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1. Bawang putih.

Bawang putih dikenal memiliki efek anti-bakteri, anti-
virus, dan anti-jamur. Sejumlah studi menemukan 
khasiat positif bawah putih terhadap pilek, orang yang 
mengonsumsi bawang putih biasanya lebih cepat 
sembuh saat terserang penyakit.

2. Madu.

Beberapa penelitian memang menemukan berbagai 
khasiat yang baik dari madu untuk meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh. Madu juga dapat berfungsi 
sebagai obat untuk menangani gejala batuk yang 
dialami anak-anak.

3. Jeruk.

Sudah bukan rahasia lagi jika kandungan vitamin C 
yang dimiliki oleh jeruk dapat membantu mencegah 
pilek. Mengkonsumsi jeruk akan membuat tubuh lebih 
kuat untuk terhindar dari kondisi batuk dan pilek.

4. Jahe.

Jahe merupakan rempah-rempah dengan sifat anti-
inflamasi. Mengonsumsi jahe juga dapat meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh yang membantu dalam 
menghindari beberapa penyakit.

5. Sayuran hijau.

Sayuran memang memiliki kandungan senyawa anti-
oksidan dan anti-inflamasi serta sejumlah nutrisi utama 
yang dapat membantu fungsi kekebalan tubuh. 
Berbagai vitamin yang dimiliki sayuran hijau seperti 
vitamin A, C, dan folat juga dapat membuat tubuh 
menjadi kuat terhadap berbagai penyakit.

Hujan dan angin 
kencang yang melanda 

beberapa daerah di Kota 
Malang rentan memicu 
penyakit seperti batuk 

dan pilek.
Mengonsumsi 

beberapa makanan yang 
tepat dapat mencegah 

batuk dan pilek di tengah 
cuaca yang memburuk. 

Faktanya beberapa 
makanan memiliki 
manfaat lebih dari 

sekadar menyediakan 
energi. Makanan juga 
memiliki khasiat yang 

kuat untuk melindungi 
tubuh dari serangan 

berbagai penyakit.
Mengutip dari 

Healthline, Selasa (8/12) 
beberapa makanan juga 

diketahui ampuh 
meredakan gejala 

tertentu saat tubuh mulai 
terserang penyakit. 

Berikut beberapa 
makanan yang dapat 
mencegah terjadinya 
sakit batuk dan pilek. 

(bed/fia)

Konsumsi makanan dan minuman di 
atas sangat disarankan pada musim 

hujan sekarang, untuk mencegah 
datangnya batuk, pilek, dan berbagai 

penyakit lain yang menurunkan 
sistem kekebalan tubuh.
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AKTRIS Tara Basro sedang rehat 
dari aktivitas akting. Selain produksi 
perfilman yang terhenti akibat 
pandemi, Tara hendak menikmati 
masa-masa awal pernikahan 
dengan Daniel Adnan. ”Kondisi 
yang bikin saya istirahat,” tutur 
pemeran Maya di film Perempuan 

Tanah Jahanam tersebut.
Masa-masa liburan diisi Tara 

dengan menghabiskan lebih 
banyak waktu bersama sang 
suami. Salah satunya, pesiar ke 
Bali. ”Protokol kesehatannya ketat 
banget kan. Jadi, kita merasa 
kayaknya semua orang 

beradaptasi,” kata Tara.
Selain quality time, Tara dan 

Daniel ingin membantu pariwisata 
Bali yang menurun akibat 
pandemi. ”Ada teman-teman di 
sana. Kami bantu mereka 
menaikkan tourism,” ujar Tara. 
( jawapos.com)
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 Agnes Cefira berhasil meraih 
all standing ovation dewan juri 
Pop Academy Indonesia (Popa). 
Dara asal Sawojajar itu pun 
masuk Top 9 dan berhasil 
memikat hati juri melalui lagu 
“Cinta Luar Biasa”. Namun siapa 
sangka, prestasi yang diraih 
Agnes sejauh ini hanya bermodal 
latihan nyanyi sendiri.

