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Kepada pembaca yang berminat bertanya masalah
seputar hukum dan aplikasinya, dapat berkirim

surat ke alamat Redaksi Radar Surabaya di
Gedung Graha Pena lt 4, Jl A Yani 88 Surabaya.
Bisa juga melalui email qidoscho@yahoo.com,
atau evyretnowulan@gmail.com. Penanya tidak

akan dikenakan biaya.

Jika saya seorang Kepala Desa me-
lakukan kawin sirri, apakah bisa
dipecat seperti Aceng Fikri. Kasus pem-
berhentian terhadap Aceng Fikri
sebagai Bupati Garut Jawa Barat,
karena melakukan Kawin Sirri, yang
diangggap melanggar Sumpah Jabatan
dan UU Perkawinan.

Pertanyaan saya, apakah alasan pem-
berhentian tersebut, dapat pula dijadi-
kan alasan pemberhentian terhadap Ke-
pala Desa, jika melakukan perbuatan
yang sama?.

Hormat saya
Chudori,

Di Surabaya

Tutiek Retnowati SH. MH
Kaprodi Magister Ilmu

Hukum Universitas
Narotama

Choirul Shodiq SH.MH
Redaktur Radar

Surabaya/ Ombudsman
Jawa Pos Group

DIASUH OLEH:

ANGGOTA TIM:
 Evi Retno Wulan SH MHum, Moh. Saleh SH MH,

Rusdianto SH MH, I.A Budhivaja, SH MH.

Dr Lili Soetjipto
Dokter Umum

Rumah Sakit Adi Husada (RSAH) Undaan Wetan

Mengenal Bersin-Bersin dan Penyebabnya (2-habis)

ENURUT dr Lili
Soetjipto, bersin
sendiri merupakan
reaksi spontan tubuh
untuk membersihkan

lubang hidung dari benda-benda
asing dengan cara hembusan
angin yang kuat dari paru-paru
keluar tubuh baik melalui hidung
ataupun mulut. “Jadi bisa dikata,
bersin ini bisa membersihkan
hidung kita dari kotoran atau debu
yang berlebihan,” katanya.

Namun, jika bersin berlebihan
tentulah tidak bagus. Sebab, jika
bersin itu keterlaluan bisa jadi itu
adalah tanda awal komplikasi
dari rinitis alergi. Dimana ter-
dapat kerusakan epitel saluran
pernafasan akibat reaksi pera-
dangan yang berkepanjangan.

Menurut ia, sebenarnya bersin
sendiri itu terkait dengan hidung

dan saluran pernafasan lainnya,
seperti tenggorokan, mata, dan
kelenjar wajah lainnya. Oleh
karena itulah, ada dua kategori
bersin. Pertama bersin yang
disebabkan infeksi, lalu kedua
bersin alergi. Untuk bersin infeksi
contohnya yakni influensi dan
gangguan saluran pernafasan atas
sehingga untuk mengurangi
penularan maka diharapkan

untuk memakai masker.
Sementara untuk, bersin alergi,

bila gejala lebih dari empat hari,
minggu dan terjadi berkali-kali.

Pada umumnya, bersin yang
diakibatkan oleh alergi merupa-
kan suatu penyakit inflamasi yang
diawali dengan tahap sensitisasi
dan diikuti dengan reaksi alergi.
Yang khas bisa ditebak, apakah
seseorang terkena bersin alergi
yakni dia sering mendapat serang-
an bersin berulang. Menurut ia,
sebetulnya bersin merupakan
gejala yang normal, terutama pada
pagi hari atau bila terdapat
kontak dengan sejumlah besar
debu. Hal ini terjadi sebagai
mekanisme fisiologik, yaitu self
cleaning process. Bersin dianggap
patologik, bila terjadinya lebih
dari 5 kali setiap serangan, se-
bagai akibat dilepaskannya
histamin. Nah, biasanya diikuti
dengan keluarnya ingus yang
encer dan banyak, lalu hidung
tersumbat, hidung dan mata gatal,
terkadang disertai dengan lakri-
masi atau banyak air mata keluar.

