
   

Ini berlaku untuk anak-anak jaman sekarang, 
yang kebutuhannya selalu terpenuhi dan 
semua serba dilayani di rumah. 

Saat Boss Kecil 
Belajar Mandiri 

Celebrity Mom 
Advice
Apa nasihat Hillary Clinton untuk putrinya, 
Chelsea Clinton? Atau nasihat Heidi Klum, 
Brooke Shields dan lainnya? Baca artikel ini. 

VIEW NOW ON IOS & ANDROID

44 • JUL – AGT ’17 

Apa Bakat Si Kecil? 
Yuk Arahkan!
Apa bakat anak Anda? Segera arahkan ya, 
Jangan sampai minat dan bakat Si Kecil layu 
sebelum berkembang lho!

Anak Gaptek VS 
Anak Gawai 

Menjadi Orangtua 
dari Generasi Alpha

Alpha 
Generation 
is ON!
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Tak salah memang, karena memang jaman sudah 
berkembang sedemikian maju. Namun akan lebih 
baik lagi bila orangtua tetap waspada dan selalu 
mendampingi anak, saat mereka tengah ‘berinteraksi’ 
dengan smartphone-nya. Ingat, kita-lah orangtuanya, 
bukan gawai yang ada di tangan mereka yang harus 
mereka patuhi. 

Salam sejahtera,

Judha Wibawa
(redaksi@familyguideindonesia.com)

editor’sletter

Photos by Yessica Riany
Make up by Abby Salam
Hair Do by L.Sofyan Harry 
Styling by T B M Yudi Kautsar Permana
Wardrobe Andien Jumpsuit: Stella Rissa, Kalung: Michael Kors
Ippe Woods Kawa Koleksi Pribadi
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mailbox

Let’s Hear From You!
Anda punya cerita menarik seputar anak atau kehidupan 
keluarga? Jangan simpan sendiri, kirimkan cerita tersebut 
ke: redaksi@familyguideindonesia.com. Ketentuan naskah: 
700-800 kata (sekitar 4500-5000 karakter). Artikel terpil ih 
akan diedit tanpa mengurangi jalan cerita. Artikel yang 
dimuat akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. 

Senang Versi 
Digital 
Hallo Family Guide,
Senang sekali saya membaca FamilyGuide Indonesia 
sekarang ini, yang tersedia secara gratis dalam 
bentuk digital. Hal ini sangat memudahkan saya 
untuk membaca semua informasi (terutama tumbuh 
kembang anak) yang diberikan majalah FamilyGuide 
kapan pun dan di mana pun saya berada. Saya juga 
sangat sering mendownload di tab saya. Terima 
kasih banyak untuk Majalah Family Guide atas segala 
kemudahan yang telah diberikan. Salut, semoga bisa 
semakin sukses ke depannya. 

Liah Amirani – Arkadia Permai

Wah, terima kasih pujiannya. Happy reading ya! 

Usul Lomba 
Kontes
Dear Family Guide,
Beberapa waktu lalu saya dan anak 
bungsu saya mengikuti lomba foto 
FamilyGuide yang bertema ëMom and 
Meí. Sayangnya tidak berhasil menjadi 
juara. Namun saya tidak kecewa, 
malah semakin bersemangat untuk 
ikut kontes serupa (jika memang 
FamilyGuide mengadakannya lagi).  
Nah, saya ingin usul nih. Gimana kalau 
sekarang ini FamilyGuide mengadakan 
kontes model cover? Maksudnya un-
tuk jadi cover di majalahmu. Jadi tidak 
hanya public figure atau artis saja 
yang bisa menjadi cover model. Atau 
diselang-seling juga bisa. Saya yakin 
sekali, pasti banyak deh pesertanya. 
Karena pembaca setia FamilyGuide su-
dah terbukti banyak dan setia. Terima 
kasih atas perhatiannya. Semoga usul-
an saya ini bisa diterima dengan baik.

Hilsyahna Rana – 
Pekayon Timur

Dear Ibu Hilsyahna Rana. Kami juga 
menerima beberapa email yang senada 
dengan saran Anda. Terima kasih atas 
sarannya. Pastinya akan kami pertim-
bangkan. 

Forum 
Komunitas
Kepada Redaksi Family Guide,
Sebagai pembaca setiamu, saya ingin ikut 
memberi usulan yang semoga saja membangun 
dan berguna untuk kemajuan FamilyGuide sendiri. Rasanya hampir semua me-
dia memiliki komunitas. Nah, saya perhatikan kenapa FamilyGuide tidak memiliki 
komunitas ya? Padahal follower di Fanpage-mu begitu besar. Kenapa saya 
membahas hal ini, karena saya ingin juga kopi darat bersama para pembaca 
FamilyGuide lainnya, untuk saling bertukar sapa dan berbagi informasi. Sekian 
usulan dari saya. Maaf jika mungkin ada tulisan saya yang dirasa salah dan 
menyinggung perasaan redaksi. 

Sandi Maarif – via email 

Dear Pak Sandi Maarif, terima kasih atas perhatiannya. Mengenai komunitas, 
kami tengah mempertimbangkannya dan jika sudah terbentuk, kami tentunya 
akan memberitahukan kepada Anda para pembaca setia. 

FREE! BACA FAMILY GUIDE DI: KEHABISAN MAJALAH FAMILY GUIDE? 
Jangan khawatir, kini Anda bisa men-download Family Guide Indonesia di iPad atau iPhone. 
Download melalui Scoop di iTunes store; Higo dan Calameo; hanya dengan satu klik 
mudah. Dijamin Anda dan keluarga bisa langsung melihat seluruh isi majalah kesayangan 
keluarga Anda ini tanpa terlambat dan tak perlu lagi takut kehabisan.  

Silakan kirim surat Anda yang berisi tanggapan maupun komentar tentang artikel-artikel dalam edisi ini maupun saran-saran dan 
masukan lainnya ke redaksi@familyguideindonesia.com. Surat yang terpil ih untuk dimuat akan diedit sesuai dengan ketersediaan 
tempat. Surat terbaik akan mendapatkan kenang-kenangan dari sponsor. Jangan lupa mengklik LIKE di fanpage FamilyGuide 
(FB: FamilyGuideIndonesia), follow Twitter kami di @familyguideID dan IG: @Familyguideid.
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coverstory

Andien Aisyah:
Seperti Dilahirkan Kembali

Memiliki anak membuat kehidupan Andien dan suami 
semakin hangat dan bahagia. Tak ingin begitu saja 

kehilangan momen bersama sang putra, Andien turun 
tangan sendiri merawat buah hatinya tanpa didam-
pingi pengasuh. Teks Yeni Umardin I Photos Yessica Riany
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coverstory

A
ndien atau pemilik nama lengkap Andini 
Aisyah Haryadi dikenal sebagai penyanyi 
beraliran musik jazz. Andien belajar 
bernyanyi sejak berusia tiga tahun. Album 

perdana yang berjudul Bisikan Hati dirilisnya pada 
tahun 2000 dan terbilang cukup sukses. Sukses 
menjadi penyanyi solo, Andien bersama empat 
penyanyi wanita jazz Indonesia lainnya yakni Nina 
Tamam, Iga Mawarni, Yuni Shara dan Rika Roeslan 
membentuk kelompok vokal yang diberi nama 5 
Wanita. Ia juga pernah menggarap proyek duet 
dengan penyanyi Pasha dari band Ungu dengan 
mengeluarkan single berjudul Saat Bahagia. Tak 
seperti entertainer pada umumnya, kehidupan 
asmara Andien tidaklah begitu menonjol. Setelah 
dua tahun berpacaran, pada April 2015, Andien 
menikahi seorang fotografer bernama Irfan Wahyudi. 
Keduanya dikarunia seorang anak yang lahir pada 
7 Januari 2017. 

Tanpa Pengasuh
Memiliki anak tak lantas membuat Andien Aisyah 
kehilangan waktu untuk tetap berkarir di dunia 
entertainment. Pasca merilis single Belahan 
Jantungku untuk album ke-7, penyanyi jazz ini 
kembali merilis single bertajuk Indahnya Dunia. 
Lewat lagu bergenre adult contemporary ini, Andien 
ingin menyampaikan bagaimana ia memeluk rindu 
dan percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada 
waktunya. Andien berharap, lagu Indahnya Dunia 
bisa diterima oleh penikmat musik Indonesia dan 
dapat meramaikan kembali industri musik Tanah Air. 
 Berkarir dan mengurus keluarga, dua hal ini 
berjalan beriringan dalam kehidupan Andien. Wanita 

dilahirkan tapi dirimu juga dilahirkan kembali.”
 Menjadi ibu juga mengajarkan Andien tentang 
tanggung jawab dan memacunya menjadi pribadi 
yang lebih baik lagi. Andien bercerita, sejak ke-
hadiran Kawa, rutinitasnya dan suami mendadak 
berubah. “Kami bangun lebih pagi agar bisa ber-
main dengan Kawa. Keseharian saya menjadi lebih 
seru, rumah kami terasa lebih hangat dan bahagia 
dengan hadirnya Kawa.”
 Sebagai ibu, Andien memang selalu ingin mem-
berikan yang terbaik untuk buah hatinya. Dalam hal 
memberikan ASI, Andien mengaku bahwa aktivitas 
tersebut tidak semata-mata untuk Kawa, namun 
sudah menjadi kebutuhan pribadinya. “Kalau 
dipikir-pikir, pada akhirnya breastfeeding ini bukan 
hanya kebutuhan Kawa, tapi juga kebutuhan saya. 
Menjadi adiksi dan berbunga-bunga rasanya, hal 
ini karena adanya hormon oxytocin, yaitu hormon 
cinta. Dan bersamaan dengan munculnya hormon 
oxytocin, terproduksi pula hormon endorphine, 
yaitu hormon relaks dan bahagia,” ucap Andien.
 Kalau dalam hal pendidikan, meski belum tahu 
pola didik seperti apa yang akan diterapkan untuk 
putranya, namun Andien menganggap pendidikan 
adalah hal penting, khususnya untuk anak. Ia 
menganggap orang tua sebagai sekolah pertama 
untuk anak. “Orangtua adalah sekolah pertama, 
dan sekolah utama bagi anak. Sementara anak 
adalah sekolah seumur hidup bagi orangtua. Yuk 
berdayakan diri kita, sama-sama belajar menjadi 
orangtua,” kata Andien. 

Andien
Ibu yang gemar berolahraga. 
Tak heran kalau ia memiliki 
tubuh yang fit dan langsing. 
Andien tidak bisa berpisah 
lama-lama dari Kawa, 
makanya kemana-mana 
Kawa selalu ikut serta, 
termasuk menemani Andien 
olahraga sambil playtime. 

Ippe
Suami yang sangat men-
dukung istri. Ippe turut 
membantu persalinan Andien. 
Ippe juga tak segan-segan 
menggendong Kawa saat 
sedang bekerja.

Kawa
Bayi yang lincah dan aktif.  
Ketika Kawa berusia 5 bulan, 
ia sudah sudah reflek me-
langkahkan kakinya berjalan 
meski harus dipegangi. 

PROFIL
KELUARGA

kelahiran 25 Agustus 1985 ini memu-
tuskan untuk mengurus sendiri buah 
hatinya, Anaku Askara Biru atau Kawa 
yang berusia 6 bulan, tanpa campur 
tangan pengasuh atau babysitter. 
Berdua sang suami, Irfan Wahyudi 
yang akrab disapa Ippe, mereka bahu 
membahu merawat dan mengasuh 
Kawa. Tak heran, kemana pun Andien 
pergi dan beraktivitas, Kawa selalu 
ikut bersamanya. “Iya, kemanapun 
saya selalu membawa Kawa. Dari 
mulai meeting, menyanyi hingga per-
tunjukan, saya selalu membawa Kawa. 
Saya memilih untuk menjalankannya 
sendiri tanpa bantuan suster, karena 
semua masih bisa diatasi,” ucap 
Andien.

Metamorfosis Terbesar
Menjadi seorang ibu telah mengubah 
diri Andien. “Saya merasa menjadi 
seorang ibu adalah metamorfosis 
terbesar dalam hidup saya. Benar apa 
yang dikatakan orang, ketika kamu 
melahirkan, bukan hanya anak yang 
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    REESE WITHERSPOON
Di akun Instagramnya, Reese membagikan 
foto kenangan saat anak laki-lakinya, Deacon, 
menunggu bis di hari pertama sekolah. 
Deacon tampak bergandengan tangan dengan 
adik kecilnya, Tennesse. “Waiting for the bus 
with brother #backtoschool,” tulisnya.
Foto: Instagram/@ReeseWitherspoon

celeblife

Hari pertama di tahun ajaran baru selalu membawa kenangan 
tersendiri bagi para orangtua. Begitu juga pengalaman 
mengantar buah hati ke sekolah. Seperti yang dialami para 
pesohor berikut. – Filia Darwi 

    CASH WARREN
Satu lagi ayah yang bangga, Cash Warren, suami 
aktris Jessica Alba. Ia mengabadikan momen 
hari pertama sekolah kedua putrinya, Honor 
dan Heaven, serta mengunggahnya di Insta-
gram. “Big things happening today for the two 
tiny occupants of Casa de Warren. Good luck!” 

