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No.
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Lampiran

:-

Perihal

: Permohonan Kuliah Kerja Lapangan

Tangerang, 14 Agustus 2020

Yth.
Kompas Gramedia
Jl. Palmerah Selatan No. 22-23
Jakarta, Indonesia.
Dengan hormat,
Dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai praktek di dunia kerja,
Universitas Multimedia Nusantara mewajibkan setiap mahasiswa untuk melakukan kuliah kerja
lapangan. Melalui program tersebut mahasiswa dilatih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi di dunia kerja dengan bekal ilmu yang telah dipelajari di kampus, mengembangkan
pengetahuan dan kemampuan mahasiswa melalui pengaplikasian ilmu, memberikan pelatihan dan
pengalaman kerja bagi mahasiswa, link and match pengetahuan yang telah dipelajari di kampus
dengan dunia industri.
Bersama dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan
menerima mahasiswa/i kami berikut ini :
NIM

NAMA

PROGRAM STUDI

NO KONTAK

00000021625

Dinda Zavira Oktavia

Jurnalistik

081211666099

Untuk melaksanakan praktek kerja di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun
pelaksanaan praktek kerja mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara mohon dapat disesuaikan
dengan program studi mahasiswa tersebut. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, kami mohon
konfirmasi kesediaan dari Bapak/Ibu.
Demikian permohonan kami. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya
Hormat kami,
 etua Program Studi Jurnalistik
K
Universitas Multimedia Nusantara

F.X. Lilik Dwi Mardjianto, M.A.

Kampus UMN, Scientia Garden | Jl. Boulevard Gading Serpong – Tangerang | P. +62 21 5422 0808 | F. +62 21 5422 0800 | www.umn.ac.id

CURRICULUM VITAE
DATA PRIBADI
Nama
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Nomor Handphone (WA)
ID LINE
Email

: Dinda Zavira Oktavia
: 24 Oktober 1999
: Perempuan
: 081211666099
: Dindaoktoo
: Dinda.Zavira@student.umn.ac.id

DATA PENDIDIKAN
Program Studi
NIM
Angkatan

: Ilmu Komunikasi - Jurnalistik
: 00000021625
: 2017

PENGALAMAN ORGANISASI & KEPANITIAAN

Nama Organisasi/Event
Social Designee
Euforia
Drop Da Beat
Konselor Sebaya Gen 1
Career Building
Konselor Sebaya Gen 2
Career Day
Konselor Sebaya Gen 3

Posisi
Mentor
Panitia
Panitia
Konselor (tutor)
Panitia
Konselor (tutor)
Liaison Officer
Pengurus

Tahun
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020

PRESTASI
IPK

: 3,29

Pengalaman Lomba
:
1.Tarumanegara Sport and Art competition external 2018 “Futsal Putri”
2. Futsal Putri - Ulympic Ufest 2019 ( Juara 1)
3. Umn Entrepreneurial Teamwork 2018 (Penghargaan Khusus)
Jika berkenan silahkan melihat Project yang pernah saya buat.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BCQjfYMtyvGkfBIsiTGTgkQOF4Lp-IAn

Jakarta, 24 Agustus 2020
No
Hal

: CHR/HRE/Ket/20-08-24
: Pemberitahuan Penerimaan Kerja Magang

Yth. Ketua Program Studi Jurnalistik
Universitas Multimedia Nusantara
Di tempat
Dengan hormat,
Setelah mengikuti rangkaian proses rekrutmen dan seleksi Diagram Internship Program
2020 yang telah diikuti hampir 200 pelamar dari Universitas Multimedia Nusantara,
melalui surat ini kami mengonfirmasi mahasiswa dengan detail sebagai berikut:
Nama

Dinda Zavira Oktavia

NIM

00000021625

Program Studi

Jurnalistik

Penempatan di Unit Kerja

Kompas.com

Posisi Magang

Content Writer Science

Bahwa ybs. telah diterima menjadi kandidat magang di salah satu unit bisnis Kompas
Gramedia yang akan berlangsung pada 25 Agustus - 24 November 2020. Apabila
terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai Diagram Internship Program 2020, dapat
mengirimkan surel ke: diagram@growthcenter.id
Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Andrea L. Anari
GM HR Expertise
Corporate Human Resources Kompas Gramedia

Form KM-3

KARTU KERJA MAGANG
Nama:
Dinda Zavira Oktavia
Alamat Rumah:
Perumahan Binong permai blok i6 nmr 4
No. Surat Izin Kerja Magang:
CHR/HRE/Ket/20-08-24
Nama Dosen Pembimbing: F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A.

NIM: 00000021625
HP: 081211666099
Tanggal Surat: 24 Agustus 2020

Nama Lengkap Perusahaan Tempat Magang:
Kompas Gramedia
Alamat Lengkap Perusahaan:

Kota: Jakarta Pusat
Kode Pos: 10270

Lantai 5 Unit 3, Jl Palmerah Sel. No.22-26, RT4/RW.2,
Gelora, Kota Jakarta Pusat
Website Perusahaan:
Kompas.com
Telp.:
021 5483008
Nama Lengkap Supervisor:
Shierine Wangsa Wibawa

E-mail: diagram@growthcenter.id
Ext.: 7500-7509

Fax.: 5360672
Jabatan: Editor Science

Bagian / Departemen Tempat Magang:
Content Writer Science
Tanggal Diterima Magang di Perusahaan:
24 Agustus 2020
Kartu Kerja Magang ini telah saya isi dengan keterangan yang sebenar-benarnya, dan dapat saya pertanggungjawabkan.
Saya siap didiskualifikasi jika memberikan keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan keterangan ini.
Tangerang, 24 Agustus 2020
Tanda tangan Mahasiswa

Tanda tangan Supervisor
& Cap / Stempel Perusahaan

Form KM-4

KEHADIRAN KERJA MAGANG
NIM

: 00000021625

NAMA

: Dinda Zavira Oktavia

PERUSAHAAN : Kompas.com
NO
.

TANGGAL

JAM
KELUAR
17:00

PARAF PEMBIMBING
LAPANGAN

KETERANGAN

1

25 Aug 2020

MASUK
13:30

2

26 Aug 2020

09:00

18:37

3

27 Aug 2020

09:00

17:00

mengerjakan artikel tentang kamasutra,
efek sembuh dari covid, dan efek covid
perempuan dan laki berbeda.

4

28 Aug 2020

08:30

16:00

5

29 Aug 2020

09:00

16:30

Mengikuti Konferensi pers online yang
diadakan LIPImenulis artikel mengenai
genom. Menulis 2 artikel mengenai
pohon kanopi dan pandangan ilmuwan
tentang bumi basah.
mewawancarai epidemiology Griffith
University. Dicky budiman via WA dan
menuliskan 2 berita mengenai 3000
kasus perhari dan testing. kemudian
menuliskan artikel mengenai chadwick
yang meninggal karena kanker usus.

6

30 Aug 2020

10:00

17:00

7

1 Sep 2020

09:00

16:00

8

2 Sep 2020

09:00

15:00

9

3 Sep 2020

09:00

19:30

10

4 Sep 2020

09:00

17:00

Dibimbing cara menggunakan cms dan
Mengerjakan 3 artikel sains.mengenai
jejak kaki hewan, matahari dan studi
mengenai konsumsi kafein untuk ibu
hamil.
Mengikuti forum diskusi online dan
dalam 3 jam harus menaikan berita ke
cms. Di briefing oleh mba Shierin.

