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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.

Sejak kecil saya diambil anak angkat
oleh kerabat jauh, yang secara ekonomi
lebih mapan. Karena saya pandai meng-
ambil hati, setiap kali apa yang menjadi
keinginan saya, pasti dikabulkannya.
Dari pakaian, perhiasan, motor dan ba-
rang mewah lainnya, termasuk rumah
yang langsung diatasnamakan saya.
Mereka lalu menjodohkan saya dengan
anak lelakinya.

Masa-masa awal perkawinan, kami lalui
dengan bahadia. Namun setelah perka-
winan kami berlangsung sekian tahun, dan
punya anak satu, saya baru sadar ia
berperangai jelek. Selain pemarah, waktu-
nya juga banyak dihabiskan di meja judi,
dan perempuan nakal. Ia merasa tidak
perlu mencarikan nafkah untuk keluarga,
kerana semua kebutuhan kami selama ini
selalu dipenuhi oleh orang tuanya.

Saya ingin suami saya mandiri meng-
hidupi keluarganya. Untuk memberinya
contoh, saya mengolah bisnis dengan mo-
dal uang pemberian orang tuanya. Tapi
tetap tidak berhasil mengubah perangai-
nya, bahkan rumah tangga kami jadi be-
rantakan. Suami saya lalu mengajukan
gugatan cerai ke pengadilan. Selain
menceraikan saya, ia juga meminta kem-
bali semua hadiah dari orang tuanya.

Yang ingin saya tanyakan, apakah
bisa rumah dan harta pemberian orang
tuanya diminta kembali, dengan alasan
si suami mengatakan kalau hadiah itu
adalah harta orang tuanya sebelum per-
kawinan dilangsungkan ?

Hormat saya
Rahma Prihartini,
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Dr Lili Soetjipto
Dokter Umum

Rumah Sakit Adi Husada (RSAH) Undaan Wetan

Mengenal Bersin-Bersin dan Penyebabnya (1)

ERSIN memang tidak
semenakutkan flu
burung atau demam
berdarah (DB) yang lagi
booming pada musim

pancaroba seperti beberapa bulan
terakhir ini. Namun, bersin-
bersin atau yang dalam bahasa
kedokterannya adalah sebagai
bagian dari mekanisme tubuh
untuk membuang benda asing
yang keluar hidung ini tak bisa
disepelekan begitu saja lho.

Sebab, sebenarnya ketika proses
bersin, maka ada udara yang
keluar dengan 70 m/detik (250
km/jam). Hal ini tentu dapat

menyebarkan penyakit lewat
butir-butir air yang terinfeksi
yang diameternya antara 0,5
hingga 5 um. “Meski bersin itu
dianggap sarang penyakit, tapi
jangan keterlaluan lah kalau
menakutinya, sebab ada macam-

macan bersin kok,” jelas Dr Lili
Soetjipto, Dokter Umum Rumah
Sakit Adi Husada Undaan Wetan.

Menurut Lili, 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 terdapat kerusakan
epitel saluran pernafasan akibat reaksi
peradangan yang berkepanjangan.

Selain itu, seseorang yang bersin
berlebihan akan melontarkan
ratusan ribu kuman ke udara sekitar-
nya. Akibatnya, orang yang berada di
sekitarnya karena akan tertular
penyakit yang sedang dihinggapinya.

Menurut Lili, selain berhubung-
an dengan hidung saja, sebenarnya

B

Syaraf Mata dan Hidung Berhubungan,
Cabut Alis Bisa Picu Bersin

Cukup 10 Lembar Daun Sirih agar Tak Berjerawat
DALAM daun sirih terkandung

eugenol yang memiliki sifat anti-
fungal. Dengan sifat antifungal ini,
daun sirih dapat digunakan untuk
menghambat tumbuh dan berkem-
bangnya yeast (sel tunas) dari can-
dida albicans.

Daun sirih juga mengandung zat
antiseptik yang berperan dalam
membunuh bakteri. Sifat antiseptik
yang dimiliki daun sirih disebabkan
dari turunan fenol yaitu kavikol, dima-
na sifat antiseptiknya lima kali lebih
efektif bila dibandingkan fenol biasa.

Selain dari dua sifat di atas, Daun
sirih juga memiliki efek antibakteri
terhadap streptococcus mutans, st-
reptococcus viridans, streptococcus
sanguis, staphylococcus aureus,
dan, actinomyces viscosus.

Dengan segala kandungan itu, ini-
lah beberapa manfaat daun sirih
serta bagaimana cara meramu dan
menggunakannya sebagai obat:

1. Mengobati pendarahan pa-
da hidung/mimisan: 1 lembar
daun sirih agak muda dilumatkan ,
gulung sambil ditekan sehingga
keluar minyaknya. Gunakan untuk
menyumbat hidung.

2. Sebagai obat batuk: rebus 15
lembar daun sirih dengan tiga gelas
air sampai tersisa æ air. Minum air
rebusan tersebut dengan menam-
bahkan satu sendok madu. Lakukan
hingga batuk hilang.

3. Sebagai obat bronchitis:
daun sirih� sebanyak 7 lembar, gula
batu satu potong direbus dengan 2
gelas air sampai tersisa satu gelas.
Minum 1/3 gelas dengan aturan tiga
kali sehari.