DONNA AGNESIA 
Dari pernikahannya dengan Darius Sinathrya, 
Donna Agnesia dikaruniai tiga anak: Lionel, 
Diego, dan Sabrina Sinathrya. Ketiganya 
sudah duduk di bangku sekolah, dan momen 
hari pertama sekolah diperlihatkan melalui 
foto di akun Instagram miliknya. 

Hari Pertama Sekolah!

INUL
DARATISTA
Mengikuti anjuran 
Menteri Pendidikan, 
penyanyi Inul Dara-
tista menyempatkan 
diri mengantar anak 
semata wayangnya, 
Yusuf Ivander Dama-
res, di hari pertama 
sekolah. Ia mengung-
gah dua buah foto di 
akun Instagramnya. 
“Hari pertama masuk 
sekolah. Bismillah, 
semoga bisa ranking 
kelas ya, Nak…”
Foto: Instagram.com

WAYNE
ROONEY 
Bintang sepakbola 
Wayne Rooney tak 
ketinggalan mem-
bagi foto saat ke-
dua anak laki-
lakinya, Kai dan Klay, 
ke sekolah. Keduanya ter-
lihat berdampingan me-
ngenakan seragam sekolah, 
dan Wayne menyebut diri-
nya sebagai “proud father”. 
Foto: Instagram/@WayneRooney
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Graduation Day
Akhir tahun ajaran 2016-2017 banyak diwarnai dengan wisuda kelulusan siswa dari berbagai level mulai yang 
terkecil yaitu kelulusan TK sampai SMA. Acara wisuda menjadi wadah appresiasi dan perayaan atas keberhasilan 
siswa ditingkat pembelajaran yang telah mereka tempuh.
 
Kinder�eld School tahun ini menggelar acara wisuda bagi 586 siswa TK, 94 siswa SD dan 13 siswa SMA 
High�eld. Sekolah Kinder�eld & High�eld merasa bangga telah membimbing para siswa, mendorong siswa 
melampaui harapan mereka, memberikan motivasi untuk tidak putus asa walau banyak tantangan, dan 
menaruh kepercayaan bahwa setiap siswa mampu menjadi seorang yang utuh dan bertanggungjawab 
dalam hidupnya. 

Siswa Kinder�eld dan High�eld selama masa pembelajaran disekolah telah dibekali dengan pengalaman 
belajar yang holistik, dan fondasi yang kuat melalui penerapan 9 karakter Responsible-to-Life yaitu aware, 
risk taking, committed, mature, autonomous, controlled, dependable, sociable, dan sustainable. 

Selamat bagi semua siswa Kinder�eld High�eld Kelulusan Tahun Ajaran 2016-2017. Terus maju dan raih 
cita-citamu. 
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S etiap orangtua tentu ingin 
anaknya menjadi dewasa 
dan dapat hidup mandiri, 
namun sayangnya hal ini 

tidak semudah membalikkan telapak 
tangan. Apalagi di jaman serba 
canggih ini kita selalu dimanjakan 
dengan berbagai fasilitas yang dapat 
membuat kita terlena. Selain itu 
tak sedikit orangtua karena ingin 
membuat anaknya “bahagia” selalu 
melayani anak mereka bak pangeran 
atau puteri raja. Hal-hal sepele seperti 
menyiapkan kebutuhan sendiri seperti 
makan, minum, dan memakai pakaian 
sendiri,  terkadang masih perlu 
bantuan orangtua atau asisten rumah 
tangga. Semua itu tidak salah, namun 
hal ini sebenarnya tidak selalu baik 
dalam proses mendidik mereka. 

fatherhoodfatherhood

Kemandirian 
anak tak muncul 
dengan sen-
dirinya, namun 
perlu sentuhan 
dari orangtua. 
Tujuannya tentu 
agar si anak 
mengerti apa 
yang bemanfaat 
bagi dirinya dan 
tidak menyusah-
kan lingkungan 
sekitarnya. 
- Denny Lubis I illustration 
Ronny Hermawan

saat bos kecil 
belajar mandiri 
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memberi contoh 
Mendidik anak itu sebenarnya 
gampang-gampang susah. Kunci-
nya konsisten memberi didikan 
yang baik pada anak dan ini 
dimulai dari diri kita sendiri. Setiap 
hari tentunya orangtua selalu 
bertemu dengan anak, karena 
dalam keadaan apapun anak 
pasti melihat contoh yang baik, 
maupun yang buruk dari orangtua. 
Contohnya saja bila di rumah, 
ayah bisa membantu ibu untuk 
mengerjakan sebagian pekerjaan 
rumah seperti menyapu atau 
mengepel, membersihkan kamar 
mandi dan sebagainya. Jangan 
ajari anak harus rajin sikat gigi, 
kalau kita sendiri malas menyikat 
gigi. Selalu mencuci piring sehabis 
makan, jangan meminta istri kita 
mengambil minuman, bila kita 
sendiri mudah mengambilnya, 
atau hal buruk lain yang dapat 
dicontoh anak. Intinya tak perlu 
yang susah-susah dengan ber-
bagai peraturan, namun kita bisa 
menunjukkan sikap kemandirian 
dalam keseharian kita. 

hukuman yang tepat
Setiap kesalahan pasti akan 
mendapat hukuman, hal ini 
diajarkan pada anak agar mereka 
paham dan tidak mengulangi 
kesalahan yang sama. Namun 
bila kita berhadapan dengan anak 
yang membantah dan cenderung 
melawan, hukuman fisik boleh 
juga diterapkan, asal masih dalam 
batasan wajar. Sebenarnya kami 
tidak menyarankan hukuman 
fisik menjadi solusi, namun kalau 
sudah tidak dapat dikendalikan, 
biasanya hukuman ini cukup man-
jur. Kita boleh saja memukul, tapi 
di bagian tangan atau kakinya; dan 
itupun tetap dengan batasan untuk 
membuatnya jera, dan bukan ingin 
melukai atau bahkan membuat 
anak cedera. Intinya dalam hal 

fatherhood

ini orangtua dituntut untuk tetap 
tegas, bukan karena emosi atau 
sekedar memukul anak tanpa 
alasan yang tepat. 

memberinya hadiah
Untuk memotivasi anak bisa 
mandiri, sekali-kali orangtua juga 
perlu mengeluarkan uang untuk 
membelikan anak hadiah. Ya, 
hadiah bukan sekedar pujian, kita 
juga bisa membelikan mainan 
kesukaan anak atau memberi 
hadiah yang bermanfaat bagi 
mereka seperti sepatu, baju 
atau mengajaknya jalan-jalan ke 
tempat wisata. Metode hadiah 
dan hukuman ini memang banyak 
disarankan para ahli dan psikolog 
anak, namun dalam penerapannya 
agak sedikit sulit dilakukan para 
orangtua. Pemberian hadiah dan 

hukuman berguna agar anak-anak 
paham, apa yang baik dan benar, 
apa yang buruk dan tidak boleh 
dilakukan. Selain itu hadiah juga 
dapat memotivasi anak untuk 
menurut apa yang kita ajarkan pada 
mereka. Selamat Mencoba ya! 

• Bangun Pagi. Bi-
asakan anak merapikan 
sendiri tempat tidurnya. 
Contohkan anak untuk 
membereskan seprai dan 
merapihkan bantal.
• Membersihkan rumah, 
dengan cara memberi 
anak sapu dan menga-
jarinya menyapu. Boleh 
juga ditambah membantu 
mencuci piring atau 
merapihkan mainan se-
sudah seleasai bermain. 
• Biasakan anak disiplin 
merapikan keperluan 
sekolah di malam hari 
dan bila ada PR jangan 

Lakukan Ini Agar
Anak Bisa Mandiri 

lupa dikerjakan.
•  Selalu meletakkan 
barang pada tempatnya. 
Biasanya anak sering 
lupa atau tidak disiplin 
saat memakai barang. 
Contohnya saja, lupa 
mengembalikan gunting 
di tempat semula bila 
menggunakannya. 
• Meletakan pakaian ko-
tor pada tempatnya. Ajari 
anak meletakan pakaian 
kotor pada keranjang 
yang telah disediakan. 
Ini gunanya agar tidak 
merepotkan orang yang 
mencuci baju. 

buat aturan jelas
Bila selalu memanjakan anak-
anak, tentunya bos kecil ini akan 
kerap rewel dan selalu ingin 
dituruti keinginannya. Selain itu, 
mereka cenderung menangis atau 
melawan bila kita tidak menyang-
gupi apa yang mereka ingini. Kita 
sebagai orangtua perlu mem-
beritahu pada anak, apa hak dan 
kewajiban mereka di dalam atau 
di luar rumah. Buatlah aturan agar 
anak mematuhi dan buat 

hukuman bila mereka melanggar. 
Ayah dan ibu harus pandai-pandai 
bekerjasama. Bila anak melanggar, 
ibu bisa saja memarahi dan ayah 
yang memberi pengertian bahwa 
yang dilakukan anak itu salah, 
atau sebaliknya. Jangan salah satu 
di antara orangtua malah membela 
atau berbeda pendapat bila anak 
melakukan kesalahan, karena ini 
akan membingungkan mereka. 
Contohnya bila anak tak mau be-
lajar, ibu boleh saja memarahi dan 
ayah juga memberi nasehat pada 
anak bahwa yang dilakukannya itu 
tidak benar. 
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TExTOPOLIS ADALAH DUNIA DALAM 
SEbUAH SMARTPHONE milik seorang 
remaja, yang menjadi tempat tinggal ber-
bagai macam emoji. Di sana ada sebuah 
emoji bernama Gene, yang merasa malu 
karena memiliki berbagai macam ekspresi, 
sementara teman-temannya hanya 
memiliki satu ekspresi. Bersama teman-
temannya, Gene akhirnya bertualang ke 
berbagai macam aplikasi smartphone 
untuk me-nemukan makna dirinya. – YU

MASIH MENCERITAkAN SOSOk 
PETER PARkER, pemuda yang mem-
punyai kekuatan laba-laba. Peter harus 
membagi waktunya antara menjadi ma-
nusia normal dan menjadi Spider-Man, si 
manusia laba-laba. Meski ia dibantu Tony 
Stark, namun kemunculan sosok penjahat 
bernama Vulture yang meneror kota, mem-
buat Spider-Man harus berusaha keras  
menghadapi penjahat itu demi menjaga 
keselamatan seluruh kota. – YU

DI TAMAN LIbERTY PARk, hidup seekor 
tupai ungu bernama Surly, seorang tupai 
yang tidak disukai oleh semua hewan di 
sana, bahkan kedua orangtuanya pun 
tak menyukainya. Saat Liberty Park akan 
dihancurkan walikota, Surly menjadi 
penolong bagi penghuni taman. Ber-
sama teman-temannya, Surly melakukan 
perlawanan terhadap rencana walikota. 
Akankah Surly dan teman-teman berhasil 
melakukannya? – YU

choices

choices

films

books

Sedikit Bekerja, 
Banyak Bahagia   
Ari Meisel 
(Alvabet) Buku 
ini menyajikan 
metode, teknik, 
dan alat baru untuk 
merampingkan 
beban kerja Anda, 

Ayo… Mendongeng H. Muhammad Abdul Latif (Luxima)
Melalui media dongeng akan lebih mudah membentuk ka-
rakter anak dan buah hati pun lebih tertarik menerima 
nasehat ataupun materi yang disampaikan. Buku ini menga-
jak para guru dan orangtua agar dapat lebih mudah dalam 
berkomunikasi dengan anak. – YU

Rahasia Cantik & Awet Muda Karina Tyas Widya-
ningrum (Anak Hebat Indonesia) Menjadi tua itu pasti, 
tapi langkah apa yang bisa dilakukan untuk membuat proses 
penuaan itu indah dan cantik? Buku ini menjelaskan banyak 
hal mengenai pola makan dan nutrisi yang dibutuhkan, agar 
Anda awet muda dan cantik. – YU

The eMoji Movie
Director: Tony Leondis
Featuring: T. J Mil ler, Anna Faris, 
Patrick Stewart

Spider-Man: hoMeCoMing
Director: Jon Watts
Featuring: Tom Holland, Michael Keaton, 
Zendaya

nuT joB 2: nuTTy By naTure
Director: Cal Brunker
Featuring: Will Arnett, Katherine Heigl, Maya 
Rudolph

menjadikan kegiatan sehari-hari lebih 
efisien, dan membuat segala hal dalam 
hidup lebih mudah. Ini adalah pan-
duan yang akan mengubah kehidupan 
Anda menjadi lebih baik. – YU
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YOGYAKARTA

