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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.

Terus terang saja, saya tidak mengerti
hukum, maka izinkan saya bertanya
masalah yang terkait dengan rumah
tangga saya. Untuk itu saya berharap
mendapatkan penjelasan tentang ma-
salah yang tengah saya hadapi ini.

Yang ingin saya tanyakan, �setahun yang
lalu suami saya menikah lagi di KUA
tanpa seizin saya. Dengan isterinya yang
baru tersebut, mereka sudah mempunyai
satu anak. Sedangkan usia perkawinan
saya dengannya sudah masuk 15 tahun,
dan dikarunia 3 orang anak.

Pertanyaan saya: Apakah perkawinan
suami saya yang kedua itu sah, terlebih
sudah dikaruniai anak? Dan apakah
saya bisa menggugat pembatalan perka-
winan mereka di pengadilan,�mengingat
saya tidak pernah memberikan izin
kepada mereka?

Demikian atas terjawabnya pertanya-
an saya ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya
Ibu Wahyu,

Di Malang
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Daun Kedondong jadi Anti Penggumpalan Darah

Suami Kawin
tanpa Izin Istri

JAWABAN :
Untuk menjawab pertanyaan Ibu

Wahyu, mari kita simak terlebih da-
hulu UU No 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Pasal 3 ayat (2) aturan
pemberian izin dari pengadilan, Pasal
4 ayat (1) aturan permohonan ke peng-
adilan, dan Pasal 5 ayat (1) mengatur
tentang syarat-syarat berpoligami.
Misalnya, a) adanya persetujuan dari
istri, b) adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluan-keper-
luan hidup istri-istri dan anak-anak
mereka, c) adanya jaminan bahwa sua-
mi akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka.

Mengingat suami ibu menikah di
KUA tanpa seizin ibu, kami berpen-
dapat tindakan tersebut merupakan
pelanggaran hukum. Boleh jadi ketika
mendaftar di KUA, suami ibu memberi
keterangan palsu tentang statusnya,
dan perbuatan tersebut adalah pelang-
garan pidana. Tentu saja perkawinan
yang dilakukannya tidak sah. Ibu juga
dapat melakukan upaya hukum beru-
pa gugatan pembatalan perkawinan-
nya dengan istri kedua ke Pengadilan
Agama, untuk yang menikah di Kan-
tor Urusan Agama (KUA), atau Peng-
adilan Negeri bagi perkawinan yang
didaftarkan di cacatan sipil. Gugatan-
nya diajukan ke daerah hukum di ma-
na perkawinan kedua dilangsungkan,
atau di tempat tinggal mereka. Deng-
an alasan, perkawinan kedua yang
dilakukan suami tersebut tanpa seizin
ibu sebagai isteri pertama.

Batalnya suatu perkawinan setelah
adanya putusan pengadilan, tidak
berlaku surut terhadap anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Artinya, anak tersebut adalah tetap
anak sah dari suami dan isteri kedua.
Tapi, setelah ada putusan pembatalan,
ternyata mereka tetap hidup bersama,
lalu memiliki anak-anak, maka ketu-
runannya itu adalah hasil di luar
kawin yang diatur oleh undang-
undang. Itulah ketentuan hukum yang
berlaku di negeri ini.

Demikian jawaban yang dapat kami
berikan, semoga dapat memberikan
jalan ke luar yang baik.

Kurangi Perilaku Tidak Wajar
ke Perilaku yang Bisa Diterima

STILAH autis mulai
diperkenalkan oleh Leo
Kanner pada 1943. Autis
berasal dari kata auto yang
berarti sendiri. Artinya,

penyandang autisme asyik dan
seakan-akan berada dalam dunia-
nya sendiri. Autisme merupakan
gangguan proses perkembangan
yang ditandai dengan keterlam-
batan perkembangan kognitif,
konsentrasi, perilaku, bahasa,
motorik, sosial, dan emosi.

Oleh karena itu, anak autis
akan sulit melakukan kontak
mata dengan orang lain. Bahkan,
terlihat sekali anak-anak autis
lebih tertarik pada benda daripa-
da manusia.  Maka, tidak meng-
herankan melihat anak autis
asyik dengan mainannya dari-
pada ikut bermain dengan teman
atau keluarganya.

Bahkan, yang masih menyulit-
kan deteksi sampai saat ini belum
tahu apa penyebab autis itu

sendiri. Beberapa teori mengata-
kan, penyebabnya mulai dari
faktor genetika (keturunan),
infeksi jamur, sampai virus.
Kekurangan nutrisi dan oksigen,
polusi udara, air, dan makanan
pada saat kehamilan dapat meng-
hambat pertumbuhan sel otak bayi
yang selanjutnya memungkinkan
terjadinya autisme.