Menulis artikel mengenai Rahasia umum
emas dalam asi, menambahkan sumber
untuk fenomena crown shyness, planet
baru yang ditemukan NASA
menggunakan AI
menulis artikel seri misteri tubuh
manusia, alasan manusia tidak memiliki
bulu seperti simpanse, kelemahan vaksin
yang dibuat china dan rusia, penemuan
embrio dinosaurus sauropoda.
Membuat artikel kilas balik corona ada
hingga masuk di Indonesia karena hari ini
tepat 6 bulan corona ada di indonesia,
serba serbi hewan alasan koala tidur
sambil memeluk pohon, dan membahas
artikel mengenai konsumsi makanan
ultra proses
Membuat seri kamasutra mengenai
perkawinan semut,mengikuti webinar
tentang uji klinis Emperor reduce :
Empagliflozin lalu membuat
artikel.Revisi artikel makanan ultra
olahan. Artikel mengenai polusi udara
yang dilepaskan dari jalanan.
Seri rahasia alam semesta bagaimana
warna pelangi terbentuk, revisi uji klinis
Emperor reduce, mengikuti webinar
mengenai burnout yang dialami tenaga
medis.

11

5 Sep 2020

09:00

17:00

Seri mengenai kesehatan membahas
mengenai polip rahim, kemudian
membahas artikel mengenai hubungan
pewarna rambut dan kanker, vaksin
nasional bisa memperpanjang pandemi.
membahas artikel tentang pasco
covid-19 pada anak, bahaya konsumsi
daging merah bisa menyebabkan
gangguan jantung dan penemuan fosil
mammoth.
Serba-serbi hewan mengenai alasan
kotoran burung berwarna putih, fungsi
kotoran burung dan misteri tubuh
manusia mengenai telapak kaki.

12

6 Sep 2020

09:00

15:30

13

9 Sep 2020

09:00

17:00

14

10 Sep 2020

09:00

16:00

membuat 3 artikel Kamasutra satwa
mengenai kadal kawin, burung dan gajah.

15

11 sep 2020

08:30

17:00

16

12 sep 2020

09:30

16:00

17

13 sep 2020

09:00

17:00

Mengikuti webinar mengenai
transplantasi ginjal, membuat artikel
mengenai prosedur transplantasi ginjal di
era baru, mitis dan fakta dan sri
mengenai rahasia alam semesta tentang
bulan.
Membuat artikel alasan orang yang
memiliki gagal ginjal lebih baik
melakukan transplantasi ginjal, Ilmuwan
yang mengungkapkan bagaimana batu di
China terbentuk, membahas amoeba
pemakan otak
Efek rumah kaca, daftar makanan terbaik
untuk asam lambung dan yang harus
dihindari, proposal project Nasa.

18

15 Sep 2020

10:00

18:00

19

16 Sep 2020

09:00

17:00

20

17 Sep 2020

09:00

17:00

21

18 Sep 2020

09:00

18:00

22

19 Sep 2020

10:00

16:00

23

20 Sep 2020

10:00

15:00

Liputan webinar mengenai fungsi
gambut, membahas serba serbi
mengenai “alasan terjadi kebotakan” dan
menyadur studi mengenai kelelahan
yang dialami otak
Liputan webinar memperingati hari ozon
sedunia, membuat 2 artikel dari liputan
tersebut fungsi, dampak, hingga ozon
bisa rusak. Artikel ke-2 membahas
aplikasi peluncuran aplikasi yang
diluncurkan pemerintah. Serba serbi
hewan mengenai alasan hidung anjing
dingin
Kamasutra hewan membahas buaya dan
kanguru. kemudian mengenai katai putih
(bintang yang mati)
revisi katai putih, membuat artikel
mengenai penemuan angin. press
release dari Imperial College penemuan
UK tentang alat test covid,seri Penemuan
yang mengubah dunia : Jarum suntik,
Bahaya vape bagi kesehatan, sebenarnya
bukan uap. Kemudian mengenai
pedoman cdc tentang testing corona.
membuat serba serbi kesehatan tentang
jerawat yang meradang, 9 cara
meredakan asam lambung, dan
membuat berita dari press release
mengenai kelahiran 2 anak badak jawa.

24

22 Sep 2020

09:00

16:30

mengerjakan seri tubuh manusia, alasan
dan penyebab bau tubuh manusia, tips
mengurangi bau badan dan perawatan
secara medis, kemudian alasan jerawat
bisa muncul.
kamasutra satwa mengenai paus yang
bernyanyi saat kawin, penemuan yang
mengubah dunia, penemuan MP3, Artikel
mengenai alasan ada satwa albino

25

23 sep 2020

09:00

17:00

26

24 sep 2020

09:00

18:00

27

25 sep 2020

09:00

17:00

28

26 Sep 2020

09:00

18:00,

Menuliskan artikel tentang jenis dan
manfaat kontrasepsi, Cara alami
menurunkan tekanan darah dan Gejala
darah tinggi

29

27 sep 2020

10:00

17:00

Sains diet, artikel membahas mengenai
memakan makanan terlalu sering dan
manusia yang berevolusi

30

28 sep 2020

09:00

16:00

Kamasutra satwa singa, Kamasutra
satwa Kuda Laut dan penggunaan
sepatu running yang bisa menyebabkan
resiko cedera.

31

29 sep 2020

09:00

17:00

penemuan yang mengubah dunia
tentang kacamata, rahasia alam semesta
mengenai bulan satelit alami dan eye
floaters.

32

30 sep 2020

09:00

16:00

sains menyatakan pendapat mengenai
menangis dapat menghilangkan stress,
serba-serbi hewan mengenai kulit
gajah,Es di antartika.

33

3 Okt 2020

09:00

16:30

Penyebab gejala dan resiko usus buntu,
cara mengobati usus buntu, hingga
alasan manusia punya usus buntu.

34

4 Okt 2020

10:00

15:00

Cara mencegah hingga mengobati usus
buntu, hal yang harus diketahui tentang
apendiktomi.

35

6 Okt 2020

14:00

18:00

Misteri tubuh manusia : keuntungan
memiliki bulu dada,Alasan mata bisa
kedutan, perbedaan jumlah bulu pria
dan wanita

36

7 okt 2020

09:00

17:00

37

8 okt 2020

09:00

16:00

mengikuti webinar kehamilan di masa
pandemi lalu menuliskan 1 artikel
pemeriksaan kehamilan saat ada
covid-19, gelembung di permukaan ikan
cupang dan penemuan aspirin.
Membuat artikel webinar kondisi ibu
yang harus ke RS, Kamasutra satwa
membahas mengenai lobster, dan
penemuan satelit.

liputan (tetapi tidak jadi ditulis karena
judul seminar dan isi tidak sama), Jenis
hewan pemakan nyamuk, Misi NASA
2024 yang akan mendarat di bulan,
rahasia alam semesta jika bumi memiliki
cincin seperti saturnus.
Kicauan burung yang berubah saat
lockdown, virtual press conference
tentang alat kontrasepsi (tulis 1 artikel),
gejala tekanan darah tinggi

38

9 okt 2020

09:00

16:00

Membuat artikel hasil mengikuti webinar
mengenai 1000 hari penting awal
kehamilan, membahas mengenai alasan
satelit buatan bisa tetap bertahan di luar
angkasa dan seberapa sering meteor
jatuh ke bumi
Cara mencegah perut sembelit, cara
mengatasi perut sembelit dan
membahas tentang kesehatan mental
sedunia dengan adanya pandemi
covid-19
Alasan manusia mengidam, Hal yang
harus dilakukan ketika curiga terpapar
Covid-19, Alasan cupang jantan tidak
bisa akur.