Kids Fun Parcs
Jl. Wonosari Km 10, Sitimulyo, 
Piyungan, Bantul

Taman Pintar
Jalan Panembahan Senopati No. 1 - 3 
Yogyakarta

Gembira Loka
Jl.Kebun Raya
Yogyakarta

SOLO

Pandawa Water World
Jalan Cemara Raya Solo Baru

SURABAYA

Ciputra Waterpark
Citraland The Singapore Of Surabaya
Surabaya

Chipmunk Playland
Surabaya

BALI

Miniapolis Bali
beachwalk Mall Bali lantai 3 
Jl. Pantai Kuta, 
Kuta

Waterbom Bali
Jl. Kartika PO BOX 1055 Tuban
Kuta – Bali

MINIAPOLIS
Plaza Indonesia, Level 3 
Jl. Mh. Thamrin Kav 28-30 
Jakarta 10350 
T : (021) 2992 0000

TEMPAT LIBURAN ANAK

JAKARTA

Seaworld Indonesia
Taman Impian Jaya Ancol

Ocean Ecopark Ancol
Taman Impian Jaya Ancol, 
Jakarta Utara (Bekas Lapangan Golf 
Ancol)

Kidzania
Pacific Place Shopping Mall Lt 6, 
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta

Pinisi Edutainment Park
Pasaraya Blok M 9Th & 10Th Floor 
Jl. Iskandarsyah Ii No. 2
Sky Rink
Mal Taman Anggrek, Lt. 3

Lollipop’s Playland
Senayan City 
Mal Kelapa Gading 3 
Gandaria City.
Sky Rink
Mal Taman Anggrek, Lt. 3

Funworld Tamini Square 
Tamini Square, Lantai 2
Jalan Garuda Raya, Taman Mini 
Jakarta Timur
T : 021-80877405

Funworld Baywalk Mall 
BAYWALK MALL, Lantai 4
Jalan  Pluit Karang Ayu B1 Utara
Jakarta Utara
T : 021-29629610

TANGERANG

Paradise Dreamland
Jalan PUSPITEK Raya Serpong, 
Tangerang Selatan 1

Ocean Park - BSD City 
Central Business Distrik (CBD), 
BSD City

BOGOR

Kids Fun Valley 
Taman Wisata Mekarsari, 
Jl. Raya Cileungsi - Jonggol Km. 3

Safari Track, Cisarua 
Taman Safari Indonesia, 
Cisarua

The Jungle 
Bogor Nirwana Residence, 
Jl. Bogor Nirwana Raya
Bogor

Funworld Giant Ekstra Sentul
Giant Ekstra Sentul, Lantai 1
Jl.MH. Thamrin Sentul City
Citereub - Bogor
T : 021-29311379

BANDUNG

Miniapolis Bandung
Paris Van Java (PVJ)
Jl. Sukajadi No. 137-139
Bandung

Kampung Gajah Wonderland
Bandung
Saung Angklung Udjo
Jln. Padasuka 118, Bandung
Trans Studio Bandung
Jl. Gatot Subroto No.289, 
Bandung, Jawa Barat 40273

D’ Ranch
Jl. Maribaya No 17,
Lembang, Jawa Barat. 

SEMARANG

Taman Margasatwa di Semarang
Jalan Raya Semarang

Taman Wisata Wonderia
Jalan Sriwijaya, Semarang

Water Blaster
Jalan Bukit Candi Golf No.1
Semarang

Bali Safari and Marine Park
Jl. Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, 
Km. 19,8 
Gianyar

Circus Water Park
Jalan. Kediri, Kuta – Bali
Bali Bird Park
Jl. Serma Cok Ngurah Gambir, 
Singapadu, Batubulan, kabupaten 
Gianyar – Bali.

MEDAN
Taman Bermain Hillpark 
Sibolangit
Jl. Jamin Ginting Km. 45, Medan

Taman Rekreasi Mora Indah
Jl.Sisingamangaraja Km.11
Medan

Kebun Binatang Medan
Kelurahan Simalingkar B
Medan

MAKASSAR
Trans Studio Makassar
Jl. Dg Patompo Kawasan Terpadu 
Trans Studio
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Beragam permainan yang meng-
asah keterampilan motorik halus 
dan kasar, melatih koordinasi 
anggota tubuh, juga menstimulasi 
perkembangan otak si buah hati 
tercinta. Text Fillia Darwi, 
Products: happy-toon.com, shopee.co.id,
tokomainanedukasi.com 

Let’s Play

Pelampung renang bercelah yang 
memudahkan anak untuk menggunakan-
nya. Desainnya pun menarik, berbentuk 
binatang-binatang yang ramah.
– tokomainanedukasi.com

come swim 
with me

1

Mari mengikuti perjalanan Thomas 
melintasi rel hingga menuju 
stasiun. Mudah dibongkar pasang 
dan dibawa saat bepergian.  
– tokomainanedukasi.com

Mainan ini mungkin tampak 
sederhana, namun berguna 
untuk melatih koordinasi 
mata dan tangan Si Kecil.
– tokomainanedukasi.com

thomas the trainswirly swirl maze 32

favorite
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Figurin dari serial animasi Korea, Robocar Poli. 
Bucky dan Mark si mobil off-road bisa diubah 
menjadi robot yang tingginya sekitar 13 cm.
– shopee.co.id

robocar heroes6

Gunakan alat ini untuk membuat es 
krim secara manual bersama putri 
tercinta. Dihiasi motif Hello Kitty yang 
digemari anak-anak, dan dilengkapi 
buku panduan. – tokomainanedukasi.com

i scream for ice cream4

Cara mudah untuk memperkenalkan nama-
nama benda, huruf, dan angka pada buah hati 
tercinta. Bentuknya ringkas, berupa kotak kayu 
bertutup yang memuat kartu-kartu bergambar.
– shopee.co.id

box of knowledge5
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9
Xylophone ini memperkenalkan musik pada 
Si Kecil dengan cara yang mudah dan me-
nyenangkan. Dilengkapi roda dan pegangan 
agar Si Kecil bisa menarik dan membawanya.
– happy-toon.com

music on the go

favorite

Belajar menggambar dan menulis semakin 
menyenangkan dengan menggunakan 
meja berlayar 3D, huruf dan angka magne-
tik, serta spidol dan penghapus.
– tokomainanedukasi.com

3D drawing table8

Mainan edukatif yang dirancang untuk me-
latih motorik halus Si Kecil, juga koordinasi 
mata dan tangan. Ajak Si Kecil memindahkan 
manik kayu dari satu sisi ke sisi yang lain.
– tokomainanedukasi.com

the house and 
the lion

7
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Mainan kayu yang juga mem-
perkenalkan berbagai bentuk, 
warna, dan angka. Si Kecil 
bisa sekaligus melatih motorik 
halusnya, memasukkan kepingan 
sesuai bentuknya. 
– shopee.co.id

house of shapes

11
Berbagai bentuk kereta kayu 
dalam warna-warni yang 
cerah. Ada yang memiliki 
alur kawat, bentuk-bentuk 
yang bisa ditumpuk, atau 
bongkar pasang.
– tokomainanedukasi.com

wooden trains

10
Menumpuk sesuai bentuk menjadi lebih 
menantang dengan adanya lubang-lubang 
dengan pola yang berbeda di bagian 
tengahnya. – tokomainanedukasi.com

match the shapes
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Terapi CRT di bamed Skin Care

A
da begitu banyak perubahan 
yang terjadi pada tubuh Anda 
selama kehamilan, terma-
suk perubahan pada kulit. 

Sebut saja jerawat, stretch marks, 
melasma, hiperpigmentasi dan 
sebagainya. Masalah kulit tersebut 

T
aman bermain 
adalah pilihan 
terbaik saat 
mengajak 

anak-anak bermain di 
ruang terbuka. Scien-

bermain dan 
bergembira di 
Scientia Square 
ParkD

unia anak adalah bermain. Saat bermain anak bisa mengekspresikan diri 
sebebas-bebasnya, membuat otak mereka terstimulasi sehingga menjadi 
kreatif. Bermain juga menjadi media anak untuk membangun dan 
mengembangkan imajinasinya. Karena itu saat memberi mainan untuk Si 

Kecil, sebaiknya pilih mainan yang dapat memacu imajinasi anak. Bruder, adalah 
produsen mainan berbentuk kendaraan dari Jerman yang memiliki tampilan terkini. 
Meski terbuat dari plastik, namun Anda tidak perlu khawatir karena terjamin kuali-
tas dan keamanannya karena Bruder telah lulus SNI; Standard EN71 (Europe) dan 
ASTM (USA). Dengan mainan Bruder, buah hati Anda bisa belajar sambil bermain, 
mengerti fungsi setiap kendaraan, dan melatih imajinasinya. Di samping itu, karena 
mainan Bruder sangat realistik atau menyerupai kendaraan yang sebenarnya, Si 
Kecil bisa belajar mengenai pekerjaan orang dewasa di kehidupan dunia nyata 
dengan cara yang menyenangkan.– YU 

memang mengganggu penampilan dan tak jarang membuat bumil menjadi tidak 
percaya diri. Kabar baiknya, selama hamil, Anda bisa kok melakukan perawatan 
kecantikan untuk mengatasi gangguan kulit. Salah satu terobosan baru perawatan 
kulit yang aman untuk ibu hamil adalah dengan menggunakan CRT atau Combina-
tion Rejuvenation Treatment. Terapi ini kini hadir di Bamed Skin Care Menteng. CRT 
adalah rangkaian perawatan kulit yang mengombinasikan beragam jenis treatment 
menjadi satu, seperti peeling, mikrodermabrasi, dan radiofrekuensi. Kombinasi 
dalam CRT, melibatkan terapi konvensional dan prosedur peralatan canggih. Terapi 
konvensional yang dimaksudkan adalah peeling, mikrodermabrasi, serta radiofrekuensi. 
Sedangkan, prosedur dengan peralatan terbaru adalah Laser QS NdYag, Laser CO2, 
dan Hyperbaric O2. CRT dipandang efektif mengatasi beragam aspek masalah kulit, 
mulai dari jerawat, kulit kusam, bekas tanda lahir, noda hitam, keriput, stretch marks 
pada ibu hamil, dan sebagainya. - YU

catalogue

Mengembangkan Imajinasi 
Anak dengan bruder

tia Square Park menawarkan beragam fasilitas 
yang bisa dinikmati seluruh keluarga. Taman 
seluas 1,2 hektar ini berada di kawasan Scien-
tia Garden yang berlokasi di Gading Serpong, 
Tangerang Selatan. Di taman ini beragam aktivi-
tas bisa dinikmati keluarga, mulai dari bermain 
di Science Playground, bersepeda mengelilingi 
taman, bermain di sawah, memberi makan ikan, 
Wall Climbing, bermain Inline Skate, Bike Trail, 
Skateboard, Futsal, Ping Pong Centre hingga 
sampai mengenal berbagai jenis Kupu-Kupu di 
The Metamorphosis of Butterfly Park. Taman 
yang beroperasi dari jam 5 pagi hingga 9 
malam ini dilengkapi pula dengan foodcourt 
yang menjual berbagai macam makanan serta 
tempat ngopi. – YU
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Perut Terasa kencang
SAAT HAMIL

health mom

MENYUSUI
MENURUNKAN
RISIKO 
KANKER

“Perempuan yang memiliki kenaikan 
berat badan 18-28 kg di antara usia 
35-50 tahun, memiliki risiko ter-
kena kanker payudara 40% 
lebih tinggi dibanding mereka 
yang menjaga berat badannya.” 
Jiyoung Ahn, PhD, peneliti dari 
National Cancer Institute, 
Amerika Serikat. - FD 

B agi yang baru mengalami 
kehamilan untuk pertama kali, 
mungkin akan merasa kha-

watir ketika perut terasa kencang dan 
keras, karena tak bisa membedakan 
antara kram atau kontraksi. Perut yang 
terasa kencang pada kehamilan muda 
tergolong normal. Karena pertumbuhan 
rahim mendorong otot perut sehingga 
terasa kencang. Salah satu tandanya 
adalah rasa sakit di bawah pusar 
sampai ke lipatan paha (round ligament 
pain). Di usia kehamilan yang lebih tua, 
perut kencang juga bisa disebabkan 
oleh pergerakan bayi dalam perut, atau 
gas berlebih dalam perut (kembung). 
Namun dari kesemua penyebab tadi, 
kontraksi merupakan penyebab yang 
paling umum terjadi. Memasuki usia 
kehamilan 6-7 minggu, Anda mungkin 
akan mengalami kontraksi secara spo-
radis. Ini yang disebut kontraksi palsu 

atau Braxton Hicks 
dalam bahasa medis-
nya. Terjadinya kontraksi 
palsu susah diprediksi 
karena ketidakteraturan 
merupakan cirinya. Ciri-ciri 
lain dari kontraksi palsu yakni: 
frekuensi yang tak teratur, tidak diiringi 
rasa nyeri, rasa mulas tidak bertam-
bah kuat atau berkurang, dan akan 
berkurang jika ibu berjalan kaki. Meski 
kontraksi palsu ini pada dasarnya tak 
membuat sakit, namun ibu hamil tetap 
harus waspada. Pada beberapa kasus, 
kontraksi jenis ini sangat sulit dibe-
dakan dengan tanda-tanda kelahiran 
prematur. Bila kontraksi palsu terjadi 
secara terus-menerus dan terasa kuat, 
segeralah memeriksakan diri ke 
tenaga medis ter-
dekat. – Filia Darwi