Dr Fenny Anggrajani SpKJ,
Spesialis Kejiwaan Rumah Sakit
Adi Husada Undaan Wetan mema-
parkan, beberapa ciri anak autis
mempunyai perilaku berlebihan,
seperti mengoceh, melakukan
gerakan motorik yang berulang-
ulang (misalnya mengepak-
ngepakkan tangan), menyakiti diri
sendiri, atau bahkan menyakiti
orang lain. Sebagian juga mem-
punyai minat dan kegiatan yang
monoton dan hiperaktif.

“Dengan beberapa terapi, anak
autis memungkinkan berkembang
ke arah yang lebih baik,” kata
wanita kelahiran 10 Mei 1973 ini.
Oleh karena itu, sangatlah baik
jika deteksi dini terhadap anak
autis dilakukan dibawah umur

dua tahun. Sebab, semakin dini
umurnya, maka semakin gampang
untuk penyembuhan anak autis.
“Kita kembalikan lagi pada ting-
kat keparahan autisnya,” ujar
alumnus spesialis kejiwaan FK
Unair itu.

Menurut ibu tiga anak ini,
selama ini ada tiga terapi yang
dilakukan untuk anak autis,
yakniu terapi obat, biomedis dan
terapi perilaku.  Untuk terapi obat,
biasanya dokter sudah memberi-
kan obat-obatan yang dibutuhkan
oleh anak autis. Begitupula untuk
terapi biomedis, yang seringkali
disebut dengan terapi diet. Dima-
na, diet yang sering dilakukan
pada anak autis adalah GFCF
(Glutein Free Casein Free).

Pada anak autis disarankan
untuk tidak mengkonsumsi
produk makanan yang berbahan
dasar gluten dan kasein (gluten
adalah campuran protein yang
terkandung pada gandum, sedang-
kan kasein adalah protein susu).
Jenis bahan tersebut mengandung
protein tinggi dan tidak dapat
dicerna oleh usus menjadi asam

I
amino tunggal sehingga pemeca-
han protein menjadi tidak sem-
purna dan berakibat menjadi
neurotoksin (racun bagi otak).

Hal seperti ini menyebabkan
terjadinya penurunan sejumlah
fungsi otak yang akan berdampak
pada menurunnya tingkat kecer-
dasan anak. Nah, yang ketiga kita
bisa lakukan behavior therapy
dengan metode Lovaas. “Terapi
perilaku adalah terapi yang
dilaksanakan untuk mendidik dan
mengembangkan kemampuan
perilaku anak yang terhambat
dan mengurangi perilaku yang
tidak wajar, kemudian mengganti-
kannya dengan perilaku yang bisa
diterima masyarakat,” jelas
alumnus  kedokteran Universitas
Brawijaya ini.

Metode Lovaas ini dipilih karena
memiliki ciri terstruktur, terarah,
dan terukur sehingga memudahkan
terapis atau orangtua memantau
perkembangan anak. “Tujuan
metode ini adalah mengubah
perilaku dan untuk meningkatkan
kualitas hidup seseorang,” tambah-
nya. (*/het/bersambung)

BUAH kedondong dengan biji
berduri ini berasal dari belahan ti-
mur Indonesia. Di dunia interna-
sional, buah dengan kedahsyatan
rasa masamnya disebut dengan na-
ma ambarella. Pada awal abad 20,
kedondong diperkenalkan ke man-
canegara, mulai dari Australia
sampai Jamaica. Bahkan, kedon-
dong sempat ditanam juga di Flo-
rida, tapi kelihatannya orang Ame-
rika belum ngeh dengan buah yang
enak dirujak ini.

Riset membuktikan daun kedon-
dong anti penggumpalan darah. Sa-
lah satunya oleh peneliti Elvis Ha-
lim di Fakultas Teknologi Pertanian,
Institut Pertanian Bogor. Elvis
menguji tiga jenis sayuran lalapan,
leunca solanum nigrum, selada lac-
tuca sativa, dan daun kedondong
spondias dulcis untuk mengetahui
aktivitas antiagregasi platelet.

Dari ketiga jenis sayuran lalapan
yang diteliti, aktivitas antiagregasi
platelet hanya ditemukan pada daun
kedondong. Selada dan leunca tidak
memiliki aktivitas antiagregasi
platelet, bahkan cenderung mening-
katkan penggumpalan darah.

Aktivitas antiagregasi platelet
ekstrak daun kedondong berkorelasi
positif dengan konsentrasi ekstrak.
Artinya, semakin tinggi ekstrak
daun kedondong, aktivitas antiag-
regasi plateletnya semakin besar.
Pada konsentrasi ekstrak daun ke-
dondong 22,73 mg/ml PKP (plasma
kaya platelet) nilai agregasinya 0%.