39

10 okt 2020

09:00

17:00

40

11 Okt 2020

10:00

15:00

41

13 Okt 2020

10:00

18:00

Misteri Tubuh manusia cara mengobati
gigitan nyamuk. Fakta vaksin covid 19,
orang yang obesitas rentan terkena
covid-19, rekap mengenai covid-19.

42

14 Okt 2020

09:00

17:00

Serba serbi hewan kerang bisa
menghasilkan mutiara, Alasan warna laut
bisa biru, Bom Perang Dunia II yang
Gagal Ditemukan di Dekat Laut Baltik

43

15 okt 2020

09:00

14:00

kamasutra satwa membahas tentang
pinguin dan kuda. Memperingati hari cuci
tangan sedunia dengan menulis artikel
cara mencegah iritasi akibat cuci tangan.

44

16 okt 2020

11:00

17:00

Rahasia alam semesta mengapa langit
berwarna biru, Ditemukan Fosil
Pterosaurus yang seukuran dengan
kalkun. Pembalut sutra bertabur berlian

45

17 okt 2020

09:30

17:00

Tubuh merasa lelah setelah konsumsi
kopi, 8 cara agar konsumsi kopi lebih
menyehatkan, pembalut sutra bertabur
berlian.

46

18 Okt 2020

09:00

15:00

Dexamethasone obat covid-19, Kaitan
perilaku agresif dengan konsumsi gula
pada penderita ADHD, Terpapar udara
kotor sangat bahaya untuk otak.

47

20 okt 2020

13:00

18:00

NASA Meminta NOKIA untuk
Membangun Jaringan 4G di Bulan,
Belajar parafrase dan melansir.

48

21 okt 2020

10:00

16:00

Serba serbi hewan : gurita memiliki 9
otak dan 3 jantung. Kuku jari tangan dan
kaki, Penemuan yang mengubah dunia:
insulin untuk mengatur kadar gula darah.

49

22 okt 2020

09:00

17:00

50

23 okt 2020

10:00

17:00

mengikuti konpres CDR, membuat artikel
tips agar tulang tidak mengalami
osteoporosis, cara mencegah
osteoporosis dan kamasutra satwa:
kupu-kupu jantan suka di tolak kawin
mitos dan fakta osteoporosis, Rahasia
alam semesta membahas mengenai
nebula dan serba serbi hewan: air
aquarium yang beracun

51

24 okt 2020

10:00

15:00

Sinusitis: Gejala, Penyebab, Hingga
Faktor Resiko, Penanganan Sinusitis di
Rumah Hingga Tindakan Lanjut, 8
Gejala Kekurangan Vitamin D.

52

27 okt 2020

09:00

16:00

53

28 okt 2020

10:00

17:00

54

29 okt 2020

10:00

17:00

55

30 okt 2020

10:00

14:00

56

31 okt 2020

10:00

15:00

57

3 Nov 2020

09:00

17:00

58

4 Nov 2020

09:00

18:00

Kamasutra satwa : cumi-cumi kawin,
Ahli dari AS mengatakan bahwa ada
kemungkinan vaksin corona mungkin
disetujui akhir tahun, misteri tubuh
manusia: tongue tie kondisi yang
membuat cadel
serba-serbi hewan: undur-undur yang
membuat lubang, Penggunaan inhaler
dapat mengakibatkan osteoporosis,
penemuan yang mengubah dunia:
termometer
kedipan mata secara perlahan adalah
cara berkomunikasi dengan kucing,
Ramora yang hidup menumpang dengan
paus biru, Studi Mengatakan Bakteri Pada
Kedelai Dapat Menurunkan Risiko
Demensia
Kopi dan Teh Hijau Dapat Menurunkan
Resiko Kematian Penderita Diabetes,
Bebas Kuman di Tangan, Apakah Hal
Tersebut Mungkin? Rahasia Alam
semesta kelahiran Jupiter dan Saturnus
11 Cara Hentikan Godaan Makanan
Tidak Sehat Saat Diet Turunkan Berat
Badan, Hormon Kortisol dapat membuat
gemuk bagian perut, Ditemukan molekul
aneh pada bulan saturnus
Misteri Tubuh Manusia : Rasa pahit pada
Lidah di mulut, Infeksi mulut menjadi
salah satu alasan hilang rasa pada pasien
covid-19, vitamin A yang bisa membakar
lemak.
Liputan mengenai penyakit jerawat
genital yang dikenal dengan  Moluskum
Kontagiosum (MK), menulis artikel
tentang Jerawat Genital Dapat Menular

59

5 nov 2020

09:00

16:00

60

6 nov 2020

01:00

11:30

61

7 nov 2020

13:00

18:00

62

8 Nov 2020

10:00

15:00

63

10 Nov 2020

13:00

18:00

dan Cepat Menyebar, cara menanak
nasi agar arsenik hilang dan nutrisi
tetap terjaga.
Penemuan yang mengubah dunia:
stetoskop cara dokter mendengarkan
pasien, Kamasutra satwa: Monyet, Serba
serbi hewan: gajah yang takut pada
lebah.
Kamasutra Satwa : Kedewasaan penting
bagi lumba-lumba,Serba Serbi Hewan:
Inilah Alasan Ngengat Suka Pada
Lampu,Status Konservasi dan Identitas
New Guinea Highland Wild Dog Penting
Ilmuwan Temukan Kembaran Bulan di
Dekat Planet Mars, Tips Mudah yang
Bisa Anda Lakukan Untuk Memperbaiki
Postur Tubuh, Studi Membuktikan Yoga
Belum Tentu Mengurangi Tingkat
Kecemasan.
Burung Hantu Bisa Melihat Malam Hari
Karena DNA, Akibat Dunia yang
Semakin Panas, Resiko Kehamilan
Meningkat, Infeksi COVID-19 Pada
Pengidap Rematik Hanya Mengalami
Gejala Ringan.
Misteri tubuh manusia: perbedaan wajah
pria dan wanita pada sebuah potret,
Misteri tubuh manusia: Otot hamstring
yang tegang, memakan cabai bisa
panjang umur.