Perut yang 
terasa kencang 
pada kehamilan 
muda tergolong 

normal. Menyusui bayi selama minimal 
enam bulan sampai satu tahun 
terbukti baik bagi kesehatan 

bayi. Beberapa penelitian ini mengung-
kapkan bahwa menyusui juga baik 

bagi kesehatan sang ibu:

1 Penelitian yang 
dilakukan Uni-
versity of North 

Carolina School of 
Medicine tahun 
2009 menunjuk-
kan bahwa wanita 
dengan riwayat 
keluarga kanker 
payudara yang 

menyusui bayinya 
bisa menurunkan 

risiko kanker payudara 
sebesar 59%. Penelitian ini 

tidak mencari tahu mengapa 
menyusui bisa menurunkan risiko 

kanker payudara, namun peneliti men-
duga, pada wanita yang tidak menyu-
sui, peradangan dan pembengkakan 
yang terjadi setelah lahir menyebabkan 
perubahan pada jaringan payudara 
yang bisa meningkatkan risiko kanker 
payudara. Menyusui bisa mencegah 
peradangan ini.

2 Penelitian kolaboratif internasional 
yang diterbitkan Annals of Onco-
logy juga menunjukkan bahwa 

menyusui bisa mengurangi risiko 
pengembangan hormon reseptor nega-
tif kanker payudara sebesar 20%.

3 dr Utami Roesli, SpA, IBCLC, FABM 
menuturkan bahwa ibu-ibu me-
nyusui selama 2 tahun atau lebih 

akan terhindar dari risiko kanker. ASI 
mengandung Human Alpha-lactalbumin 
Made Lethal to Tumour cells (HAMLET) 
yang bisa mencegah ibu dari penyakit 
kanker, termasuk kanker payudara dan 
kanker serviks. HAMLET ditemukan se-
cara tidak sengaja ketika para peneliti 
sedang menyelidiki sifat anti bakteri 
yang ada dalam ASI. Zat ini terdiri dari 
protein dan asam lemak yang ditemu-
kan secara alami dalam ASI. – FD
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ANGELINA JOLIE 
Cantik dan anggun, siapa sangka jika Angelina 
Jolie justru penyuka olahraga ekstrem. Untuk mewu-
judkan ini, ia dikabarkan membeli pesawat pribadi 
Cirrus SR-22 seharga US$ 334.700, untuk menguji 
nyalinya di ketinggian dan kecepatan di udara. 
Angelina berharap, dengan mengendarai pesawat ini 
sendiri, adrenalinnya akan terus tertantang. 

Olahraga memang sangat bermanfaat bagi kesehatan, apalagi 
bisa dilakukan sesering mungkin. Namun bila olahraga yang di-
lakukan tergolong ekstrem, beranikah Anda melakukannya? Seleb-
ritis berikut berani! – Denny Lubis

Celeb Extreme Sports 

    NADINE CHANDRAWINATA
Tak sekedar melihat keindahan pantai, Nadine 
juga suka diving mengarungi laut-laut yang 
ada di Indonesia. Nadine memulai hobinya 
ini pada tahun 2006. Saat itu, ia mengambil 
lisensi di Bunaken, Sulawesi Utara. Menurut-
nya, Indonesia merupakan surganya penyelam 
dunia dan kekayaan bawah lautnya sungguh 
sangat melimpah. 

    kATE HUDSON
Aktris Cantik yang terkenal lewat film How 
to Lose Guy in 10 Days ini mengaku sangat 
menyukai olahraga ekstrem seperti panjat 
tebing, bungee jumping, hingga menyelam 
bersama ikan hiu. Sejak umur 17 tahun, Kate 
memang sudah berkecimpung di sejumlah olah-
raga yang mengundang adrenalin ini, bahkan 
secara khusus mengikuti kursus panjat tebing. 

    LEONARDO DICAPRIO
Selain menyukai balapan, aktor yang dikenal 
dalam film Titanic ini menyukai olahraga 
menyelam. Karena hobinya ini, Leonardo 
hampir diserang oleh ikan hiu, di daerah Afrika 
Selatan. Leonardo juga nyaris mati ketika me-
nyelam di daerah Galapagos, Ekuador. Saat itu 
ia menyelam dan melihat 300 ikan pari elang 
dan ikan pari tutul. Naas, tabung oksigen yang 
digunakannya bocor, untungnya ia segera 
ditolong oleh rekannya.  

celeblife

kATE bOSWORTH
Wanita cantik ini mulai menyukai olahraga berkuda sejak dia berperan 
di film Horse Whisperer. Menurutnya, film tersebut mendekatkannya dengan olah-
raga berkuda. Selain berkuda, Kate juga menyukai olahraga surfing, skydiving, dan 
terjun payung yang memang membutuhkan nyali. Saat terjun payung, Kabarnya Kate 
pernah melompat dari ketinggian 15.000 kaki dan berhasil mendarat dengan mulus. 
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health kid

KUKU YANG 
SEHAT

Bagian tubuh ini sering luput dari 
perhatian. Padahal tampilan kuku 
yang sehat menandakan tubuh 

yang sehat pula. Berikut ini ciri-ciri kuku 
yang sehat pada anak menurut dr. 
Jenni K. Dahliana, Sp.A

1 Warna kemerahan, tidak pucat, 
tidak bewarna putih ataupun warna 
lain. Warna kuku yang pucat mung-

kin menandakan adanya anemia/
kurang darah atau kekurangan gizi. 
Warna kuku yang kebiruan menunjuk-
kan adanya kekurangan oksigen dan 
menjurus ke penyakit paru atau jantung.

2 Permukaan kuku rata, tidak berde-
sir atau berbintik-bintik.

3 Tidak tampak kering, ujung-
ujung kuku tidak rapuh, dan 
tidak mudah patah. Kuku 

yang rapuh dan mudah patah dapat 
dicurigai adanya infeksi jamur.

4 Tidak ada pembengkakan di lipat-
an kuku.

5 Tidak ada garis berwarna 
gelap di bawah kuku. - FD

banyak Teman =
LEBIH SEHAT

S ebuah riset yang dimuat di jurnal 
Pediatrics memaparkan bahwa 
faktor pertemanan bisa meme-

ngaruhi gaya hidup anak, terutama 
aktivitas kesehariannya. Bila dalam 
suatu kelompok terdapat anak yang 
punya gaya hidup aktif, anak-anak lain 
pun akan berpeluang enam kali lipat 
lebih besar untuk menjalani gaya 
hidup serupa.
 Riset yang dilakukan di Amerika 
Serikat ini melengkapi penelitian sebe-
lumnya yang memperlihatkan adanya 
pengaruh jaringan sosial terhadap 
penurunan berat badan di kalangan 
dewasa. Menurut ahli, kekuatan 
persahabatan bisa jadi solusi untuk 
menurunkan angka obesitas di kalang-
an anak-anak. Selama ini, salah satu 

penyebab tingginya obesitas pada anak 
adalah kurangnya aktivitas fisik. “Se-
jumlah program yang telah diluncurkan 
untuk menekan angka obesitas di 
kalangan anak-anak kerap tidak efektif. 
Namun, riset ini memperlihatkan bah-
wa jaringan pertemanan bisa memberi 
hasil yang efektif,” peneliti Sabina B. 
Gesell, PhD, dari Vanderbilt University 
School of Medicine, Nashville, Amerika 
Serikat. Namun lanjut Gesell, menjadi 
anak yang aktif bergerak tak lantas 
menjamin ia bakal punya banyak te-
man. Tapi, ketika melakukan aktivitas 
fisik bersama, anak-anak cenderung 
menyesuaikan level aktivitasnya de-
ngan teman sekelompoknya. 
– Filia Darwi

“Asupan nutrisi yang tepat, 
ditunjang kondisi psikolo-
gis yang mendukung, serta 
saluran cerna yang sehat, 
akan menghasilkan sosok 
happy kids yang tumbuh dan 
berkembang dengan baik 
dan optimal,” Rini Hildayani, Msi, 
psikolog & dosen Unversitas Indonesia.
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tips&trick

kapan boleh Makan 

IKAN?
MELATIH
SI KECIL
TENGKURAP

Mulai usia 7-12 
bulan, bayi sudah 
boleh diberi ikan. 
Umumnya semua 
jenis ikan baik, 

karena mengan-
dung protein 
yang tinggi.

P rotein dikenal sebagai zat 
pembangun, terutama bagi bayi 
dan anak yang sedang dalam 

perkembangan. Salah satu sumber pro-
tein yang mudah didapat adalah ikan. 
Ikan rendah kolesterol dan memiliki 
kandungan asam lemak omega-3, yang 
bisa meningkatkan kemampuan kinerja 
saraf otak. Kandungan mineralnya pun 
tak kalah hebat. Selain yodium, ada 
kalsium dan fosfor yang diperlukan 
tubuh untuk pembentukan tulang, serta 
zat besi untuk pembentukan hemo-
globin. Bagi Anda yang bayinya mulai 
memasuki usia untuk mendapatkan 
MPASI, mungkin bertanya-tanya, kapan 
bayi boleh mengonsumsi ikan. Ini 
cukup beralasan, mengingat ikan laut 
cenderung lebih mudah menimbulkan 

alergi. Menurut dr. Dadang Primana, 
MSc, SpGZ, SpKO, mulai usia 7-12 
bulan, bayi sudah boleh diberi ikan. 
Umumnya semua jenis ikan baik, 
karena mengandung protein yang 
tinggi. Sebagai permulaan, pilih ikan 
air tawar seperti gurame atau mujair, 
atau ikan laut bertekstur lembut 
seperti tuna dan salmon. Pilih ikan 
segar yang dimasak sendiri agar 
kualitas dan kesegarannya terjaga. 
Ikan olahan dalam kaleng umumnya 
diberi bahan pengawet dan pewarna 
makanan yang tak baik bagi kesehatan 
bayi. Tunggu tiga hari saat mengenal-
kan ikan pada Si Kecil, agar Anda bisa 
memantau reaksi tubuhnya terhadap 
bahan makanan yang baru pertama 
kali dikonsumsinya. – Filia Darwi 

RATA-RATA bAYI mulai mengalami masa pertumbuhan gigi di usia 6 bulan. 
Namun perawatan kesehatan mulut dan gigi Si Kecil harus dimulai sejak 
dini. Sebelum tumbuhnya gigi, ibu bisa menggunakan kasa steril basah 
untuk membersihkan bagian dalam mulut bayi. Lalu, bagaimana setelah 
ia memiliki gigi? Apakah perlu menyikatnya dengan pasta gigi? Menurut 
Drg. Idial Trixi Aspaningrum SpKGA, Brawijaya Clinic, sebelum mencapai 
usia 1 tahun, penggunaan pasta gigi belum perlu, karena bayi belum mengon-
sumsi makanan padat. Cukup bersihkan giginya dengan sikat gigi khusus bayi 
yang sangat lembut dan air matang. Setelah 1 tahun, saat Si Kecil mulai makan 
makanan padat, baru diperlukan pasta gigi untuk melepas sisa makanan yang 
menempel di gigi. Pilihlah pasta gigi dengan kandungan fluoride dan detergen 
yang sangat sedikit, serta tak mengandung pemutih. – FD

BAYI PERLU PAKAI PASTA GIGI?

T engkurap merupakan tahapan awal 
bagi bayi untuk bisa merangkak, 
berdiri, dan berjalan dengan baik. 

Umumnya bayi mulai bisa membalikkan 
badan dan tengkurap sendiri di usia 3-6 
bulan. Lakukan stimulasi ini pada 
Si Kecil:

1 Letakkan Si Kecil dalam posisi teng-
kurap selama 3-5 menit, kemudian 
balikkan badannya kembali. Bila 

sudah terbiasa, tingkatkan durasinya 
menjadi 10-15 menit sehari. Lakukan 3 
kali tengkurap setiap harinya.