Peneliti di Program Studi Ilmu
dan Teknologi Pangan, Fakultas
Teknologi Pertanian, Institut Per-
tanian Bogor, Prof Dr C Hanny Wi-
jaya, menuturkan riset tentang kha-
siat daun kedondong sebagai anti-
penggumpalan darah perlu dilan-
jutkan. Sebab riset pendahuluan be-
lum mampu mengungkap senyawa

spesifik yang berperan sebagai an-
tiagregasi platelet. “Karena kom-
ponen senyawa aktif dari daun ke-
dondong belum diketahui secara
spesifik maka cara olah paling efek-
tif untuk memperoleh khasiatnya
juga belum diketahui,” ujar Hanny.

Namun, peneliti di Pusat Peneli-
tian Biofarmaka IPB itu menduga
daun kedondong dapat diolah
dengan cara pemanasan. Sebab
kandungan senyawa fenol yang di-
temukan dalam daun kedondong
bersifat lebih tahan terhadap panas.
Dengan demikian pengolahan deng-
an suhu tinggi seperti perebusan
tidak menurunkan aktivitas anti-
agregasi plateletnya.

Sejatinya, pembekuan darah
bermanfaat ketika terjadi luka pada
permukaan tubuh akibat sobeknya
pembuluh darah. Ketika terjadi
luka, darah akan membeku sehing-
ga menyumbat dan menyembuhkan
luka. Itu adalah peran trombosit
atau platelet.

Selain itu, trombosit juga berpe-
ran dalam proses terjadinya trom-
bosis (penggumpalan darah pada
sistem pembuluh darah), memper-
baiki kerusakan kecil dalam pem-
buluh darah, dan memulai rantai
reaksi pada penggumpalan darah.
Jumlah trombosit 250.000-400.000
setiap ml sel darah.

Ketika trombosit menyentuh
permukaan asing atau kasar pada
dinding pembuluh darah akibat
infeksi, luka vaskuler atau ateros-
klerosis, maka trombosit akan be-
rubah bentuk dengan tumbuhnya
kaki (tonjolan) yang melekat pada
dinding pembuluh darah. Selanjut-
nya, ia melepaskan ADP (adenosine
diphosfat), serotonin, dan 5-hidroksi
triptamin dari granula.

Pelepasan ADP menyebabkan da-
rah menjadi lengket sehingga trom-

bosit aktif dan terjadi kontak antar
trombosit. Trombosit yang saling
menempel itu akan distabilkan be-
nang fibrin. Maka terbentuklah
gumpalan darah atau trombus.
Akumulasi dari gumpalan darah itu
membentuk sumbat platelet. Jika
itu terjadi pada sistem pembuluh
darah menyebabkan penyakit pe-
nyumbatan pembuluh darah mi-
salnya stroke, hiperlipidemia, hi-
perkolesterolemia, infark jan-
tung, dan arterosklerosis.

Tak hanya buahnya, batang
dan kulit kayunya juga berman-
faat. Kulit batang kedondong
berkhasiat sebagai obat
mencret dan obat saria-
wan. Untuk obat men-
cret dipakai 15 gram ku-
lit batang segar kedon-
dong, dicuci lalu dipo-
tong kecil-kecil, dire-
bus dengan 2 gelas air
selama 15 menit sete-
lah dingin disaring. Ha-
sil saringan diminum
sehari dua kali sama
banyak pagi dan sore.

Sementara kulit kayu
kedondong sebagai obat
disentri dan daunnya
sebagai obat batuk. Ca-
ranya, ambil secukup-
nya (kurang lebih 5
gram) kulit kayu kedon-
dong yang masih segar
dan bersihkan, rebus de-
ngan dua gelas air sampai
mendidih. Setelah dingin
saring dan diminum sekali mi-
num. (*)

Banyak orangtua yang mempunyai
anak autis bertanya-tanya, “Akan
sembuhkah anakku?”. Sebab,
secara anatomis anak autis me-
mang mengalami kelainan otak
sehingga mengganggu proses
perkembangannya. Namun, jangan-
lah menyerah sebab anak autis bisa
berkembang dan sembuh, meskipun
proses perkembangannya tidak
semudah atau secepat anak normal.
Umi Hany Akasah
Wartawan Radar Surabaya

PENEKAN RISIKO: Penggumpalan
darah harus dihindari karena dapat
menyebabkan penyakit penyumbatan
pembuluh darah misalnya stroke,
hiperlipidemia, hiperkolesterolemia,
infark jantung, dan arterosklerosis.

DOK

PENUH KASIH SAYANG: Metode Lovaas dipilih untuk mengatasi anak autis karena memiliki ciri terstruktur, terarah, dan terukur
sehingga memudahkan terapis atau orangtua memantau perkembangan anak.