64

11 Nov 2020

10:00

17:00

65

12 nov 2020

10:00

18:00

66

13 nov 2020

11:00

17:00

67

14 Nov 2020

09:00

13:00

68

20 Nov 2020

11:00

17:30

68

21 Nov 2020

10:00

17:00

69

22 Nov 2020

10:00

17:00

70

24 Nov 2020

10:00

19:00

serba serbi hewan: cara unik
lumba-lumba berkomunikasi, Penemuan
yang mengubah dunia: kertas yang
mengubah peradaban, ini alasan
mengapa nitrogen penting untuk
makhluk hidup.
Kamasutra satwa: Ayam Jantan
Berjingkrang Mendekati Betina.
Kemudian hari ini ada liputan dari
dancow tentang tumbuh kembang anak
usia 5-12 tahun. Menuliskan artikel
tentang Agar Fokus Belajar Inilah
Kebutuhan Anak Saat Belajar Secara
Daring, Karakteristik Belajar Anak Usia 5
hingga 12 Tahun
Rahasia Alam Semesta: Badai Petir dan
Karakteristiknya, Serba serbi Hewan:
Alasan Mengapa Kucing dan Anjing Bisa
Pulang Sendiri, Apakah Seekor Burung
Bisa Menahan Panas pada Iklim Hangat
Penambahan berat badan saat
menstruasi dan menangani kepanikan
akut.
Rahasia Alam Semesta : Seperti Apakah
Bentuk Galaksi? , Kamasutra satwa:
Panggilan keras Koala Tanda Siap Kawin,
Misteri tubuh manusia : Manusia tidak
bisa membedakan wajah (revisi Misteri
tubuh manusia : perbedaan wajah pria
dan wanita pada sebuah potret)
Bagian Tubuh Mana yang Akan
Kehilangan Persentase Lemak Pertama
Kali, Pemberi Wawasan Alam Semesta,
Teleskop Radio Akan diHancurkan,
Buang Air Besar Berdarah, Dari
Penyebab Hingga Cara Menanggulangi
Wasir: Gejala, Penyebab, Hingga Cara
Mencegah, 7 Hal yang Diperbolehkan
dan Tidak Ketika Mengobati Wasir di
Rumah, Keberhasilan Menurunkan
Berat Badan, Usia Tidak Jadi
Penghalang
Serba serbi hewan: Kepala burung hantu
memutar hingga 360 derajat, Diet dan
penurunan berat badan meningkat pada
remaja, Ide mRNA Sempat diTolak, Saat
ini Menjadi Teknologi Terdepan Vaksin
Covid.

Catatan:
1. Form asli wajib dilampirkan dalam soft cover Laporan Kerja Magang
2. Form copy wajib dilampirkan dalam Laporan Kerja Magang saat pendaftaran ujian
Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

Nama : Shierine Wangsa Wibawa
Jabatan: Editor Science
__________________________________
Disertai Cap / Stempel Perusahaan

Form KM-5

LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG
NIM

: 00000021625

NAMA

: Dinda Zavira Oktavia

PERUSAHAAN

: Kompas.com

MINGGU KE

1

JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA

Membuat artikel serba serbi dan mengikuti webinar.
Mewawancarai epidemiolog Indonesia.

2

Mengikuti Webinar yang membahas tentang gagal jantung,
Gejala burnout yang dialami tenaga medis.