Oleh karena itu, seseorang harus
benar-benar melihat penyebab
bersinnya, misalnya saja sekarang
banyak orang yang mengalami

M

Bersin di Pagi Hari
Bisa karena
Tidur Terlalu
Malam

Tulang Kuat dan Terhindar Osteoporosis Berkat Nangka
NANGKA adalah buah berdaging

serat yang memiliki bau dan rasa
yang khas. Buah ini umumnya
dikonsumsi di beberapa negara Asia
seperti Indonesia, Sri Lanka, dan
Bangladesh. Daging buah nangka
mempunyai zat tepung dan buah
ini juga dikenal bermanfaat bagi
kesehatan.

Nangka merupakan sumber ma-
kanan yang kaya vitamin A, C,
thiamin, kalium, kalsium, ribofla-
vin, zat besi, niasin, dan seng. Buah
ini juga mempunyai serat yang ren-
dah kalori sehingga baik untuk pa-
sien penyakit jantung. Berikut ada-
lah sepuluh manfaat nangka bagi
kesehatan tubuh kita:

1. Kalium dalam nangka efektif
dalam mengurangi kemungkinan
penyakit jantung karena bisa
menurunkan tekanan darah.

2. Kandungan zat besi dalam buah
yang berserat ini membantu men-
cegah anemia dan meningkatkan
sirkulasi darah dalam tubuh.

3. Akar adalah obat yang baik bagi
orang yang menderita asma. Mere-
bus akar dan ekstrak nangka ter-
nyata dapat membantu untuk

Apa Bisa Kepala
Desa Di-Aceng-kan

JAWABAN :
Status Kepala Daerah dan Kepala Desa

sama-sama sebagai jabatan politik, karena
sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.
Alasan pemberhentian Kepala Daerah dan
Kepala Desa hampir sama. Akan tetapi
terdapat perbedaan prosedurnya. Alasan
dan prosedur pemberhentian kepala daeah
di atur dalam Pasal 29 s/d Pasal 35 UU
Nomor 32 tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah. Sedangkan alasan dan
prosedur pemberhentian Kepala Desa
diatur dalam Pasal 17 s/d Pasal 22 PP No.
72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam Pasal 16 huruf h dan Pasal 17
ayat (2) huruf d PP. No. 72 Tahun 2005
bahwa di antara alasan pemberhentian
kepala desa adalah karena melangar
sumpah jabatan. Sedangkan dalam
Pasal 51 ayat (4) PP. No. 72 Tahun 2005
disebutkan bahwa salah satu isi sumpah
jabatan tersebut adalah “melaksanakan
segala peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya”.

Alasan Pemberhentian Aceng Fikri se-
bagaimana yang tertuang dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1 P/Khs/2003,
tertanggal 22 Januari 2013 bahwa Aceng
Fikri sebagai Bupati Garut telah terbukti
melanggar sumpah jabatan dan melang-
gar UU Perkawinan. Dalam pertimba-
ngannya MA manyatakan, perbuatan
kawin sirri  oleh Aceng Fikri tidak dapat
dipisahkan secara dikotomis dengan ja-
batannya sebagai Bupati Garut. Hal ini
berarti penafsiran terhadap frase “me-
langgar sumpah jabatan” telah dimakna-
kan secara luas, bahwa tidak hanya pe-
langgaran sumpah jabatan dalam sta-
tusnya sebagai Bupati tetapi juga sebagai
warga negara. Karena status warga
negara itu juga melekat dalam diri Aceng
Fikri sebagai Bupati Garut. Putusan MA
ini dapat dijadikan yurisprudensi bagi
pengadilan atau preseden bagi lembaga-
lembaga pemerintahan untuk membe-
rikan keputusan terhadap pelanggaran
sumpah jabatan yang dilakukan oleh
pejabat politik atau pejabat karir.

Dengan demikian, jika Kepala Desa me-
lakukan pelanggaran sumpaj jabatan, be-
rupa nikah sirri, maka prosedur pember-
hentiannya adalah BPD mengusulkan
pemberhentian Kepala Desa berdasarkan
hasil musyawarah yang dihadiri oleh 2/3
anggota BPD kepada Bupati melalui Ca-
mat. Berdasarkan usulan tersebut, Bu-
pati menetapkan pemberhentian Kepala
Desa yang bersangkutan 30 hari sejak
usulan diterima.