2 Sebagai variasi, Anda bisa berba-
ring telentang dan meletakkan Si 
Kecil tengkurap di atas perut Anda. 

Dengan cara ini, Anda bisa mengamati 
kenyamanan dan keseimbangan bayi 
dalam posisi tengkurap. Jika ia terli-
hat tak nyaman, segera angkat atau 
gendong.

3 Saat menyusui, usahakan mem-
berikan ASI dalam posisi miring. 
Lakukan secara bergantian, miring 

ke kiri atau kanan.

4 Gunakan mainan yang ia sukai
untuk menarik perhatiannya. 
Bunyikan dan gerakkan mainan 

tadi di sampingnya, agar ia merespon 
dan berusaha meraih mainan tersebut 
dengan memiringkan dan membalik-
kan badan.

5 Saat Si Kecil berada pada po-
sisi tengkurap, sesekali gulingkan 
tubuhnya menjadi posisi telentang. 

Bila ia sudah merasa nyaman dengan 
posisi tengkurap, maka ia akan ber-
usaha membalikkan tubuhnya sendiri ke 
posisi tengkurap tanpa bantuan. Bila  
              belum bisa, bantu 

             dengan menyilangkan 

                            salah satu kakinya      

          agar bisa meng

         gulingkan tubuh      
                     nya sendiri. - FD
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KISAH DARI 
HUTAN RINDANG

“Hai sepupuku, Aruk! Senang bisa berjumpa denganmu dan 
teman-temanmu,” kata Tora ramah. “Wah asyik ada banyak 
oleh-oleh, aku mau ya!” kata Burhan langsung mengambil 
barang di kereta dorong.  

“Mmm, itu bukan oleh-oleh. Itu baju kotorku,” kata Tora. 
Muka Burhan langsung merah. Ia malu sekali. “Nah, makanya 
jangan asal ambil saja dong…” ujar Aruk pada Burhan. 

“Aku senang deh hari ini!” kata Aruk Kura bersemangat. “Ada apa 
memangnya hari ini Aruk?” tanya Kelli Kelinci penasaran.

“Hari ini, sepupuku Tora mau menjengukku. Dia pasti bawa oleh-
oleh yang banyak untuk kita semua,” kata Aruk senang.     
 

“Wah asyik! Aku mau juga dong oleh-olehnya,” celetuk 
Burhan dan Rubi. “Iya, tenang saja. Semua pasti kebagian 
kok!” jawab Aruk. 

Text  Rina Ruslaini  |  I l lus t ra t ion  Ronny Hermawan

Tak lama kemudian, muncul kura-kura besar yang membawa 
kereta dorong di belakangnya. Aruk benar, ada banyak sekali 
barang di dalamnya.

familyguideindonesia 27
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celeblife

Mereka tak hanya terkenal. Lebih dari itu mereka juga 
seorang ibu. Sebagai orangtua, para selebriti berikut ini me-
miliki pemikiran dan nasihat bijaksana tentang bagaimana 
mengasuh dan membesarkan anak-anak. – Yeni Umardin

Celebrity Mom Advice

ANGELINA JOLIE
“Anak-anak harus diizinkan untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara apapun 
yang mereka inginkan tanpa harus dinilai atau dihakimi. Karena ekspresi diri meru-
pakan bagian penting dari pertumbuhan mereka.” Foto: people.com

HILLARY RODHAM CLINTON 
“Saat putriku remaja, aku mengatakan, Chelsea kamu belum pernah menjadi bayi se-
belumnya, dan aku belum pernah menjadi ibu sebelumnya, makanya kita harus saling 
tolong menolong untuk melalui ini semua.” Foto: nypost.com

    bROOkE 
SHIELDS 
“Mungkin orang 
lain melihat aku 
orangtua yang terlalu 
protektif dan mengen-
dalikan anak. Namun, aku 
tidak peduli dengan anggapan tersebut. 
Aku tidak bertanggung jawab pada siapapun 
selain pada anak-anakku dan diriku sendiri.” 
Foto: motherhoodlater.com

    HEIDI kLUM
“Saya bukan ibu yang rumahnya harus rapi 
dan anak-anak tidak boleh menyentuh pera-
botan dan meletakkan benda-benda harus 
pada tempatnya. Kalau Anda datang ke rumah 
kami, gajah dan singa raksasa akan menyam-
but kalian. Mainan dan barang-
barang kami berantakan 
dan ada di mana-
mana.” Foto: cloudpix.co

    SALMA HAYEk 
“Saat putriku Valentina berumur 1 bulan, 
seorang kerabat memberikan saran terbaik. 
‘Peluk dan ninabobokan anakmu setiap 
malam. Dampingi ia saat tidur. Karena suatu 
hari kelak kamu tidak akan dapat lagi melaku-
kannya. Waktu berjalan dengan cepat.” 
Foto: people.com
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Mulai edisi depan, Majalah FamilyGuide akan terbit 
secara digital. Anda bisa mendapatkannya dengan 
mengunduh di Wayang Force, Scoop dan Higo secara GRATIS. 

Family Guide is 
Going Digital!

81

JANGAN SAMPAI 
KEHABISAN!

DATA PELANGGAN

 
 Nama  :  
 Jenis Kelamin :       L              P 
 Tempat / Tgl Lahir :  
 Alamat Rumah :  
     
 Telp  :  
 Alamat Kantor :  
     
 Telp / Fax Kantor :  
 Alamat Pengiriman :    Rumah    Kantor
 HP  :   
 Email  :  

BERLANGGANAN 1 TAHUN (6 EDISI)

CUKUP DENGAN RP 75.000,- 

 (khusus Jakarta Raya)

PEMBAYARAN

    Tunai    Transfer Bank :   BCA Cab Kemanggisan
                                No. rekening: 162.300.8138
                                PT. Ceria Creative Indonesia

Kirimkan formulir berlangganan yang sudah diisi beserta bukti transfer: 
• Dikirim langsung ke: Jl. Mangga Dua Raya No. 2 F Telp. (021) 628 2654 
• Melalui fax.(021) 624 8474 
• Atau kirimkan data melalui email dengan subject: langganan, ke 
   info@familyguideindonesia.com

Inilah majalah 
panduan penting, 
yang wajib dimiliki oleh 
setiap keluarga muda. 
Daripada menyesal 
karena tak kebagian 
Majalah 
FAMILY GUIDE 
edisi selanjutnya, lebih 
baik berlangganan 
segera! 

Dec - Feb 2009

For Free

123456789101112

Homey
Rumah Anda pun bisa 
dibuat super nyaman 
untuk tinggal!  

Home

JUST PERTH - FECT!

Perth menyimpan sejuta pesona dan 
kegembiraan tak terduga di hal. 22

What Toddlers        
Really Need?
Jangan asal memberi dan 
memanjakan si buah hati.
Pahami kebutuhannya di hal. 14

Simak cara gampang        
menyulap rumah menjadi ceria 
di hal. 20

CERIAKAN 
RUMAH ANDA

MAR - APR’11 

FREE!

 
CHARACTER 

BUILDING FOR KIDS

Orangtua mana yang tak ingin anak-anaknya 

sehat dan cerdas? Masih ada satu lagi impian 

mereka: agar anaknya berkarakter positif.

AY O, WAKTUNYA 

MAKAN!

Tidak ada makanan sempurna bagi bayi 

selain ASI. Lantas setelah 6 bulan, mereka 

diberi makan apa? Simak jawabannya di sini! 

Wajar jika anak-anak mulai tertarik pada isu 

seks. Simak kiat praktis bagaimana  menjawab 

per-tanyaan mereka secara benar dan cerdas.

BILA SI KECIL 

BERTANYA SEKS

Ciptakan kebersamaan keluarga dengan: Suami 

Siaga • Serba-serbi Asuransi Jiwa • Aneka Wisata 

Keluarga • Kartini Cilik • Stylish Pregnant Mom • 

Fashion • Interior

Family
Togetherness

BEAUTY
BARN

Ingin mendapatkan paket bundel majalah FamilyGuide 
edisi cetak sebelumnya? Bisa!

Dapatkan hadiah menarik paket cantik dari Beauty Barn 
senilai Rp. 500.000 dengan membeli bundel majalah 
FamilyGuide Special Edition Januari-Desember 2016 
(6 edisi), hanya seharga Rp. 150.000 saja. 
Jangan lewatkan kesempatan emas ini!

Hubungi
Redaksi Majalah FamilyGuide
Jl. Mangga Dua Raya No. 2F, Jakarta 11110
T: 021 628 2654

KEHABISAN MAJALAH FAMILY GUIDE? Jangan khawatir, kini Anda bisa 
men-download Family Guide Indonesia di iPad atau iPhone. Download 
melalui Scoop di iTunes store;  WayangForce dan Higo hanya dengan 
satu klik mudah. Dijamin Anda dan keluarga bisa langsung melihat 
seluruh isi majalah kesayangan keluarga Anda ini tanpa terlambat dan 
tak perlu lagi takut kehabisan.  
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feature

Mendidik anak memang seharusnya 
sesuai zamannya. Dan menjadi orang-
tua bagi generasi Alpha membutuhkan 
kesiapan mental dan intelektual yang 
sejalan dengan perkembangan zaman. 
Bagaimana tips mendidik anak generasi 
Alpha? - Yeni Umardin

G enerasi Alpha (atau gen 
A) adalah anak-anak 
yang lahir dari generasi 
millennial. Peneliti so-

sial sekaligus pembicara Mark Mc-
Crindle mengampanyekan istilah 
Generasi Alpha lewat tulisannya di 
majalah Business Insider. Generasi 
Alpha (Gen A) adalah lanjutan dari 
generasi Z. Mereka adalah anak-

anak yang baru lahir setelah tahun 
2010. McCrindle menyebutkan 
bahwa sebanyak 2,5 juta anak 
Generasi Alpha lahir di dunia se-
tiap minggunya. Menurutnya, gen 
A merupakan generasi yang paling 
akrab dengan internet sepanjang 
masa. McCrindle juga memprediksi 
bahwa generasi Alpha tidak lepas 
dari gadget, kurang bersosialisasi, 
kurang daya kreativitas, dan juga 
bersikap individualis. Generasi 
Alpha menginginkan hal-hal yang 
instan dan kurang menghargai 
proses. Keasyikan mereka dengan 
gadget membuat mereka teraliena-

si secara sosial. 
 Menurut Dr. Neil Aldrin, M.Psi, 
Psikolog, generasi Alpha cen-
derung bersikap lebih pragmatis 
materialistic, karena dibesarkan 
di era kemajuan teknologi. Me-
reka juga berpikir dengan sangat 
praktis, kurang memerhatikan 
nilai-nilai, dan secara umum lebih 
egois di banding generasi-generasi 
sebelumnya. Kemajuan teknologi 
yang pesat ini pun ke depannya 
pasti akan memengaruhi mereka: 
mulai dari gaya belajar, materi yang 
dipelajari di sekolah, sampai de-
ngan pergaulan mereka sehari-hari. 

dari  Generasi
alpha

orangtua menjadi 
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 Dari semua yang mereka 
dapatkan tadi, akan membuat 
generasi Alpha ini menjadi lebih 
cerdas dibandingkan generasi-
generasi sebelumnya. Seperti 
yang diungkapkan Professor of 
Demography and Director of the 
Australian Demographic and Social 
Research Institute, Peter McDon-
ald. “Tentunya generasi Alpha akan 
lebih pintar. Karena akses mereka 
terhadap informasi sangat besar, 
dibandingkan dengan masa lalu.”

mendidik generasi 
alpha
Menjadi orangtua dari gene-
rasi yang sangat akrab dengan 
teknologi dan generasi yang paling 
cerdas bukan, bukan berarti hal 
yang mudah. Ada sejumlah hal 
yang perlu diperhatikan oleh 
orangtua ketika mengasuh dan 
mendidik mereka. 

1 MENGIkUTI PERkEM-
bANGAN TEkNOLOGI 
INFORMASI

Generasi Alpha sangat melek 
teknologi, sehingga orangtua harus 
peka terhadap perkembang-
an teknologi. Dengan demikian 
orangtua bisa membimbing anak 
agar menggunakan teknologi 
secara bijak. Jangan lupa untuk 
selalu mendampingi anak saat 
menggunakan gawai. Sebab, akses 
informasi yang sedemikian terbuka 
memudahkan anak untuk mem-
buka konten apa saja, ditambah 
lagi rasa ingin tahu yang besar 
membuat anak ingin mengeks-
plorasi apa pun. Karena itulah, 
orangtua perlu mendampingi anak 
saat menggunakan gawai.

2MENGASAH kEMAMPUAN 
SOSIAL
Karena asik bermain gawai, 

keterampilan sosial gen A cende-
rung kurang atau lemah. Orangtua 
perlu mengajarkan anak bersosia-
lisasi. Mulai dari hal sederhana, 
misalnya, bermain dengan anak 
tetangga, berkunjung ke rumah 
saudara, kerabat, dan sebagainya. 
Jika memungkinkan, libatkan 

anak Anda pada suatu komunitas 
kegiatan sehingga semua kemam-
puannya terasah baik komunikasi, 
sosialisasi, dan emosi.