3

Membuat 3 artikel Kamasutra satwa mengenai kadal kawin,
burung dan gajah. Mengikuti webinar mengenai transplantasi
ginjal, membuat artikel mengenai prosedur transplantasi ginjal
di era baru, mitis dan fakta dan sri mengenai rahasia alam
semesta tentang bulan. Membuat artikel alasan orang yang
memiliki gagal ginjal lebih baik melakukan transplantasi ginjal,
Ilmuwan yang mengungkapkan bagaimana batu di China
terbentuk, membahas amoeba pemakan otak. Efek rumah
kaca, daftar makanan terbaik untuk asam lambung dan yang
harus dihindari, proposal project Nasa.
Liputan webinar mengenai fungsi gambut, membahas serba
serbi mengenai “alasan terjadi kebotakan” dan menyadur studi
mengenai kelelahan yang dialami otak.
Liputan webinar memperingati hari ozon sedunia, membuat 2
artikel dari liputan tersebut fungsi, dampak, hingga ozon bisa
rusak. Artikel ke-2 membahas aplikasi peluncuran aplikasi
yang diluncurkan pemerintah. Serba serbi hewan mengenai
alasan hidung anjing dingin.
Kamasutra hewan membahas buaya dan kanguru. kemudian
mengenai katai putih (bintang yang mati)
revisi katai putih, membuat artikel mengenai penemuan angin.
press release dari Imperial College penemuan UK tentang alat
test covid,seri Penemuan yang mengubah dunia : Jarum
suntik, Bahaya vape bagi kesehatan, sebenarnya bukan uap.
Kemudian mengenai pedoman cdc tentang testing corona.
Membuat serba serbi kesehatan tentang jerawat yang
meradang, 9 cara meredakan asam lambung, dan membuat
berita dari press release mengenai kelahiran 2 anak badak
jawa.
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kamasutra satwa mengenai paus yang bernyanyi saat kawin,
penemuan yang mengubah dunia, penemuan MP3, Artikel
mengenai alasan ada satwa albino.
liputan (tetapi tidak jadi ditulis karena judul seminar dan isi
tidak sama), Jenis hewan pemakan nyamuk, Misi NASA 2024
yang akan mendarat di bulan, rahasia alam semesta jika bumi
memiliki cincin seperti saturnus.
Kicauan burung yang berubah saat lockdown, virtual press
conference tentang alat kontrasepsi (tulis 1 artikel), gejala
tekanan darah tinggi
Menuliskan artikel tentang jenis dan manfaat kontrasepsi,
Cara alami menurunkan tekanan darah dan Gejala darah
tinggi
Sains diet, artikel membahas mengenai memakan makanan
terlalu sering dan manusia yang berevolusi.
Kamasutra satwa singa, Kamasutra satwa Kuda Laut dan
penggunaan sepatu running yang bisa menyebabkan resiko
cedera.
penemuan yang mengubah dunia tentang kacamata, rahasia
alam semesta mengenai bulan satelit alami dan eye floaters.
sains menyatakan pendapat mengenai menangis dapat
menghilangkan stress, serba-serbi hewan mengenai kulit
gajah,Es di antartika.
Penyebab gejala dan resiko usus buntu, cara mengobati usus
buntu, hingga alasan manusia punya usus buntu.
Cara mencegah hingga mengobati usus buntu, hal yang harus
diketahui tentang apendiktomi.
Misteri tubuh manusia : keuntungan memiliki bulu dada,Alasan
mata bisa kedutan, perbedaan jumlah bulu pria dan wanita.
mengikuti webinar kehamilan di masa pandemi lalu
menuliskan 1 artikel pemeriksaan kehamilan saat ada
covid-19, gelembung di permukaan ikan cupang dan
penemuan aspirin.
Membuat artikel webinar kondisi ibu yang harus ke RS,
Kamasutra satwa membahas mengenai lobster, dan
penemuan satelit.
Membuat artikel hasil mengikuti webinar mengenai 1000 hari
penting awal kehamilan, membahas mengenai alasan satelit
buatan bisa tetap bertahan di luar angkasa dan seberapa
sering meteor jatuh ke bumi. Cara mencegah perut sembelit,
cara mengatasi perut sembelit dan membahas tentang
kesehatan mental sedunia dengan adanya pandemi covid-19
Alasan manusia mengidam, Hal yang harus dilakukan ketika
curiga terpapar Covid-19, Alasan cupang jantan tidak bisa
akur.
Misteri Tubuh manusia cara mengobati gigitan nyamuk. Fakta
vaksin covid 19, orang yang obesitas rentan terkena covid-19,
rekap mengenai covid-19.
Serba serbi hewan kerang bisa menghasilkan mutiara, Alasan
warna laut bisa biru, Bom Perang Dunia II yang Gagal
Ditemukan di Dekat Laut Baltik
kamasutra satwa membahas tentang pinguin dan kuda.
Memperingati hari cuci tangan sedunia dengan menulis artikel
cara mencegah iritasi akibat cuci tangan.
Rahasia alam semesta mengapa langit berwarna biru,
Ditemukan Fosil Pterosaurus yang seukuran dengan kalkun.
Pembalut sutra bertabur berlian
Tubuh merasa lelah setelah konsumsi kopi, 8 cara agar
konsumsi kopi lebih menyehatkan, pembalut sutra bertabur
berlian.
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Dexamethasone obat covid-19, Kaitan perilaku agresif dengan
konsumsi gula pada penderita ADHD, Terpapar udara kotor
sangat bahaya untuk otak.
NASA Meminta NOKIA untuk Membangun Jaringan 4G di
Bulan, Belajar parafrase dan melansir.
Serba serbi hewan : gurita memiliki 9 otak dan 3 jantung. Kuku
jari tangan dan kaki, Penemuan yang mengubah dunia: insulin
untuk mengatur kadar gula darah.
mengikuti konferensi pers CDR, membuat artikel tips agar
tulang tidak mengalami osteoporosis, cara mencegah
osteoporosis dan kamasutra satwa: kupu-kupu jantan suka di
tolak kawin
mitos dan fakta osteoporosis, Rahasia alam semesta
membahas mengenai nebula dan serba serbi hewan: air
aquarium yang beracun
Sinusitis: Gejala, Penyebab, Hingga Faktor Resiko,
Penanganan Sinusitis di Rumah Hingga Tindakan Lanjut, 8
Gejala Kekurangan Vitamin D.
Kamasutra satwa : cumi-cumi kawin, Ahli dari AS mengatakan
bahwa ada kemungkinan vaksin corona mungkin disetujui
akhir tahun, misteri tubuh manusia: tongue tie kondisi yang
membuat cadel.
serba-serbi hewan: undur-undur yang membuat lubang,
Penggunaan inhaler dapat mengakibatkan osteoporosis,
penemuan yang mengubah dunia: termometer.
kedipan mata secara perlahan adalah cara berkomunikasi
dengan kucing, Ramora yang hidup menumpang dengan paus
biru, Studi Mengatakan Bakteri Pada Kedelai Dapat
Menurunkan Risiko Demensia
Kopi dan Teh Hijau Dapat Menurunkan Resiko Kematian
Penderita Diabetes, Bebas Kuman di Tangan, Apakah Hal
Tersebut Mungkin? Rahasia Alam semesta kelahiran Jupiter
dan Saturnus
11 Cara Hentikan Godaan Makanan Tidak Sehat Saat Diet
Turunkan Berat Badan, Hormon Kortisol dapat membuat
gemuk bagian perut, Ditemukan molekul aneh pada bulan
saturnus.
Misteri Tubuh Manusia : Rasa pahit pada Lidah di mulut,
Infeksi mulut menjadi salah satu alasan hilang rasa pada
pasien covid-19, vitamin A yang bisa membakar lemak.
Liputan mengenai penyakit jerawat genital yang dikenal
dengan Moluskum Kontagiosum (MK), menulis artikel tentang
Jerawat Genital Dapat Menular dan Cepat Menyebar, cara
menanak nasi agar arsenik hilang dan nutrisi tetap terjaga.
Penemuan yang mengubah dunia: stetoskop cara dokter
mendengarkan pasien, Kamasutra satwa: Monyet, Serba serbi
hewan: gajah yang takut pada lebah.
Kamasutra Satwa : Kedewasaan penting bagi
lumba-lumba,Serba Serbi Hewan: Inilah Alasan Ngengat Suka
Pada Lampu,Status Konservasi dan Identitas New Guinea
Highland Wild Dog Penting
Ilmuwan Temukan Kembaran Bulan di Dekat Planet Mars,
Tips Mudah yang Bisa Anda Lakukan Untuk Memperbaiki
Postur Tubuh, Studi Membuktikan Yoga Belum Tentu
Mengurangi Tingkat Kecemasan.
Burung Hantu Bisa Melihat Malam Hari Karena DNA, Akibat
Dunia yang Semakin Panas, Resiko Kehamilan Meningkat,
Infeksi COVID-19 Pada Pengidap Rematik Hanya Mengalami
Gejala Ringan.
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Misteri tubuh manusia: perbedaan wajah pria dan wanita pada
sebuah potret, Misteri tubuh manusia: Otot hamstring yang
tegang, memakan cabai bisa panjang umur.
serba serbi hewan: cara unik lumba-lumba berkomunikasi,
Penemuan yang mengubah dunia: kertas yang mengubah
peradaban, ini alasan mengapa nitrogen penting untuk
makhluk hidup.
Kamasutra satwa: Ayam Jantan Berjingkrang Mendekati
Betina. Kemudian hari ini ada liputan dari dancow tentang
tumbuh kembang anak usia 5-12 tahun. Menuliskan artikel
tentang Agar Fokus Belajar Inilah Kebutuhan Anak Saat
Belajar Secara Daring, Karakteristik Belajar Anak Usia 5
hingga 12 Tahun
Rahasia Alam Semesta: Badai Petir dan Karakteristiknya,
Serba serbi Hewan: Alasan Mengapa Kucing dan Anjing Bisa
Pulang Sendiri, Apakah Seekor Burung Bisa Menahan Panas
pada Iklim Hangat
Penambahan berat badan saat menstruasi dan menangani
kepanikan akut.
Rahasia Alam Semesta : Seperti Apakah Bentuk Galaksi? ,
Kamasutra satwa: Panggilan keras Koala Tanda Siap Kawin,
Misteri tubuh manusia : Manusia tidak bisa membedakan
wajah (revisi Misteri tubuh manusia : perbedaan wajah pria
dan wanita pada sebuah potret).
Bagian Tubuh Mana yang Akan Kehilangan Persentase
Lemak Pertama Kali, Pemberi Wawasan Alam Semesta,
Teleskop Radio Akan diHancurkan, Buang Air Besar
Berdarah, Dari Penyebab Hingga Cara Menanggulangi
Wasir: Gejala, Penyebab, Hingga Cara Mencegah, 7 Hal yang
Diperbolehkan dan Tidak Ketika Mengobati Wasir di Rumah,
Keberhasilan Menurunkan Berat Badan, Usia Tidak Jadi
Penghalang
Serba serbi hewan: Kepala burung hantu memutar hingga 360
derajat, Diet dan penurunan berat badan meningkat pada
remaja, Ide mRNA Sempat diTolak, Saat ini Menjadi Teknologi
Terdepan Vaksin Covid.
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LAMPIRAN B