Demikian uraian kami semoga mele-
gakan Anda.

bersin di pagi hari, bisa jadi ini
karena tidur terlalu malam.
“Tidak bisa dipungkiri gaya hidup
itu berpengaruh terhadap kualitas
hidup seseorang,” katanya.

Menurut ia, pada beberapa
kasus, khususnya pada anak-anak
mungkin memeroleh alergi seiring
dengan sistim imun yang menjadi
kurang sensitif pada alergen.
Sedangkan pada orang dewasa
disebabkan kondisi lelah, mengan-
tuk, dan les karena muncul dari
respon peradangan.

Nah, jika bersin-bersin itu
terjadi berkali-kali maka harus
cepat diobati. Sebab, jika tidak
diobati maka risikonya akan lebih
parah, misalnya orang tersebut
bisa saja terkena sinusitis parana-
sal, bronkitis atau infeksi saluran
nafas, polip hidung yang nanti
akan menyebabkan daging tumbuh
di rongga hidung, dan lain-lainnya.

Menurut ia, setelah mengetahui
penyebab bersin, maka kita harus
melakukan pencegahan, di anta-
ranya bisa dengan meningkatkan
daya tahan tubuh dengan melaku-
kan konsumsi vitamin, serat dan
lainnya, istirahat yang cukup,
memakai obat antibiotik dan
menghindari alerginya. (*/het)

Bersin-bersin jangan dianggap
sepele, jika sudah terlalu sering dan
mengganggu kualitas hidup dan
aktifitas sehari-hari. Ada baiknya
cari tahulah penyebab bersin.
Umi Hany Akasah
Wartawan Radar Surabaya

TIDAK NYAMAN: Bersin berlebihan tentulah
tidak bagus. Sebab, jika bersin itu keterlaluan
bisa jadi itu adalah tanda awal komplikasi dari
rinitis alergi.
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JANGAN YA: Meski baik untuk kesehatan, buah nangka justru lebih baik dihindari oleh ibu hamil yang terlihat siap ngemil
semangkok nangkanya itu. Jangan ya Bu....

mengontrol asma.

4. Salah satu manfaat kese-
hatan dari nangka adalah
melindungi tiroid sehat. Mi-
neral mikro dan tembaga

dalam nangka juga efek-
tif untuk metabolisme

tiroid. Hal ini sangat
baik untuk mem-

produksi hor-
mon dan pe-

nyerapan.

5. Manfaat kesehatan dari nangka
untuk tulang. Buah ini baik untuk
anak-anak muda dalam menjaga
kesehatan tulang. Nangka kaya akan
magnesium yang memperkuat tulang
dan mencegah tubuh dari gangguan
tulang seperti osteoporosis.

6. Manfaat gizi dari nangka ada-
lah sumber makanan yang kaya
akan vitamin C dan A. Nutrisi anti-
oksidan dalam nangka memperkuat
sistim kekebalan tubuh dan melin-
dungi dari infeksi bakteri dan virus.

7. Dengan phyto-nutrisi dan vita-
min C, nangka memiliki sifat anti
kanker dan anti-penuaan. Nutrisi ini
bisa menjauhkan Anda dari bahaya
kanker dan memperlambat degene-
rasi sel untuk mencegah tubuh dari
penyakit degeneratif.

8. Gula alami seperti fruktosa dan
sukrosa dalam buah nangka men-

jadikannya sebuah sumber energi.
Nangka dapat meningkatkan ener-
gi dan tidak mengandung lemak
jenuh atau kolesterol.

9. Nangka bisa menyembuhkan
borok dan gangguan pencernaan.
Buah berserat tinggi ini mencegah
sembelit dan memperlancar gera-
kan usus.

10. Nangka juga bermanfaat
untuk kesehatan mata dan kulit.
Buah ini mengandung vitamin A
yang memelihara kesehatan mata
dan kelembutan kulit. Nangka juga
mencegah gangguan mata seperti
degenerasi makula dan rabun senja.

Wuih! Banyak sekali manfaat
dari buah nangka bagi kesehatan
tubuh kita. Namun, jangan makan
berlebihan, sebab apa pun yang
dikonsumsi secara berlebihan tentu
tidak baik bagi kesehatan. (*)Buah Nangka