3 AkTIF bERGERAk
Generasi Alpha akan ter-
biasa dengan teknologi in-

formasi yang serba instant. Mereka 
diprediksi tumbuh menjadi anak 
yang malas bergerak karena di-
manja dengan perangkat teknologi 
yang serba cepat. Akibatnya, anak 
generasi Alpha lebih berpotensi 
menderita obesitas dan penyakit 
kronis lainnya. Biasakan buah hati 
Anda untuk rajin bergerak. Sering-
seringlah melatih motorik kasarnya 
seperti: mengajaknya berlari kecil, 
melatih keseimbangan, memanjat, 
menendang bola, menari dan 
sebagainya. 

4MEMbEkALI NILAI MORAL
Selain membawa manfaat, 
teknologi informasi juga 

memiliki dampat negatif. Sudah 
menjadi tugas orangtua untuk 
menjelaskan mana yang boleh dan 
yang tidak boleh mereka akses. 
Bekali anak-anak Anda dengan 
nilai-nilai moral, agama dan etika. 
Sehingga, ketika mereka tumbuh 
besar dan tak perlu lagi didam-
pingi, dalam pikiran mereka telah 
tertanam nilai-nilai positif dan 
mampu memilah mana yang baik 
dan mana yang buruk.

5MENCEGAH kECANDUAN 
TEkNOLOGI
Kecanduan bermain gawai 

dapat menyebabkan anak malas 
bersosialisasi atau melakukan 
aktivitas lainnya. Didik anak-anak 
Anda agar tidak tergantung pada 
teknolgi. Contohnya, anak hanya 
boleh memegang gawai selama 
satu jam setiap harinya. Aturan ini 
harus ditegakkan dengan sangat 
ketat.

6MENJADI TEMAN bERbAGI 
UNTUk ANAk
Sebagai orangtua, Anda 

juga harus bisa berperan sebagai 
teman diskusi, tempat bertanya 
dan tempat mencurahkan kasih 
sayang bagi anak. 

generasi apakah 
saya?
Ada 5 generasi yang lahir setelah perang dunia 
kedua dan berhubungan dengan masa kini menu-
rut teori generasi, yaitu:
• bAbY bOOMER (LAHIR TAHUN 1946-1964)
Generasi yang adaptif, mudah menerima dan 
menyesuaikan diri. Dianggap sebagai orang yang 
mempunyai pengalaman hidup yang lebih banyak.
• GENERASI x (LAHIR TAHUN 1965-1980)
Generasi ini lahir di tahun-tahun awal penggu-
naan PC (personal computer), video games, TV 
kabel, dan internet. Menurut penelitian, sebagian 
dari generasi ini memiliki tingkah laku negatif, 
mengenal musik punk, dan mencoba menggunak-
an ganja. Gen X memiliki kecende-rungan untuk 
mandiri dalam berpikir.
• GENERASI Y (LAHIR TAHUN 1981-1994)
Lebih  banyak menggunakan teknologi komuni-
kasi instan seperti email, SMS, dan media sosial 
seperti Facebook dan Twitter. Mereka juga suka 
game online. Saat muda, mereka bergantung 
pada kerja sama kelompok. Ketika dewasa  gen-
erasi ini menjadi  lebih bersemangat bekerja 
secara berkelompok terutama di saat-saat kritis.
• GENERASI Z (LAHIR TAHUN 1995-2010)
Memiliki kesamaan dengan generasi Y, namun 
generasi ini mampu mengaplikasikan setiap 
kegiatan dalam satu waktu seperti: men-tweet 
menggunakan ponsel, browsing, dan mendengar-
kan musik menggunakan headset. Mereka adalah 
generasi digital yang  menggemari teknologi 
informasi dan berbagai aplikasi komputer. 
• GENERASI ALPHA (LAHIR TAHUN 
2011-2025)
Generasi yang paling akrab dengan teknologi 
digital dan generasi yang diklaim paling cerdas 
dibanding generasi-generasi sebelumnya.
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feature

Sekarang ini sudah menjadi pemandangan 
umum bila kita melihat anak kecil yang lihai 
bermain gawai atau gadget Kelihatannya 
sih keren, hightech, tidak gaptek, namun 
akan “berbahaya” bila tidak terkontrol kare-
na dapat membawa dampak negatif pada 
pertumbuhan dan karakter mereka. - Denny Lubis

VS anak gawai 
anak gaptek 
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atasi anak 
kecanduan gawai:
•  kURANGI DAN bATASI FREkUENSI ANAk bER-
MAIN GAWAI SECARA bERTAHAP. Misalnya seharian 
6 jam, selanjutnya batasi hanya 2 jam. 

• AJAk ANAk bERSOSIALISASI DENGAN TEMAN 
SEbAYA dan usahakan jangan bermain gawai namun 
permainan lainnya yang memakai fisik misalnya ber-
sepeda, bermain bola dan sebagainya.

• ORANGTUA JUGA HARUS MEMbERI CONTOH, bila 
anaknya dilarang bermain gawai, usahakan orangtua 
juga mengurangi durasi bermain. 

• kALAU TIDAk bISA DIbATASI, buat aturan khusus 
dan menyita sementara gawainya.

• SELALU MENDAMPINGI ANAk kETIkA SEDANG 
bERMAIN GAWAI, sesekali pantau apa yang mereka 
tengah buka. 

K emajuan teknologi 
dan informasi saat ini 
sebenarnya membawa 
dampak positif bagi 

kemajuan peradaban manusia. 
Karena dengan ini kita dituntut 
untuk selalu up to date dan sebisa 
mungkin tidak gagap teknologi 
alias gaptek. Untuk anak-anak 
sebenarnya boleh saja dike-
nalkan teknologi gawai seperti 
smartphone, tablet, notebook dan 
videogame, namun harus dalam 
batas-batas yang wajar, karena 
bila sudah kecanduan dapat me-
nganggu konsentrasi dan aktivitas 
mereka sehari-hari. 

pengaruh pada anak 
Sebenarnya semua hal yang 
berbau teknologi diciptakan demi 
memudahkan manusia, begitu pula 
dengan gawai. Banyak manfaat 
yang terdapat dalam gawai 
contohnya saja smartphone yang 
memudahkan kita mengakses 
berbagai informasi dan juga 
dapat menghibur kita jika sedang 
kesepian dengan bermain game 
atau hanya sekedar memutar 
musik kesukaan kita. Namun di 
balik semua itu, sebenarnya para 
ahli menyarankan kita sebagai 
orangtua untuk tidak mengenalkan 
benda ini pada anak-anak terlalu 
dini. Memang sih, ada dampak 
positifnya yaitu bisa merangsang 
perkembangan kognitif anak, tapi 
dampak negatifnya, gawai tidak 
bisa mengasah perkembangan 
motorik dan sosialnya. 

dampak negatif 
Bermain gawai dengan durasi yang 
lama dan dilakukan setiap saat 
bisa membuat perkembangan anak 
menjadi tidak peka terhadap ling-
kungan dan ini menjadikan mereka 
anti sosial. Efek ketagihan gawai 
bisa membuat anak lupa makan, 

malas belajar, kurang istirahat 
dan berperilaku agresif. Untuk 
anak yang diberikan gawai sejak 
kecil, anak tidak tertarik untuk 
beriteraksi dengan dunia nyata, 
bisa terlambat berkomunikasi 
(speech delay), gangguan di ma-
salah konsentrasi dan sebagainya. 
Balita bisa saja diberikan gawai, 
namun jangan lupa agar mereka 
dapat bermain dengan anak-anak 
seusianya dan lebih banyak berak-
tivitas baik di luar rumah ataupun 
di dalam rumah.    

pengawasan 
Penggunaan gawai oleh anak bo-
leh-boleh saja, namun harus dalam 
tahap pengawasan. Jika tidak 
diawasi akan berdampak buruk 
dikarenakan banyaknya konten-
konten negatif yang bermunculan 
seperti kekerasan, pornografi dan 
sebagainya. Hal ini dikarenakan 
permainan dalam gawai ( video 
game, game online ) banyak yang 
mengandung adegan kekerasan 
dan ini mudah sekali ditiru oleh 
anak-anak. Selain itu penggunaan 
gawai berlebihan akan berdampak 
pada kesehatan mereka, seperti 
pusing, gangguan motorik dan 
penurunan daya pengelihatan. 
Nah bisa dibayangkan bagaimana 
kondisi anak yang terus menerus 
menggunakan gawai. Bila sudah 
terlanjur memberikan gawai pada 
anak, kita harus segera mungkin 
membatasinya. Boleh saja sesekali 
diberikan, namun harus diperha-
tikan berapa lama durasi anak 
bermain dengan benda tersebut. 
Intinya tidak gaptek namun juga 
jangan terlalu kecanduan. 

memberi perhatian
Salah satu kesalahan orangtua 
terhadap anaknya adalah, kurang-
nya memberi perhatian yang lebih. 
Mungkin kita sebagai ayah terlalu 

sibuk dengan pekerjaan sehingga 
kurang memperhatikan anak, atau 
sebagai ibu yang sudah disibuk-
kan dengan pekerjaan-pekerjaan 
rumah yang belum selesai. Karena 
sibuk ini kita beralasan memberi-
kan mereka gawai untuk me-
nemani mereka. Namun sebe-
narnya anak butuh sentuhan lebih, 
bukan sekedar gawai yang dapat 
mengalihkan perhatian mereka. 
Ajaklah anak dan keluarga untuk 
berlibur, atau sekedar hanya 

jalan-jalan ke mall. Ya tentu-
nya kegiatan yang bermanfaat 
dan lebih membuat anak untuk 
bergerak dan berinteraksi. Dalam 
hal ini, kerjasamalah dengan istri 
untuk mendiskusikan hal-hal yang 
menarik untuk menciptakan sua-
sana lebih hangat dalam keluarga. 
Dengan begitu, anak bisa meletak-
kan sejenak gawai dan memulai 
aktivitas barunya. 
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Tetap Nyaman 
Walau Tinggal di 
Apartemen
Keterbatasan lahan di kota-kota besar, terutama Jakarta, me-
nyebabkan semakin terbatas pula ketersediaan rumah tapak. 
Hunian vertikal kemudian menjadi solusi praktis bagi kebutu-
han masyarakat untuk bisa tinggal di tengah kota 
dan berkegiatan dengan mudah. – Filia Darwi 
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bAGI SEbAGIAN ORANG atau sebagian kelu-
arga kecil, tinggal di apartemen dirasa lebih 
praktis dan nyaman. Selain karena didukung 
oleh fasilitas yang lengkap, biasanya lokasi 
apartemen berada di tengah pusat kota, 
sehingga memudahkan dari segi jarak dan 
transportasi. Sayangnya, penghuni apartemen 
seringkali terkendala dalam menata hunian 
di unit apartemen, karena terbatasnya luas 
ruangan. Bagi Anda yang mengalami situasi 
serupa, mungkin bisa mencoba beberapa 
strategi berikut ini.

1. Gunakan konsep open plan
Sesuai namanya, konsep ini memberi kesan 
ruangan yang lebih lapang dan lebih terbuka. 
Caranya yaitu dengan menggabungkan 
beberapa ruangan menjadi satu ruangan 
besar. Kurangi penggunaan penyekat atau 
dinding pemisah antar ruangan agar ruangan 
tampak lebih besar. Jika membutuhkan area 
privat, Anda bisa menggunakan tirai yang bisa 
dibuka-tutup, saat tidak digunakan.

2. Sesuaikan ukuran furnitur 
dengan luas ruangan
Mengingat luas ruang yang terbatas, hindari 
furnitur atau perabot yang berukuran besar. 
Pilih perabotan yang benar-benar dibutuhkan 
saja. Gunakan perabotan dengan material 
yang ringan atau transparan, sehingga ruang-
an akan terasa lebih lapang. Anda juga bisa 
meminta jasa interior untuk membuatkan fur-
nitur yang ukurannya sesuai dengan besarnya 
ruangan, atau furnitur yang bisa dilipat saat 
tidak digunakan. Misalnya tempat tidur yang 
bisa dilipat menjadi sofa, atau meja sorong 
di ruang makan. Gunakan juga rak-rak yang 
ditempelkan di dinding langsung, sehingga 
ruangan apartemen bisa tampil lebih luas. 