Misteri Tubuh Manusia: Kenapa Keringat dan Badan
Kita Bau?
Kompas.com - 22/09/2020, 17:02 WIB
KOMPAS.com - Bau badan merupakan hal yang wajar dan normal untuk manusia.
Nama lain dari bau badan adalah bromhidrosis.
Namun jika bau badan tercium orang lain dan aromanya sangat menyengat, ini akan
jadi hal memalukan. Kita bisa jadi tidak percaya diri karenanya.
Dikutip dari Verywell Health, Selasa (22/9/2020) sebenarnya keringat sendiri tidak
memiliki bau. Bau badan merupakan kesalahan dari bakteri yang hidup di area tubuh
yang berkeringat.
Bakteri bukan satu-satunya penyebab bau badan. Hal ini tergantung pada kelenjar
keringat mana yang mengeluarkan keringat. Ada berbagai jenis kelenjar keringat di
kulit, yaknikelenjar ekrin dan kelenjar apokrin.
Menurut riset para ilmuwan, penyebab bau badan manusia adalah kelenjar apokrin.
Kelenjar apokrin tidak dirancang untuk membantu mendinginkan tubuh. Sebaliknya,
kelenjar ini bermuara di folikel rambut, bukan ke saluran.
Kelenjar apokrin melepaskan keringat saat suhu tubuh naik dan saat sedang stres.
Keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin bertanggung jawab atas bau badan
karena mengandung protein tinggi yang jika diuraikan oleh bakteri menyebabkan
bau.
Kelenjar apokrin ditemukan di area tubuh tertentu, yaitu ketiak, selangkangan, dan
area kemaluan. Ini menjelaskan mengapa bau badan sebagian besar berkembang di
area ketiak dan selangkangan.
Kelenjar apokrin tidak aktif sampai masa pubertas. Namun saat seseorang
memasuki usia puber, bau badan tiba-tiba bisa menjadi sangat menyengat.
Bakteri berkembang biak di lingkungan yang lembab seperti ketiak. Saat berkeringat,
bakteri memecah protein tertentu di dalam keringat menjadi asam.
Jadi, bukan bakterinya yang bau. Namun bakteri yang memecah protein di dalam
keringat yang akhirnya membuat bau badan.
Jika kelenjar aprokin ada di ketiak, selangkangan, dan area kemaluan, maka kelenjar
ekrin ada di seluruh bagian kulit

Kelenjar ekrin berbentu melingkar dan ditemukan ditemukan di lapisan bawah kulit
yang disebut dermis.
Mereka memeras keringat langsung ke permukaan kulit melalui saluran. Saat
keringat menguap, ia membantu mendinginkan kulit dan mengatur suhu tubuh.
Keringat yang dihasilkan kelenjar ekrin tinggi akan garam, sehingga bakteri lebih sulit
terurai.
Oleh karena itu, kecil kemungkinannya untuk menghasilkan bau.
1. Kelebihan berat badan Lipatan kulit dapat menahan keringat dan bakteri. Ini
seperti rumah yang nyaman untuk menciptakan bau badan.
2. Makan makanan pedas dan menyengat Makanan ini sebenarnya tidak membuat
keringat lebih berbau, tetapi aroma makanan yang menyengat dapat meresap
melalui kulit, yang pada akhirnya membuat bau badan tampak lebih buruk.
3. Stres Stres menyebabkan kelenjar apokrin bekerja lebih keras. Harus diingat
bahwa kelenjar inilah yang menyebabkan bau keringat.
4. Berkeringat berlebih Kondisi yang disebut hiperhidrosis dapat menyebabkan
seseorang memiliki banyak keringat, seperti halnya menopause. Dan beberapa
orang secara alami lebih banyak berkeringat daripada yang lain. Baca juga: Misteri
Tubuh Manusia: Kenapa Ukuran Kaki Kanan dan Kiri Berbeda?
5. Genetika Beberapa orang lebih rentan terhadap bau badan daripada yang lain.
6. Kondisi medis tertentu Diabetes, masalah ginjal atau hati, tiroid yang terlalu aktif,
dan kondisi genetik (sangat jarang) dapat menyebabkan perubahan pada aroma
tubuh normal Anda. Dalam beberapa kasus, bau badan yang aneh bisa menjadi
pertanda sesuatu yang lebih serius. Misalnya, bau seperti pemutih atau urin bisa
berarti masalah ginjal atau hati. Jika merasakan perubahan aneh pada bau badan
normal atau ada sesuatu yang tidak beres, hubungi dokter.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Misteri Tubuh Manusia: Kenapa
Keringat dan Badan Kita Bau?", Klik untuk
baca: https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/22/170200723/misteri-tubuhmanusia--kenapa-keringat-dan-badan-kita-bau-?page=all#page2.
Penulis : Dinda Zavira Oktavia
Editor : Gloria Setyvani Putri

Cegah Gangguan Pertumbuhan, Penuhi Nutrisi
1000 Hari Pertama Kehidupan
Kompas.com - 09/10/2020, 13:05 WIB
KOMPAS.com - Periode emas pertumbuhan seorang anak adalah dalam seribu hari
pertama kehidupannya.
Periode 1000 hari pertama kehidupan ini terbagi menjadi tiga yaitu, 270 hari
kehamilan, 365 hari tahun pertama, dan 365 hari tahun kedua.
Selama masa itu kebutuhan gizi harus terpenuhi. Pasalnya, kekurangan gizi pada
periode ini akan mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan.
Hal itu diungkapkan oleh dr. Yasin Yanuar Mohammad, Sp.OG-KFER,M.Sc pada
webinar yang berjudul Antenatal Care pada Masa New Normal, Apa yang Harus
Diperhatikan? yang digelar oleh RS Pondok Indah, pada Rabu, (7/10/2020).
Cukup gizi selama dalam kandungan, tak hanya membuat janin terlahir sehat, tapi
juga tumbuh kuat dan sempurna di setiap fase perkembangannya.
Seribu hari pertama kehidupan disebut sebagai periode emas, karena dalam periode
ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat.
Hal inilah yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna.
Dukungan gizi juga sangat dibutuhkan.
"Kurangnya gizi bisa menghambat pertumbuhan, hal ini tidak bisa diperbaiki di masa
kehidupan selanjutnya," tutur Yasin.
Masalah tersebut bisa menghambat pertumbuhan anak, yang kemudian
meningkatkan risiko anak akan menjadi lemah dan mudah sakit.
"Ibu hamil bahkan disarankan untuk mengonsumsi gizi yang dibutuhkan saat
kehamilan, semenjak tiga bulan sebelum kehamilan," imbuh Yasin.
Menurut Yasin, ada empat nutrisi yang harus dipenuhi pada masa kehamilan:
1. Intervensi Diet Diet dalam hal ini adalah diet cukup energi, protein, vitamin, dan
mineral yang bersumber dari berbagai macam sayuran hijau, jingga, daging, ikan,
kacang, gandum dan buah
2. Suplementasi asam folat Diberikan sedini mungkin untuk mencegah "neural tube
defect" atau kelainan kongenital pada saraf pusat, dengan mengonsumsi sebanyak
400mcg/hari.