“Aku belajarnya otodidak, 
nggak ada les vokal. Jadi belajar 
teknik-teknik vokal itu Agnes 
melihatnya di YouTube.” ujar 
mahasiswi Universitas Merdeka 
(Unmer) yang juga vokalis Silver 
Band Malang ini.  Selain itu, ia 
juga sering-sering dengerin 
lagu-lagu agar bisa lebih banyak 
tahu. Sehingga ia bisa 
mengetahui bagaimana cara 
improvisasi yang benar  dan 
seperti apa improvisasi yang 
palsu.

Pengalamannya mengikuti 
ajang pencarian bakat 
sebelumnya juga menjadi modal 
penting Agnes. Sebelumnya dia  
pernah mengikuti kontes The 
Voice Indonesia musim ke 
empat. Namun juga  sayang, di 
ajang tersebut ia tidak berhasil 
maju ke final.

Yang bikin mantul (mantap 
betul)  dia mau berbagi tips dari 
pengalamanya selama belajar 
menyanyi.  “B agi yang ingin 
belajar menyanyi mungkin ya 
kalau belum 100 persen paham 
betul untuk teknik yang benar, 
lebih banyak mencoba dan 
mengolah gaya bernyanyi. 
Banyak-banyak liat YouTube 
untuk teknik menyanyi. Kalau 
Agnes belajar teknik nyanyi dari 
suara diafragma, aku juga kayak 
gitu belajarnya dari YouTube 
untuk pemanasan vokal, “papar  
arek Rajajowas alias Sawojajar 
ini. (er/fia)
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Chanyeol EXO Join 
Law Of The Jungle 
Musim Terbaru

Chanyeol EXO dikonfirmasi akan 
muncul dalam program Law of the 
Jungle season terbaru. Chanyeol salah 
satu dari 12 peserta, yang akan tayang 
perdana pada 12 Desember pukul 8.55 
malam waktu Korea Selatan.

Dilansir dari soompi (8/12). Chanyeol 
EXO akan memulai ekspedisi kedua 
untuk kelompok rekrutan baru. Dimana 
ia akan ditemani komedian Park Mi 
Sun, artis Gary, aktris Go Joon Hee, 
entertainer Julien Kang. Bersama 
dengan Kim Byung Man, sebagai 
pemimpin. Pemeran veteran Law Of 
The Jungle mencakup, Oh Jong Hyuk, 
aktor Song Jin Woo dan Lee Sang Yi, 
dan Arin Oh My Girl.

12 perserta yang tergabung dalam 
barisan siap untuk menjelajahi pulau 
Ulleungdo dan Dokdo. Di musim baru 
ini, Kim Byung Man secara pribadi akan 
memasuki laut di sekitar Dokdo, 
menjadikannya pertama kali dalam 
sejarah variety show Korea seseorang 
melakukan penyelidikan bawah air.

Menurut Kim Byung Man, hal 
tersebut adalah pertama kalinya ia 
pergi ke Dokdo dan Ulleungdo. Banyak 
hal yang menarik yang ditemukannya, 
sehingga ia tidak bisa berkata apa-apa. 
Dirinya merasa bangga memiliki pulau 
seperti itu.

“Saya merasa sedikit emosional 
ketika saya melihat Ulleungdo, tetapi 
saya kehilangan kata-kata saya sedikit 
ketika saya melihat Dokdo. Saya 
menjadi sangat emosional sehingga 
saya tidak dapat sepenuhnya 
mengungkapkannya dengan kata-kata 
bahkan sekarang. Selain itu, banyak hal 
yang menarik saat saya menyelam. 
Saya merasa sangat bangga dengan 
fakta bahwa kami memiliki pulau 
seperti itu,” katanya. (isya/fia)

RADAR MALANG ONLINE  |  JUMAT 11 DESEMBER 2020
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DI INDONESIA, onagadori 
pernah dihadiahkan kepada Ibu 
Negara Siti Hartinah atau Ibu 
Tien, istri Presiden Soeharto. 
Pada 1997, Wali Kota Surabaya 
Sunarto Sumoprawiro juga 
dihadiahi dua ayam onagadori 
jantan dewasa dan 250-an telur 
dari Kota Kochi. Sebab, ada 
hubungan sister city dua kota 
tersebut.