3. kreatif membuat dan mengguna-
kan ruang penyimpanan
Optimalkan pemanfaatan setiap celah atau 
sisa ruang sebagai tempat penyimpanan. 
Sebagai contoh, Anda bisa membuat lemari 
yang ketinggiannya mencapai plafon sehingga 
memiliki lebih banyak ruang penyimpanan. 
Laci-laci di sisi kepala ranjang atau di bawah 
tempat tidur bisa dimanfaatkan sebagai tem-
pat menyimpan aksesoris, buku, atau mainan 
anak. Selain terlihat tertutup rapi, barang-
barang Anda pun tak akan mudah berdebu 
dan menjadi lebih awet.

4. kurangi jumlah barang yang 
tidak diperlukan
Hindari menumpuk barang. Pilih dan pilah 
kembali barang-barang Anda. Pertimbangkan 
prioritas kebutuhan. Bila suatu benda sudah 
tidak digunakan, ada baiknya dikeluarkan, 
sehingga tidak menumpuk di satu sisi ruangan 
dan memakan tempat. Biasakan pula untuk 
tidak menunda-nunda dan segera meletak-
kan kembali benda-benda yang sudah selesai 
digunakan ke tempat penyimpanannya. 
   
5. Aksen cermin di dinding
Penggunaan bahan kaca atau cermin akan 
memberikan luas ruang menjadi berlipat. 
Cermin merefleksikan atau memantulkan 
semua cahaya di sekitarnya sehingga ruangan 
terasa lebih terang dan lapang. Cermin juga 
memantulkan obyek di seki-
tarnya sehingga memberi kesan 
seakan-akan volume ruang 
menjadi dua kali lipat lebih luas. 
Kaca atau cermin bisa dipasang-
kan pada dinding, perabot, atau 
bahkan sekedar bukaan seperti 
jendela. 

Lakukan Kebiasaan 
ini Agar Apartemen 
Selalu Rapi 

Menurut Apartement Therapy, ada 
beberapa kebiasaan kecil yang jika 
rutin dilakukan niscaya akan membuat 
apartemen Anda selalu rapi dan bersih. 
Apa saja?

a. Bereskan kasur setiap hari. 
Dengan begitu, ruang tidur akan terasa 
jauh lebih rapi. 

b. Cuci piring setelah selesai digu-
nakan. Dapur yang berantakan akan 
segera berubah jadi lebih rapi. 

c. Kembalikan barang pada tem-
patnya. Selain lebih teratur dan rapi, 
Anda akan menghemat banyak waktu 
saat mencari barang itu kembali. 

d. Habiskan dulu isi kulkas. Setelah 
itu, Anda punya tempat penyimpanan 
yang luas untuk bahan makanan 
lainnya. 

e. Jangan biarkan barang me-
numpuk di kursi atau sofa. Beli 
gantungan khusus untuk menggantung 
tas, pakaian atau topi. 
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3MEYAkINkAN ANAk
Membantu anak agar 
ia yakin pada kemam-
puan yang dimilikinya. 

Pujian dan dorongan akan sangat 
membantu anak dalam mengem-
bangkan bakatnya. Tunjukkan rasa 
bangga Anda pada kemampuan 
yang dimilikinya. Anda juga bisa 
mencari cara untuk menunjukkan 
bakat anak di depan kerabat dan 
teman-teman. 

4 
MENYEDIAkAN 
SUMbER DAYA untuk 
Menumbuhkan Bakat
Untuk meningkatkan 

bakat anak, orangtua harus terus 
menerus menyediakan sumber 
daya yang dibutuhkan untuk 
menumbuhkan keterampilan anak. 
Anda mungkin perlu memberikan 
dukungan seperti memasukkan 
anak ke lembaga kursus ter-
tentu, menyediakan peralatan dan 
mengajaknya mengikuti lomba 
atau kompetisi terkait bidang yang 
disukainya.
 

5MEMPERLUAS PENGE-
TAHUAN tentang Bakat
Saat memupuk bakat 
anak, beri ia pengeta-

huan yang luas tentang bakatnya.  
Perkenalkan ia pada prestasi dan 
para ahli di bidang bakat tersebut 
dan biarkan ia menyaksikan mereka 
beraksi. Ini akan menginspirasi 
anak. Jika anak Anda memiliki bakat 
sebagai perenang, ajak ia untuk 
berkompetisi di tingkat lokal. Atau 
jika berbakat menyanyi, ajak anak 
untuk menyaksikan konser musik. 

 Bakat anak bisa berkembang 
dengan baik jika Anda sebagai 
orangtua membantu mengem-
bangkan bakatnya. Tidak hanya 
dukungan, tetapi orangtua juga 
perlu memberikan atau mencip-
takan kesempatan dan peluang 
agar bakat anak tetap terasah dan 
bertahan selamanya. 

Setiap anak memiliki 
kemampuan dan bakat 
sendiri yang terkadang 
tidak diwarisi dari orang-

tua mereka. Anak Anda mungkin 
menjadi yang pertama di keluarga 
yang memiliki bakat senam, me-
nyanyi atau main piano. Bakat bisa 
muncul dalam bentuk apapun, 
namun itu harus diarahkan agar 
bisa terasah.
 Rara Wiritanaya, istri aktor Oka 
Antara, pernah bercerita bahwa 
anak pertamanya, Shara, sangat 
senang menari saat usianya baru 
setahun. Namun karena tidak ada 
tempat les menari yang menerima 
murid semuda itu, akhirnya minat-
nya akan menari pun hilang. Nah, 
karena itulah mengarahkan bakat 
Si Kecil sangat penting. Berikut 
cara mengenali dan mengarahkan-
nya: 

1 
MENGAMATI kESENAN-
GAN DAN kEbIASAAN 
ANAk
Anak-anak biasanya 

tidak mengenali bakat mereka 
sendiri, namun secara naluriah 
mereka akan mengejar sendiri 
bakat tersebut. Amati kebiasaan 
dan kesenangan yang diperlihatkan 
anak. Misalnya ia senang menggu-
nakan pensil warna atau krayon, itu 
bisa menjadi tanda bahwa Si Kecil 
berbakat menggambar. 

2MEMbIARkAN ANAk 
MENGEkSPLORASI 
kEMAMPUAN
Jangan membatasi 

aktivitas yang dilakukan anak. Kita 
hanya perlu mengawasinya saja. 
Untuk mengetahui bakat yang 
dimiliki anak, biarkan ia mencoba 
dan mengeksplorasi berbagai 
macam hal. Penting untuk mem-
berikan kesempatan anak untuk 
bereksplorasi, sehingga bakat 
yang terpendam dapat muncul dan 
berkembang. Perkenalkan anak 
pada berbagai topik, permainan, 
keterampilan serta aktivitas, dan 
jangan lupa bantu anak untuk 
mengejar bakatnya.

Mengenali bakat anak sejak dini 
sangat penting dilakukan, agar 
orangtua dapat mengarahkan dan 
mengembangkan bakat yang dimiliki 
Si Kecil. – Yeni Umardin

yuk kenali  
& arahkan!

apa ya bakat 
si kecil? 
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Mengatasi Keluhan Kulit Sensitif 
Anak Secara Alami

Setiap orang tua tentu 
menginginkan perawatan 
terbaik untuk sang buah 

hati. Sebelum memberikan 
perawatan, ibu harus lebih 
dulu  mengetahui karak-

teristik kulit Si Kecil. 

K ulit bayi dan anak-anak mudah sekali 
mengalami iritasi oleh bahan-bahan 
kimia, terutama bagi bayi yang baru 

lahir. Sebab itulah diperlukan perhatian ekstra, 
terlebih jika Si Kecil mengalami keluhan pada 
kulit sensitifnya. Ibu sebaiknya memilih produk 
perawatan kulit yang aman digunakan sejak 
bayi dilahirkan. 
 Perawatan kulit anak sensitif sebaiknya 
dimulai dengan memilih sabun mandi yang 
tepat. Mengapa sabun mandi? Karena sabun 
mandi yang baik mampu menjaga kelembapan 
kulit anak dan mencegah terkurasnya minyak 
alami di permukaan kulit. Pada anak-anak dan 
bayi, terutama yang baru lahir, lapisan minyak 
ini dibutuhkan sebagai perlindungan kulit dari 
kuman dan bakteri karena kulit bayi belum bisa  
menghasilkan jumlah Acid Mantle yang cukup 
untuk melindungi kulitnya.
 Selain itu, sabun mandi yang baik tidak 
mengandung bahan-bahan kimia dan zat pe-
ngawet berbahaya yang dapat merusak lapisan 
pelindung kulit. Bahan-bahan kimia berbahaya 

tersebut antara lain adalah SLS (Sodium 
laureth Sulfate), parabens (pengawet), parfum 
(fragrance).
 SLS atau biang sabun banyak digunakan 
di dalam produk sabun, shampoo dan pem-
bersih lainnya karena harganya relatif murah 
dan menghasilkan busa yang melimpah. SLS 
memiliki daya bersih yang sangat kuat, sabun 
mandi yang mengandung SLS dapat me-
nguras lapisan minyak alami pada kulit. Jika 
minyak alami kulit terkuras, kulit akan mudah 
terserang kuman, bakteri akibatnya timbul 
dermatitis, iritasi, eczema, dan sebagainya. 
 Sebaliknya sabun berbahan alami bisa 
menjadi pilihan bagi ibu dalam merawat kulit 
anak. Sabun alami umumnya bebas dari bahan 
kimia berbahaya dan tidak memiliki efek 
samping yang buruk untuk penggunaan jangka 
panjang. Beauty Barn Body Wash terbuat dari 
bahan-bahan natural yang aman untuk digu-
nakan sehari-hari atau sesering dibutuhkan. 
Tidak hanya lembut dan memberi kelembapan, 
Beauty Barn Body Wash memiliki pH 5,5 se-

hingga perkembangan bakteri di 
permukaan kulit lebih terkendali 
serta menjadikan kulit anak sehat 
dan bebas iritasi.
 Tentunya cara kerja produk 
berbahan alami berbeda dengan 
produk yang mengandung bahan  
kimia. Produk alami membu-
tuhkan waktu yang sedikit lebih 
lama (tidak instan) untuk menun-
jukkan  efektivitasnya. Hasil akhir 
pun dapat bervariasi, dibutuhkan 
kesabaran dan ketelatenan Ibu 
dalam memberikan perawatan 
untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal.  Setelah menemukan 
sabun mandi yang tepat, peng-
gunaan losion tubuh dibutuhkan 
untuk menjaga kelembaban kulit 
anak. Pilihlah losion tubuh yang 
mampu menjaga keseimbangan 
mikroba di permukaan kulit dan 
menjaga kadar air di lapisan 
epidermis sehingga kulit anak 
tidak mudah kering.  
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S ebagai orangtua, kita perlu meluangkan 
waktu yang cukup untuk bercakap-cakap 
dengan anak. Selain untuk menstimulasi 
kemampuan berbahasa mereka, mengaju-

kan pertanyaan terbuka kepada anak (terutama anak 
pendiam), ternyata dapat mendorong mereka untuk 
terlibat dalam percakapan. Selain itu, pertanyaan 
terbuka dapat menstimulasi munculnya ide atau 
pemikiran dalam diri anak, dan memberikan kesem-
patan pada anak untuk berlatih mengekspresikan ide 
atau pemikiran itu dengan kata-kata yang tepat.
 Apa itu pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka 
adalah pertanyaan yang kemungkinan jawabannya 
sangat bervariasi, serta biasanya memerlukan cukup 
banyak kata untuk dijawab. Karakteristik lain dari 
pertanyaan terbuka adalah tidak bersifat mengarah-
kan kepada jawaban tertentu. Berikut adalah contoh 
pertanyaan terbuka:
• apa yang kamu lihat saat berangkat 
 sekolah tadi?
• Kenapa kamu tidak mau bermain 
 bersama si A?
 Lawan pertanyaan terbuka adalah pertanyaan ter-
tutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
terbuka merupakan salah satu cara yang 
menyenangkan bagi anak-anak. Seperti 
apa bentuknya?– Ellen Sasiang | Illustration Ronny Hermawan

dan 
orangtua 

pertanyaan
terbuka
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     Ellen Sasiang
Seorang pembicara, penulis, eksekutif, coach dan konselor. Sejak menekuni bidang konseling dan cara men-
didik anak, ia telah menyelenggarakan serta menjadi narasumber di lebih dari 100 training dan seminar. Selain 
memimpin Yayasan Busur Emas, Excellence Vault Training & Consulting, MyFriend Counseling & Psychological 

Test Center, ia juga mengasuh halaman psikologi di Majalah Family Guide Indonesia sejak tahun 2011. Selain itu, ia juga 
memiliki talkshow mingguan “Parenting With Heart” di radio Heartline 100.6 FM setiap Sabtu pukul 07.00-08.00 WIB (sejak 
2013) dan talkshow bulanan “Kesehatan Jiwa” di radio RPK 96.3 FM di hari Senin pukul 10.00-11.00 WIB (sejak 2015).

variasi jawabannya terbatas dan 
biasanya dapat dijawab secara 
singkat. Berikut adalah contoh 
pertanyaan tertutup :
•  apa warna buku yang   
 Bunda pegang saat ini?
• apakah tadi kamu me-  
 ngambil pensil milik B?
 Sebagai orangtua, kita mung-
kin cukup sering bertanya kepada 
anak, namun tidak jarang  perta-
nyaan-pertanyaan yang kita aju-
kan adalah pertanyaan tertutup. 
Hal itu dikarenakan mengajukan 
pertanyaan terbuka merupakan 
suatu bentuk keterampilan 
tersendiri. Dan sebagaimana 
keterampilan-keterampilan 
lainnya, mengajukan pertanyaan 
terbuka perlu dipersiapkan dan 
dilatih agar dapat muncul dengan 
baik. Berikut adalah beberapa tips 
praktis yang dapat kita lakukan 
sebagai orangtua untuk melatih 
keterampilan mengajukan perta-
nyaan terbuka dengan cara yang 
menyenangkan bagi anak.

