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Penderita Sinusitis Disarankan
Jauhi Kasur Kapuk
Sinusitis merupakan penyakit
umum yang bisa menyerang
siapa saja. Sinusitis adalah
radang pada dinding sinus, yaitu
rongga kecil berisi udara yang
terletak di tulang wajah.

nerus yang biasanya disebabkan
oleh alergi. Biasanya kalau karena
alergi debu atau asap, maka pence
gahannya sangat mudah. “Kita ha
nya menjaga kebersihan lingkungan
rumah,” tegasnya.
Caranya dengan menyimpan ba
rang-barang di tempat tertutup.
Misal buku harus disimpan di da
lam lemari. “Jika buku disimpan di
tempat terbuka, harus dibersihkan
secara rutin. Membersihkannya de
ngan cara dilap, dan saat member
sihkan harus mengenakan penutup
hidung,” beber Lili.
Perhatikan juga baju yang meng
gant ung di
kamar.
Debu
sangat
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Anak Dapat Kiriman
Gambar Porno
PENGASUH rubrik Bincang
Hukum Radar Surabaya yang saya
hormati. Dapatkan saya menuntut
wanita yang mengirimkan fotonya
yang sedang telanjang kepada anak
laki-laki saya? Wanita tersebut naksir
anak saya, lalu mengirimkan foto
pribadinya yang terbilang porno lewat
dunia maya. Sebagai orang tua, saya
merasa terganggu dan takut hal itu
dapat merusak akhlak anak saya.
Terima kasih atas jawabannya.
Natalia Liana
Di: Surabaya
JAWABAN:
DEFINISI pornografi diatur di Un
dang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi. Menurut Pasal 1
Ayat (10), pornografi adalah gambar,
sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bu
nyi, gambar bergerak, aminasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk
pesan lainnya melalui berbagai bentuk
media komunikasi dan/atau pertunjuk
kan di muka umum yang memuat ke
cabulan atau eksploitasi seksual yang
melanggar norma kesulilaan dalam
masyarakat.
Larangan pornografi diatur dalam
Pasal 1 sampai Pasal 12 UU Pornografi.
Menurut Pasal 4 Ayat (1), setiap orang
dilarang memproduksi, membuat, mem
perbanyak, menggandakan, menyebar
luaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjual
belikan, menyewakan, atau menyedia
kan pornografi yang secara eksplisit me
muat; a) persenggamaan, termasuk per
senggamaan yang menyimpang; b) ke
kerasan seksual; c) masturbasi atau
onani; d) ketelanjangan atau tampilan
yang mengesankan ketelanjangan; e)
alat kelamin; atau f) pornografi anak.
Ancaman hukumannya adalah penjara
paling singkat enam bulan dan paling
lama dua belas tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp 250 juta dan
paling banyak Rp 6 miliar (Pasal 29).
Yang terkait dengan dunia maya atau
pemanfaatakn internet diatur di Un
dang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten
tang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE). Hal yang terkait dengan pornografi
diatur di Pasal 27 Ayat (1). Isinya, setiap
orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmi
sikan dan/atau membuat dapat diakses
nya informasi elektronik dan/atau doku
men elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan.
Pasal 36 UU ITE menerangkan, setiap
orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum melakukan perbu
atan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang
mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Akibat perbuatan pengirim foto cabul
tersebut, kerugian (imaterial) bagi Anda
selaku orang tua anak yang dikirimi foto,
mengakibatkan rusaknya akhlak pada
diri anak Anda. Ancaman melanggar
Pasal 27 Ayat (1) UU ITE adalah pidana
penjara paling lama enam tahun dan/
atau denda paling banyak Rp 1 miliar
(Pasal 45 UU ITE). Ancaman melanggar
Pasal 36 UU ITE adalah pidana penjara
paling lama dua belas tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 12 miliar (Pasal
51 Ayat 2 UU ITE).
Demikian penjelasan kami. Semoga
bermanfaat. (*)

Pembaca yang berminat bertanya seputar
hukum dan aplikasinya dapat berkirim surat ke
alamat Redaksi Radar Surabaya, Jalan Kembang
Jepun 167-169. Surat bisa juga dikirim melalui
e-mail radarsurabaya@yahoo.com.
Penanya tidak akan dikenai biaya.