3. Suplementasi Zat Besi Hal ini untuk mencegah anemia ibu, sepsis masa nifas,
berat lahir bayi rendah, hingga kelahiran prematur. Dengan mengkonsumsi 30-60
mg/hari.
4. Suplementasi Kalsium Untuk pencegahan preklampsia, yaitu kondisi peningkatan
tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urine. Solusinya adalah dengan
mengonsumsi 1.5-2 g suplemen kalsum pada masa kehamilan. Kemudian ada
Suplementasi zinc, mikronutrien, Vitamin B6,E,C,D yang dikonsumsi sesuai dengan
kebutuhan. Hal ini tentu harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada dokter Anda.
Selain itu, ada baiknya membatasi kafein yang dikonsumsi maksimal 200mg/hari.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cegah Gangguan
Pertumbuhan, Penuhi Nutrisi 1000 Hari Pertama Kehidupan", Klik untuk
baca: https://www.kompas.com/sains/read/2020/10/09/130500323/cegah-gangguanpertumbuhan-penuhi-nutrisi-1000-hari-pertama-kehidupan?page=all#page2.
Penulis : Dinda Zavira Oktavia
Editor : Bestari Kumala Dewi

Penemuan yang Mengubah Dunia: Sebelum Ada
Kacamata, Biksu Gunakan Batu Kaca
Kompas.com - 30/09/2020, 16:02 WIB
KOMPAS.com - Kacamata merupakan alat bantu untuk melihat, hal ini sangat
membantu untuk orang yang mengalami gangguan penglihatan jarak dekat atau
jarak jauh.
Penemuan kacamata bisa dikatakan berkontribusi besar, dikarenakan penglihatan
cukup penting pada saat mengerjakan sesuatu.
Kacamata adalah alat bantu penglihatan pertama, yang disebut dengan batu baca,
ditemukan sekitar 1000 Masehi, seperti dikutip dari Glasses History, Rabu
(30/9/2020).
Batu bacanya adalah bola kaca yang diletakkan di atas bahan bacaan untuk
memperbesar huruf, layaknya kaca pembesar.
Kacamata yang dapat dipakai pertama kali ditemukan sekitar 1284 di Italia.
Diperkirakan bahwa Salvino D'Armate adalah penemunya.
Kacamata paling awal dianjurkan untuk hiperopia dan ditaruh di pangkal
hidung. Lensa pembesar untuk membaca ini berbentuk seperti dua kaca pembesar
kecil dan dipasang pada tulang, logam, atau penyangga kulit yang diseimbangkan
pada pangkal hidung.
Kacamata seperti saat ini yang sering digunakan ditemukan pada tahun 1929 oleh
Sam Foster. Ia membuatnya menggunakan filter polarisasi dan menjualnya ke publik
di Atlantic City Woolworths.
Representasi artistik pertama yang diketahui dari penggunaan kacamata adalah
lukisan Tommaso da Modena pada tahun 1352.
Lukisannya tersebut menggambarkan biksu membaca dan menulis manuskrip.
Seorang biksu menggunakan kaca pembesar, tetapi yang lain memakai kacamata
yang ada di ujung hidung.
Kacamata pertama hanya dapat digunakan untuk memperbaiki hyperopia dan
presbiopia. Kemudian, kacamata untuk miopia itu muncul, sekitar awal 1400-an.
Alat bantu penglihatan ini terus berkembang, saat bingkai kacamata pertama dibuat
oleh pengrajin Spanyol pada tahun 1600-an. Mereka menempelkan pita sutra atau
tali ke bingkai dan melingkarkannya di telinga pengguna.
Lalu, jenis kacamata baru dari China ditemukan para misionaris asal Spanyol dan
Italia. Kacamata tersebut tidak menggunakan loop, tetapi justru menempelkan beban
logam kecil ke senar.

Pada tahun 1730, Ahli Kacamata Edward Scarlett merancang pelipis kaku yang
diletakkan di atas telinga pemakainya. Kaca, plastik atau polikarbonat adalah bahan
lensa untuk kacamata.
Kaca sebenarnya adalah bahan asli untuk kacamata karena memiliki kejernihan optik
yang bagus, tetapi lensa kaca bisa sangat berat dalam resep yang lebih kuat.
Lensa plastik jauh lebih ringan dari kaca, tetapi mudah tergores. Bahan lensa
teringan dan tertipis untuk kacamata adalah polikarbonat, disebut juga CR-39.
Dipercaya bahwa sekitar 64 persen populasi orang dewasa di Amerika memakai
kacamata, sementara 20,5 juta orang berusia 60 ke atas menderita katarak.
Pada abad ke-17 orang mulai mengenal prinsip lensa cekung dan cembung.
Kacamata dapat diproduksi dengan lensa tunggal yang mengoreksi penglihatan jarak
jauh atau dekat, atau dapat diproduksi dengan lensa multifokal, yang mengoreksi
jarak dan pembacaan.
Kaca cekung digunakan untuk mengoreksi rabun jauh, sehingga berkas cahaya
menyimpang. Lensa cembung digunakan untuk membantu koreksi rabun dekat,
sehingga sinar cahayanya menyatu.
Lensa silinder yang digunakan untuk mengoreksi astigmatisme ditemukan oleh Sir
George Airy pada tahun 1825.
Lensa bifokal dapat digunakan untuk mengobati rabun jauh dan presbiopia (dengan
bagian bawah untuk melihat objek yang dekat, misalnya digunakan untuk membaca.
Mereka adalah yang pertama kali dibuat oleh Benjamin Franklin pada tahun 1784.
Kacamata yang salah dapat membahayakan mata, sehingga sangat memerlukan
lensa yang cocok yang diresepkan oleh dokter mata atau ahli optometri dan dibuat
oleh ahli kacamata.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penemuan yang Mengubah
Dunia: Sebelum Ada Kacamata, Biksu Gunakan Batu Kaca", Klik untuk
baca: https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/30/160200023/penemuan-yangmengubah-dunia--sebelum-ada-kacamata-biksu-gunakan-batukaca?page=all#page2.
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Hari Kesehatan Mental Sedunia, Ini 5 Saran
Psikologis Hadapi Pandemi Covid-19
Kompas.com - 10/10/2020, 17:40 WIB
KOMPAS.com- Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun ini tidak seperti tahun-tahun
sebelumnya, sebab perayaan tersebut berada di tengah-tengah pandemi Covid-19
yang telah mengubah seluruh kebiasaan hidup kita.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam rilisnya menyambut Hari Kesehatan
Mental Sedunia yang diselenggarakan setiap tanggal 10 Oktober ini,
mengungkapkan kesehatan mental masih banyak diabaikan.
Padahal, tidak sedikit orang di dunia, sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia hidup
dengan gangguan mental atau gangguan psikologis.
Seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (15/5/2020), menurut Dokter Spesialis
Kedokteran Jiwa RS Pondok Indah Bintaro, dr Leonardi Goenawan SpKJ, setidaknya
ada tiga tahapan psikologis selama pandemi Covid-19 yang dapat dialami setiap
individu.
Antara lain adalah perubahan berbagai pola hidup, kebingungan dan ketidakpastian,
hingga akhirnya sampai pada tahap penerimaan atau menerima tanpa syarat
terhadap kondisi yang ada kaitannya dengan pandemi ini.
"Namun, tidak semua orang memiliki ketangguhan yang sama untuk mencapai tahap
penerimaan. Seseorang yang biasanya mudah tertekan, akan merasakan dampak
pandemi ini lebih berat," kata Leonardi kepada Kompas.com, Senin (13/5/2020).
Berikut ada lima saran psikologis yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa
tertekan akibat pandemi Covid-19 saat ini.
1. Memahami fakta Covid-19
Kondisi saat ini memang tidak bisa diperkirakan kapan selesai, dikarenakan
angka positif Covid-19 selalu naik, serta banyaknya berita dan informasi
palsu tentang Covid-19 yang membuat Anda merasa semakin risau. Maka,
menurut Leo, kita perlu memahami fakta yang akurat mengenai Covid-19
sehingga membuat Anda terhindar dari stres berlebihan.
2. Tetap terhubung dengan orang lain
Banyak dari Anda mungkin tidak bisa pulang bertemu dengan keluarga dan
saat ini mungkin sebagian besar masih tinggal di tanah rantau dan sendirian
di kamar kosan. Leo mengingatkan untuk tetap berkomunikasi dan terhubung
dengan orang lain.