”Saat itu hanya ada dua 
tempat di Indonesia yang punya 
ayam itu. Milik Ibu Tien ada di 
Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII),” ujar Bambang Adji 
Pratama yang merupakan 
peternak pertama ayam 
onagadori di Indonesia. Dia 
dipercaya Wali Kota Sunarto 
untuk menetaskan telur ayam itu 
karena dikenal penghobi 
unggas. Selain itu, ada yang 
ditempatkan di Kebun Binatang 
Surabaya (KBS).

Sebanyak 71 butir berhasil 
menetas dan beranak pinak 
hingga sekarang. Saat ini 
Bambang memelihara 200-an 
ekor. ”Panjang itu masih menjadi 
rekor sampai sekarang,” katanya. 
Dia menyebutkan, ayam itu dibeli 
seseorang seharga Rp 30 juta.

Harga yang lumayan tersebut 
memang sebanding dengan 
perawatan onagadori yang 
ekstra agar ekornya bisa 
panjang menjuntai. Per tahun 
rata-rata ekor onagadori hanya 
tumbuh 90 sentimeter. Jumlah 
helai yang bisa panjang juga 
terbatas. Sekitar 16–18 helai. 
Jadi, harus benar-benar dijaga 
lingkungan dan nutrisinya.

Pakan onagadori pun 
istimewa. Mulai omega 3, omega 
6, omega 9, kalsium, dan protein. 
Asupan seperti ikan salmon, ulat, 
dan maggot tidak luput dari 
daftar menu. ”Minumnya, saya 
tidak memberikan air PDAM 
langsung. Namun, sudah difilter 
menjadi air murni,” ujar pria 63 
tahun itu.

Yang tidak kalah penting 
adalah kandang onagadori yang 
berbentuk lemari untuk 
mengakomodasi tumbuh 
kembang ekornya. Lebar 
kandang hanya 16 sentimeter 
agar ayam tak bebas bolak balik 
karena bisa merusak ekor. Ada 
juga penyekat antara ekor dan 
tempat kotoran. ”Di Jepang 
kandang ini biasa disebut 
tomebako,” ujarnya.

Onagadori merupakan jenis ayam hias 
yang berasal dari Jepang, tepatnya 

Prefektur Kochi. Sisi eksotis ayam itu 
dilihat dari bulu yang panjang menjuntai. 

Di Jepang, ekor ayam onagadori bisa 
sampai 12 meter.
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Xiaomi pada Selasa (8/12) 
malam kemarin resmi 
menghadirkan smartphone 
flagship terbarunya untuk pasar 
tanah air. Perangkat tersebut 
seperti sudah kami beritakan 
sebelumnya adalah Mi 10T dan 
Mi 10T Pro.

Dalam kesempatan tersebut, 
Xiaomi rupanya juga turut 
menghadirkan perangkat lainnya 
di luar smartphone. Pabrikan 
teknologi Tiongkok itu turut juga 
menghadirkan perangkat Internet 
of Things (IoT) berupa dua arloji 
pintar atau smartwatch Mi Watch 
dan Mi Watch Lite.

Kedua smartwatch tersebut 
dikatakan Head of PR Xiaomi 
Indonesia Stephanie Sicilia 
sebagai perangkat penunjang 
gaya hidup untuk tetap bugar 
sekaligus modis walau di masa 
pandemi Covid-19 seperti saat 
ini. “Teknologi di perangkat pintar 
kami membuat penggunanya 
dapat tampil keren dan bugar di 
masa pandemi Covid-19 seperti 
sekarang ini,” ungkapnya melalui 
sebuah acara virtual.

Mi Watch dan Mi Watch Lite 
adalah perangkat pintar yang 
menawarkan desain serta fitur 
untuk mengimbangi gaya hidup 
aktif serta ekspresi dari 
pengguna. Perangkat ini 
memantau kondisi badan, 
mengukur aktivitas olahraga dari 
penggunanya, dan menyodorkan 

informasi penting dari fisik 
pengguna seperti denyut 
jantung, siklus tidur, dan tingkat 
stres.