BIASANYA, peradangan terjadi
di rongga sekitar hidung (sinus
maxillaris) dan di rongga dahi, di
antara mata (sinus frontalis). Infek
si dapat berupa pembengkakan mu
kosa atau adanya cairan dalam
rongga sinus.
Dokter Lili Soetjipto, dokter Poli
klinik Umum Rumah Sakit (RS)
Adi Husada Undaan Wetan Sura
baya menjelaskan, radang pada
sinus terjadi karena adanya cairan
atau infeksi yang masuk ke dalam
sinus. Cairan atau infeksi tersebut
bisa berasal dari ingus atau hasil
pembekakan infeksi hidung. “Juga
bisa karena infeksi di lubang yang
menghubungkan hidung dan rong
ga sinus,” ungkap Lili.
Lebih lanjut ia mengungkapkan,
gejala yang paling gampang dirasa
kan adalah rasa nyeri di sekitar hi
dung dan bawah mata. “Terasa sa
kit jika ditekan. Selain itu, juga sa
kit kepala. Jika parah, nafas ber
bau atau halitosis,” lanjut Lili. Hal
ini terjadi karena adanya nanah da
lam sinus.
Lili mengatakan, penyebab sinusi
tis yang paling umum karena adanya
pembengkakan dinding dalam hi
dung akibat pilek yang sering kam
buh atau terus menerus. Biasanya
hal ini muncul karena alergi. “Kon
disi ini biasanya disebabkan oleh
virus flu atau pilek yang disebabkan
alergi, sehingga infeksi menyebar ke
rongga sinus,” sambungnya.
Sedangkan faktor pemicu sinus i
tis yang lain pada orang dewasa
selain infeksi virus adalah infeksi
jamur, infeksi gigi, serta kebiasaan
merokok. “Infeksi gigi, terutama
pada gigi bagian atas. Sebab, syaraf
gigi nyambung ke sinus,” kata Lili.
Bagi penderita sinusitis yang di
sebabkan karena pembengkakan
mukosa, diingatkan Lili harus mi
num antibiotika sekitar dua hingga
tiga minggu. Jika sinusitis karena
adanya nanah dalam sinus, harus
dilakukan tindakan operasi oleh
dokter spesialis THT. “Biasanya

dr Lili Soetjipto
Dokter Poliklinik Umum
RS Adi Husada Undaan Wetan
Surabaya
dokter akan memberikan obat anti
biotik,” ujarnya. Untuk memastikan
diagnosa dan menentukan jenis
pengobatan, maka dokter akan
melakukan foto rontgen.
Lantas, bagaimana untuk
p e n c e g a h a n n y a ?
Lili
mengungkapkan jika penye
bab sinus adalah
pilek
yang
sering
k a m b u h
atau te
rus me

mudah
m e 
nempel di
ba

ju. “Kalau bisa jangan terlalu ba
nyak baju digantung di dalam ka
mar,” saran Lili.
Tempat lain yang menjadi sarang
debu adalah kasur. Hindari meng
gunakan kasur kapuk. Bersihkan
kasur saat bangun tidur dan ketika
akan tidur lagi. “Jangan meletakkan
boneka terlalu banyak di atas ka
sur, karena mainan ini juga menjadi
sarang debu,” ungkap Lili.
Apabila alergi terhadap bulu bi
natang, ia menyarankan lebih baik
jangan memelihara binatang, se
perti anjing dan kucing. Sedangkan
penderita sinusitis akut yang tidak
ditangani dan diobati dengan be
nar, maka akan mengalami kompli
kasi, yaitu sinusitis kronis. “Jika
penderita sinusitis kronis tidak ju
ga diobati, infeksi bisa menyebar
ke dinding otak dan bisa
menyebabkan meningitis
atau radang otak,” pung
kas Lili. (*/opi)
.