"Dengan berbicara pada orang lain, akan meringankan separuh dari beban
Anda," ucap dia.
Sayangi dirimu, karena kamu berharga dan hal yang bisa dilakukan adalah
saling bercerita lewat telfon atau video call untuk saat ini.
3. Lakukan aktivitas yang disukai
Melakukan aktivitas yang disukai adalah hal yang cukup baik untuk dilakukan
selama masa pandemi ini, sehingga Anda bisa memberikan waktu kepada
diri sendiri untuk bersantai.
Sudah ada penelitian yang memperlihatkan hubungan resiprokal atau terbalik
antara stres dan aktivitas fisik.
"Semakin rutin melakukan aktivitas fisik maka semakin rendah tingkat stres
yang dimiliki," tuturnya.
Kardar hormon stress seperti adrenalin dan kortisol dalam tubuh bisa
dihilangkan lewat aktivitas fisik dan olahraga, hal ini sudah terbukti efektif
untuk menejemen stress.
Ketika Anda melakukan olahrga maka pada saat yang sama akan ada
produksi endorfin yang mememberikan rasa relaks dan optimiseme saat
berolahrga rutin. Endorfin adalah bahan kimia yang diproduksi oleh otak dan
berfungsi sebagai pereda rasa sakit.
4. Menjaga Imun Tubuh
Memelihara kesehatan dengan selalu menjaga imun tubuh sangat penting.
Leo menyarankan agar selalu memelihara kesehatan tubuh, baik dengan
olahraga maupun makan makanan sehat.
"Makan makanan yang sehat dan berimbang, dan berolahraga secara teratur
juga tidur dengan waktu yang cukup," kata dia.
5. Mengurangi konsumsi berita Covid-19
Memberikan waktu untuk beristirahat dari menonton, membaca,
mendengarkan berita, termasuk media sosial bisa mengurangi stress untuk
menjaga kesehatan mental.
Dr Leonardi mengingatkan untuk mengurangi mencari informasi tentang
pandemi Covid-19, karena ketika terus mendengarkan berulang kali bisa
membuat Anda hanyut dalam kekhawatiran yang berlebihan,
https://www.kompas.com/sains/read/2020/10/10/174000223/hari-kesehatan-mentalsedunia-ini-5-saran-psikologis-hadapi-pandemi-covid?page=all#page2.

Mengenal Moluskum Kontagiosum, Jerawat Genital
yang Cepat Menular
Kompas.com - 05/11/2020, 18:06 WIB
KOMPAS.com - Penyakit kulit bernama Moluskum Kontagiosum (MK) hingga saat ini
belum banyak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat hanya tahu bahwa itu adalah
jerawat sehingga lebih dikenal dengan istilah " jerawat genital."
Moluskum Kontagiosum (MK) sebenarnya adalah infeksi pada kulit yang disebabkan
oleh poxvirus.
Ia ditandai dengan munculnya benjolan berukuran diameter biasanya kurang dari
0,25 inci atau sekitar 0,6 cm, dan memiliki titik kecil di tengahnya.
Jika Anda menemukan jarawat yang bertumbuh secara cepat dan semakin banyak
pada area genital, dan sekitar punggung kaki, tangan, serta dada; maka sangat
dihimbau untuk segera konsultasi ke dokter penyakit kulit dan kelamin.
"Bentuknya memang seperti jerawat, tetapi ini bukan jerawat," ujar dr. Anthony
Handoko, SpKK, FINSDV, CEO Klinik Pramudia dalam webinar dengan tema
Moluskum Kontagiosum: Jerawat Genital Yang Mengganggu, Rabu (4/11/2020).
Pada anak, MK biasa terjadi karena ada infeksi virus pada kulit, sedangkan orang
dewasa umumnya mengidap MK karena infeksi menular seksual.
Penularan
Timbulnya MK pada anak biasanya disebabkan oleh adanya infeksi virus pada kulit.
Namun, pada orang dewasa, MK umumnya terjadi akibat infeksi menular seksual.
Penyakit ini memang sangat mudah menular dan menyebar ketika ada kontak fisik
erat yang terjadi berulang-ulang, terutama pada orang dengan kulit yang tipis.
Penularan MK bisa karena:
1. Hubungan seksual
2. Hubungan non-seksual seperti berpegangan tangan dan kebetulan Anda
menyentuh Moluskum yang di miliki orang tersebut.
3. Autoinokulasi, keadaan di mana awalnya hanya ada satu moluskum pada area
tubuh kemudian Anda garuk sehingga menyebar menjadi banyak.
4. Fomites, yaitu ketika Anda menggunakan barang secara bersamaan, seperti
penggunaan handuk, baju, dan lainnya. Meski belum ada penelitian yang
membuktikannya, penggunaan barang-barang pribadi secara bersamaan bisa jadi
sumber penularan MK.

Pencegahan Cara pencegahan terbaik adalah dengan menghindari sumber
penularan melalui deteksi dini penderita MK, baik pada anak ataupun dewasa.
Untuk itu, Anthony menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga dan
mengobservasi kulit secara rutin, apakah ada jerawat yang terlihat tidak lazim
sehingga bisa dicurigai MK.
Selain itu, terapkan perilaku seksual yang sehat, jaga kebersihan dan pertahankan
imunitas tubuh agar tetap sehat.
Pasalnya, MK bisa terjadi kepada siapa saja. Baik pria maupun wanita, anak-anak
sejak usia dua tahun hingga orang dewasa berumur 60 tahun bisa terinfeksi virus
yang menyebabkan MK.
Penyakit ini khususnya lazim ditemukan pada orang-orang dengan gangguan sistem
imun yang menurun, seperti penderita HIV.
Penanganan
Moluskum Kontagiosum memiliki masa inkubasi antara 2-6 bulan. Namun, diakui
oleh Anthony, deteksi dini MK tidak mudah karena jarang menyebabkan gatal atau
hanya menyebabkan gatal ringan.
Jika Anda memiliki kecurigaan terhadap MK, segeralah datang untuk melakukan
pemeriksaan ke dokter spesialis kulit karena penyakit ini tidak bisa diobati sendiri.
Dokter nantinya akan mengeluarkan MK dari kulit agar tidak muncul kembali atau
menjadi autoinokulasi. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain
menggunakan cairan kaustik, laser, elektrocauter dan cryotheraphy untuk orang
dewasa.
Sementara itu, untuk MK pada anak-anak, dokter biasanya akan mengoleskan cairan
yang membuat MK lepas sendiri. Metode penanganan ini membutuhkan waktu yang
lebih lama untuk sembuh, tetapi rasa nyerinya lebih minim sehingga tidak akan
membuat anak-anak trauma.
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