4. Obat luka bakar: peras daun
sirih secukupnya, tambahkan madu
sedikit, lalu bubuhkan pada bagian
kulit tubuh yang luka akibat terbakar.

5. Menghilangkan bau badan:
rebus 5 lembar daun sirih dengan 2
gelas air sampai menjadi 1 gelas,
minum secara rutin tiap hari.

6. Mengobati bisul: cuci daun
sirih secukupnya, giling hingga ha-
lus, lalu bubuhkan pada bisul dan
sekelilingnya. Kemudian dibalut.
Lakukan dua kali sehari.

7. Menghilangkan aroma ku-
rang sedap pada mulut: 4 lembar
daun sirih, diseduh air panas,
tunggu sekitar 1 jam. Gunakan

sebagai obat kumur.
8. Mengobati sariawan: 2 lem-

bar daun sirih segar dicuci, lalu ku-
nyah sampai lumat oleh mulut
Anda. Buang ampasnya.

9. Mengobati keputihan: rebus
10 lembar daun sirih menggunakan
2,5 ltr air, angkat, lalu pada kondisi
air hangat gunakan untuk mencuci
bagian kemaluan.

10. Obat jerawat: tumbuk 10
lembar daun sirih hingga halus,
Seduh dengan dua gls air panas.
Setelah dingin, gunakan air seduh-
an tersebut untuk mencuci muka.
Lakukan sehari 2 sampai 3 kali.

11. Mengobati diare: 6 lembar

daun sirih, 6 biji lada, 1 sdm minyak
kelapa. Tumbuk semua bahan
sampai halus, gunakan sebagai
obat gosok pada bagian perut.

12. Mengurangi air ASI ber-
lebih: ambil daun sirih secukupnya,
lalu olesi dengan minyak kelapa,
panaskan di atas api sampai layu,
hangat-hangat tempelkan di seputar
payudara yang bengkak.

13. Mengatasi mata merah dan
gatal: rebus 6 lembar daun sirih
menggunakan 1 gls air hingga
mendidih. Setelah air rebusan
dingin, gunakan untuk mencuci
mata. Lakukan tiga kali sehari
sampai mata Anda sembuh. (*)

Mantan Suami
Minta Hartaku

JAWABAN :
Rumah yang Anda terima dari orang

tua suami Anda sebelum perkawinan
adalah hadiah. Jika kemudian si suami
meminta kembali, dan mengatakan
bahwa rumah tersebut adalah harta
hadiah perkawinanannya, adalah salah
besar, karena rumah tersebut Anda
peroleh sebelum perkawinan. Terlebih
rumah tersebut sudah atas nama Anda

Lihat Pasal 35 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
mengatakan bahwa harta bawaan dari
masing-masing suami dan isteri dan
harta benda yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan
adalah di bawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain. Kecuali jika ada
harta hadiah lainnya yang digunakan
untuk keperluan bisnis berdua atau
untuk kepentingan rumah tangga,
menjadi lebur karena jadi harta
bersama. Pasal 37 menyebutkan bila
perkawinan putus karena perceraian,
harta bersama diatur menurut hukum-
nya masing-masing.

Namun yang terjadi dalam kisah Anda
ini pada saat orang tua suami Anda
membeli rumah pada waktu itu langsung
diatasnamakan Anda. Maka rumah
tersebut dapat dikatakan sebagai harta
bawaan istri, karena tidak adanya
peleburan harta. Jadi rumah tersebut
tidak dapat diminta lagi oleh suami dan
tetap milik isteri selamanya.

Semoga jawaban ini dapat menenang-
kan �dan menentramkan Anda. Amien.

bersin sendiri itu terkait dengan
hidung dan saluran pernafasan
lainnya, seperti tenggorokan,
mata, dan syaraf wajah lainnya.
Hal ini diketahui dari alis di
sekitar mata kita ternyata memili-
ki hubungan erat dengan syaraf di
sekitar hidung. Akibatnya bila kita
mencabuti alis maka akan memicu
terjadinya bersin pula.

Hal yang juga sering kita lihat
tentang bersin yakni di saat tidur
tubuh kita dalam kondisi istirahat
begitupun syaraf di sekitar hi-
dung, jadi ketika tidur hampir
tidak mungkin kita akan meng-
alami bersin. Bekerja berat sehari
penuh dapat memicu bersin.
Mengapa demikian? Menurut Lili,
hal ini terjadi karena setelah
bekerja berat, mulut dan hidung
kita dalam keadaan kering se-
hingga hidung akan memproduksi
lendir berlebih yang bisa menye-
babkan bersin pula. “Ada lagi
yang baru, beberapa ilmuwan
menyatakan jika bersin juga
dipengaruhi oleh faktor genetik,”
katanya. (*/het/bersambung)

Kata dan aksi bersin sudah tidak
asing lagi bagi kita. Tak heran, bila
sebagian orang menganggap biasa
aktivitas yang keluar dari hidung ini.
Maka dari itu marilah kita mengenal
lebih dekat tentang bersin.

Umi Hany Akasah
Wartawan Radar Surabaya
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JAGA DIRI YA: Ratusan ribu kuman yang dikeluarkan ke udara membuat orang yang berada di sekitarnya bisa tertular penyakit yang sedang dihinggapinya.
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CANTIK: Wajah yang mulus tanpa jerawat ternyata bisa juga diatasi dengan cara murah yaitu dengan memanfaatkan daun sirih
di sekitar rumah Anda.