HELLOSEHAT

STOP: Jika
penyebab sinus
adalah pilek yang
kerap kambuh
karena alergi
debu atau asap,
maka
pencegah
annya cukup
dengan
menjaga
kebersihan
lingkungan.

Tika Panggabean

Tinggalkan Nasi Putih, Menggantinya dengan Nasi Hitam
TIKA Panggabean pernah
punya berat badan yang aduhai.
Maksudnya aduhai beratnya,
yakni 100 kilogram (kg) lebih.
Berat satu kwintal itu tentu
saja menganggu. Apalagi Tika
seorang perempuan yang
juga public figure. Di
Indonesia, public figure
masih diidentikkan dengan
penampilan yang seksi,
langsing, dan cantik. Nah,
Tika terus terang saja jauh
dari penampilan
sempurna seorang
selebriti seperti
kemauan banyak
orang.
Namun, itu
semua sudah
menjadi cerita
lalu personel
Project Pop itu.
Lihatlah Tika
yang sekarang.
Aktris yang
bermain apik di
film Red Cobex
itu, bisa disebut
sudah memiliki
tubuh seperti
yang diingini
banyak perempu
an, yakni langsing.
Bobotnya sudah
turun belasan kg.
Namun, kondisi
seperti sekarang ini
tidak didapat Tika

Aku kalau ke kantor
suka bawa bekal. Bawa
nasi hitam untuk makan
siang.”
TIKA PANGGABEAN
Penyanyi/Pemain Film/Penyiar Radio

dengan cepat dan mudah. Butuh
perjuangan, kesabaran, dan
disiplin yang tinggi. Hampir 10
tahun perempuan yang sebentar
lagi akan merayakan usianya
yang ke-47 tahun itu, mengusung
gaya hidup sehat. Ia tak asal
mengonsumsi makanan maupun
minuman. Tika punya resep
sehat yang membuatnya happy
dan merasa tidak tersiksa ketika
menjalankannya.
Resep sehat yang utama adalah
meninggalkan nasi putih. Perem
puan yang memiliki nama lahir
Kartika Rachel Setia Redjeki
Panggabean itu memilih meng
gantinya dengan nasi hitam.
“Aku kalau ke kantor suka bawa
bekal. Bawa nasi hitam untuk
makan siang,” ungkapnya.
Soal resep sehat itu, Tika
mengaku mendapatkannya dari
dr. Tan Shot Yen. Bahkan, ahli
gizinya itu juga menyarankan Tika

untuk tidak makan karbo dari nasi
sama sekali. Tapi, Tika menolak
nya. Karena ia merasa
tubuhnya masih membutuh
kan nasi. Akhirnya dipilih
jalan tengah, yakni mengganti
nasi putih dengan nasi hitam.
Tika juga mulai bersahabat
dengan sayur. Sebelumnya,
perempuan kelahiran
Jakarta itu menjadikan sayur
mayur makanan yang sulit
masuk ke mulutnya.
“Dulu, aku yang sama sayur
anti banget. Sekarang semua
sayur aku makan. Kalau pulang
ke rumah terus mau makan, aku
pasti nanya, ‘Sayurnya apa?’
Aku suka tuh kalau sayur
dimasak bening, kayak bayam,
bayam air, bayam biasa, atau
sayur labu siam. Aku seneng
banget,” kata Tika.
“Aneh, sih. Dulu aku benci dan
anti sayur. Sekarang, aku seneng
banget. Makan enggak ada sayur,
kayak kurang seger,” lanjutnya.
Terakhir, air putih menjadi
senjata andalan Tika. Setiap pagi
ia membawa satu liter air putih
untuk menemaninya siaran di
Radio Bahana FM, Jakarta.
“Dokter Tan selalu bilang untuk
banyak minum air putih. Ternya
ta, ya. Mungkin, bisa nahan laper
dan pipis terus sampai bening. Itu
kan, bagian dari detoks. Jadi, aku
selalu minum air putih,”
terangnya. (kum/opi)
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