Keduanya tahan dipergunakan 
di dalam air hingga kedalaman 
50 meter, sehingga tidak perlu 
dilepas sewaktu mandi, 
berenang hingga arung jeram. Mi 
Watch memiliki 117 latihan 
olahraga yang bisa dimonitor dan 
disimpan datanya sementara Mi 
Watch Lite bisa mengukur 11 jenis 
olahraga.

Pihak Xiaomi mengklaim 
hanya butuh dua jam untuk 
mengisi penuh baterai dari Mi 
Watch dan bisa dipakai kembali 
sampai 16 hari untuk 
penggunaan normal. Soal fitur, Mi 
Watch juga dilengkapi fitur 
tambahan seperti GPS yang lebih 
akurat serta kompas, dan 
pengukur elevasi serta tekanan 
udara.

Dengan desain premium, Mi 
Watch yang bobotnya hanya 32 
gram memberikan kebebasan 
dalam berekspresi dan 
menyesuaikan dengan 
penampilan sehari-hari dengan 
pilihan warna tali jam atau 
tampilan di layar. Layarnya 
mampu menampilkan warna 
yang mencolok dan tetap 
nyaman dilihat meski siang hari 
berkat panel AMOLED serta 
dilindungi oleh teknologi Corning 
Gorilla Glass 3. ( jawapos.com)
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Fabio Quartararo bakal menjalani 
musim 2021 bersama tim pabrikan 
Yamaha. Dia berkesempatan tampil 
lebih kompetitif dengan dukungan 
kru Yamaha.

Namun, dia tak mau mengulang 
kesalahan yang sama. Quartararo 
tampil menjanjikan pada awal musim 
2020, tetapi gagal bersinar di 
pengujung musim saat masih 
membalap bersama tim satelit 
Petronas Yamaha.

Nah, Quartararo berjanji 
melakukan pendekatan yang 
berbeda menjelang musim baru. 
”Aku akan bekerja di aspek 
emosional untuk mengurangi 
emosiku,” katanya dilansir 
Motorsport.

Upaya tersebut sebenarnya 
berlangsung sejak seri penutup di 
Portugal. Bahkan, dia bekerja sama 
dengan psikolog sejak musim 2020 
berakhir.

Quartararo menjelaskan, musim 
lalu menjadi titik terendah di karir 
balapnya. Dia sempat memimpin 
klasemen pembalap dan digadang-
gadang sebagai juara musim 2020.

Namun, performanya menurun 
sejak paro musim. Bahkan, pada 
enam balapan terakhir mulai GP 
Prancis, pembalap yang berjuluk El 
Diablo itu gagal finis di enam besar.

Menurut dia, konsultasi dengan 
psikolog diharapkan bisa 
berdampak pada aspek mentalnya. 
Quartararo ingin lebih tenang 
menghadapi setiap situasi sulit 
musim depan. ”Menurutku, 
perbedaan kecil bisa membuat 
perubahan besar,” tutur pembalap 21 
tahun tersebut.

Sementara itu, Suzuki Ecstar 
sedang menikmati momen indah 
setelah mengantar Joan Mir sebagai 
juara di kelas premier musim 2020. 
Manajer Proyek Suzuki Ecstar 
Shinichi Sahara menyatakan bahwa 
musim lalu merupakan keajaiban 
buat timnya. Mereka pun siap 
mempertahankan gelar pada musim 
2021.

”Kami bekerja sangat keras dalam 
waktu yang lama demi mencapai 
hasil ini,” ujar Sahara dilansir 
TuttoMotoriWeb.

Meski begitu, pihaknya bakal 
terus melakukan perubahan agar 
GSX-RR lebih tangguh dan 
kompetitif. Selanjutnya, tujuan besar 
Suzuki adalah membawa tim satelit 
menuju musim 2022. ( jawapos.com)
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