1 PERTANYAAN TERbUkA 
SEbAIkNYA DIAJUkAN 
ORANGTUA DALAM kON-

TEkS PERCAkAPAN SEHARI-
HARI PADA kESEMPATAN-kE-
SEMPATAN bERbEDA. Misalnya: 
• Wah, tadi di sekolah 
kamu menggambar.........
ya. Apa yang kamu suka 
dari...............?

memahami pesan yang disampai-
kan orangtua, sehingga memini-
malkan kemungkinan terjadinya 
kesalahpahaman anak terhadap 
komunikasi orangtua. 
 Selain itu, orangtua juga 
perlu membaca bahasa tubuh 
anak, untuk megnetahui mood 
anak. Apakah ia berminat untuk 
bercakap-cakap atau tidak. Bila 
tidak, jangan dipaksakan. Bahasa 
tubuh anak selalu jujur, menyam-
paikan apa adanya yang berasal 
dari dalam dirinya. Oleh karena 
itu, para orangtua hendaknya 
peka terhadap bahasa tubuh 
anak.

2 SEbELUM MEMbACAkAN 
bUkU CERITA UNTUk 
ANAk, PERSIAPkAN bE-

bERAPA PERTANYAAN TERbUkA 
TERkAIT bUkU ATAU CERITA 
YANG AkAN DIbACAkAN, lalu se-
lipkan atau tempelkan kertas-ker-
tas tersebut di halaman-halaman 
terkait. Misalnya:
• Coba lihat sampul buku ini.  
 Kira-kira buku ini ceritanya  
 tentang apa ya?
• Menurutmu, kira-kira apa 
 ya yang akan terjadi 
 setelah ini?

3 JADIkAN PERTANYAAN 
TERbUkA MENJADI 
PERMAINAN. Tulis sebuah 

pertanyaan terbuka di atas kertas, 
lalu gulung kertas tersebut men-

• gambarmu bagus sekali, 
coba ceritakan apa yang 
sedang kamu gambar.
 Untuk membangun percaka-
pan, akan efektif bila orangtua 
berusaha untuk masuk dalam 
kegiatan anak sebelum bertanya, 
sehingga terbangun percakapan 
yang lancar. Misalnya, bila anak 
sedang membentuk sesuatu 
dengan balok, kita dapat ikut 
membangun dengan balok se-
bagai dasar percakapan. “Bunda 
sedang membuat kandang ayam. 
Kalau kamu, apa yang sedang 
kamu buat?” Lalu lanjutkan 
dengan pertanyaan-pertanyaan 
terkait jawaban yang diberikan 
anak. Bila anak tak langsung 
menjawab pertanyaan terbuka 
yang kita ajukan, beri waktu yang 
cukup untuk berpikir (kita dapat 
menghitung 1 – 10 dalam hati, 
sebelum menyampaikan ulang 
pertanyaan tersebut dengan 
kalimat yang lebih sederhana).  
 Ada kemungkinan anak belum 
terbiasa menjawab pertanyaan 
terbuka, sehingga perlu waktu 
baginya untuk beradaptasi. 
Di sisi lain, saat bercakap-cakap 
dengan anak, pastikan orangtua 
tidak berbicara tergesa-gesa, 
sebab kemampuan anak untuk 
menangkap pesan masih terba-
tas. Bila orangtua berbicara tidak 
terlalu cepat, maka anak bisa 
mendapatkan kesempatan untuk 

jadi lintingan. Siapkan beberapa 
pertanyaan hingga menjadi 
beberapa lintingan. Masukkan 
lintingan kertas tadi ke dalam 
sebuah kotak tertutup dan letak-
kan di meja. Saat kita berusaha 
membangun percakapan dengan 
anak, minta anak untuk mengam-
bil salah satu kertas dari kotak 
tadi, lalu bercakap-cakap dengan 
menggunakan pertanyaan terbuka 
yang tertulis di kertas. Setelah itu, 
giliran orangtua yang mengambil 
salah satu dari gulungan kertas 
tersebut dan menjawab per-
tanyaan yang tertulis di situ.
Berikut adalah beberapa contoh 
pertanyaan yang dapat digunakan:
• dari semua kegiatanmu hari 
ini, mana yang menurut pa-
ling menyenangkan? Kenapa 
menyenangkan?
• Menurutmu, teman yang 
baik itu seperti apa? Apa 
alasannya?
• Seandainya kamu bisa 
terbang, kamu akan pergi 
kemana? Kenapa memilih ke 
sana?
• Menurutmu hadiah apa yang 
paling menyenangkan yang 
pernah kamu terima? Kenapa 
hadiah itu yang paling meny-
enangkan?
Menurutmu, apa hal yang pa-
ling tidak menyenangkan 
menjadi anak-anak?
 Mengapa? 
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Y a, kontes foto se-
lalu seru, menyenangkan 
dan menarik banyak 
perhatian. Selain banyak 

peserta, kontes foto kali ini yang 
bertema ‘Mom & Me’ juga didukung 
sepenuhnya oleh Beauty Barn dan 
Nano Philosophy. 
 Menjadi kesayangan dan ke-
banggaan buah hati adalah prestasi 
atas perjuangan setiap Ibu yang 
tidak dapat dipandang sebelah mata. 
Bersamaan dengan peringatan hari 
Kartini, yakni tanggal 21 April 2017 
lalu, Family Guide ingin mengaba-
dikan momen-momen kasih sayang 
ibu dan anak yang tulus. 
 Tidak seperti kontes sebe-
lumnya, hadiah kontes Mom & 
Me ini lebih besar, yakni senilai 
Rp. 23.8 juta. Lebih istimewanya 
lagi, pemenang utama akan tampil 
sebagai model di halaman fashion 
majalah digital Family Guide. 
 Dari 1124 peserta yang me-
ngirimkan 1255 foto lewat email dan 
dipost di Instagram Family Guide, 
akhirnya terpilih 100 foto terbaik. 
Foto-foto ini kemudian dikecilkan 
lagi menjadi 30 foto, lalu 10 menjadi 
foto. Akhirnya diperoleh 3 foto 
terbaik yang diumumkan serentak 
di semua media sosial Family Guide 
pada tanggal 18 Mei 2017 lalu. 

Berikut pemenang utama: 

PEMENANG 1: 
IbU PENNY SETYO & 
SHANINDYA. R 
Mendapatkan piagam, paket Beauty 
Barn senilai Rp 400.000,- dan 
voucher perawatan Nano Philosophy 
senilai Rp. 3.800.000,- serta 
kesempatan menjadi model hala-
man fashion FamilyGuide.

PEMENANG 2:
IbU FELICIA kODIAT &
IRISH QUINN xANTHA SALEH
Mendapatkan piagam, paket Beauty 
Barn senilai Rp 400.000,- dan 
voucher perawatan Nano Philosophy 
senilai senilai Rp. 1.000.000,-

PEMENANG 3: 
IbU DEVI SOEJONO & 
SYDNEY kEIZHA. A
Mendapatkan piagam, paket Beauty 
Barn senilai Rp 400.000,- dan 
mendapatkan voucher perawatan 
Nano Philosophy senilai 
Rp. 985.000,-

Selamat untuk semua pemenang. 
Nantikan event dan kontes kami 
berikutnya ya!  

keseruan 
Mom and Me  
Foto kontes

Setelah mengadakan Foto Kontes bertema 
‘Batita Imut ’ beberapa waktu lalu, 
Family Guide kembali menyelenggarakan 
acara serupa yang lebih seru. – Rina Ruslaini

Pemenang I
Nama Ibu : Penny Setyo  Nama Balita : Shanindya R

Pemenang II
Nama Ibu : Felicia kodiat
Nama anak : Irish Quinn Xantha. S

Pemenang III
Nama Ibu : Devi Soejono
Nama anak : Sydney Keizha. A
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Persaingan sebenarnya bagus 
untuk kita semua. Hal tersebut 
akan memotivasi kita untuk terus 
memperbaiki diri dan menjadi 
lebih baik. Berikut tips membantu 
Si Kecil untuk berkompetisi 
secara sehat dengan teman-
temannya. – Yeni Umardin 

familyguideindonesia50

agar anak
bisa bersaing

sehat

bagaimana
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3MENANAMkAN 
NILAI bAIk
Beritahu anak Anda 
bahwa memenang-

kan persaingan dengan curang 
bukanlah hal yang baik. Tekankan 
padanya, bahwa akan lebih pen-
ting untuk bekerja sama sebagai 
sebuah tim dan menyelesaikan 
semuanya secara bersama-sama.

4 FOkUS PADA USAHA, 
bUkAN HASIL
Tanamkan pada diri anak 
bahwa kemenangan di 

dalam sebuah kompetisi bukan men-
jadi fokus utama. Kompetisi adalah 
tentang bagaimana melatih rasa 
percaya diri. Katakan pada mereka 
bahwa kalau atau menang adalah hal 
yang biasa dalam sebuah kompetisi. 

Sperti kehidupan, masa 
kanak-kanak pun di-
penuhi dengan kompe-
tisi. Anak-anak bersaing 

memperebutkan perhatian dari 
orangtuanya. Mereka bersaing 
dengan teman untuk melaku-
kan sesuatu lebih baik atau 
lebih cepat. Anak-anak bersaing 
di sekolah untuk mendapatkan 
nilai bagus dan sebagainya. Sama 
sekali tidak ada yang salah dengan 
persaingan yang sehat. Bahkan, 
persaingan sesungguhnya bagus 
untuk kita semua. Sebab, kom-
petisi membuat kita termotivasi 
untuk terus memperbaiki diri dan 
menjadi pribadi yang lebih baik 
dalam hal apapun yang ingin kita 
lakukan.
 Persaingan yang sehat me-
miliki banyak manfaat untuk buah 
hati kita,antara lain:
• Anak belajar mengenali kemam-
puan diri serta batasan yang 
ia miliki.
• Anak belajar mengambil keputu-
san dengan cepat dan tepat.
• Anak belajar menjadi yang ter-
baik dan belajar tentang etika dan 
etos kerja yang kuat saat bekerja 
sama dalam sebuah tim.
• Mengembangkan kepercayaan 
diri anak.
• Memotivasi anak untuk 
bekerja keras.
• Persaingan juga mengajarkan 
pelajaran berharga bagi anak-anak 
tentang sportivitas, pentingnya 
persiapan dan disiplin.
• Anak belajar menghargai 
kemenangan, belajar menerima 
kekalahan dan bangkit dari 
kekalahan.
• Dan yang terpenting, dengan 
persaingan anak belajar tentang ke-
siapan menghadapi tantangan dalam 
kehidupan mereka di masa depan.
Lantas, bagaimana mendorong 
anak agar berkompetisi atau 
bersaing secara sehat? Berikut, 
beberapa hal yang sebaiknya 
orangtua lakukan:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MENGAJARkAN ANAk 
UNTUk MENYIAPkAN 
DIRI DENGAN bAIk
Mengikutsertakan anak 

pada lomba merupakan salah satu 
cara agar anak dapat berkom-
petisi. Saat anak akan mengikuti 
lomba, bantu ia untuk memper-
siapkan dirinya sebaik mungkin. 
Misalnya anak akan mengikuti 
lomba menggambar, bantu anak 
untuk menyiapkan peralatan yang 
dibutuhkan serta merawat alat 
tersebut. Dorong anak untuk ber-
latih secara intens. Katakan pada 
anak, bahwa rajin latihan akan 
menjadikannya siap menghadapi 
lomba atau kompetisi tersebut.

2 
MEMbERIkAN 
MOTIVASI 
Selalu memberikan 
motivasi dan semangat 

bahwa ia mampu menyelesaikan 
kompetisi dan menjadi yang 
terbaik. 

5 TIDAk MEMbANDING-
kAN DIRI
Ajarkan anak untuk tidak 
membanding-bandingkan 

dirinya dengan temannya, atau 
menghakimi temannya. Ingatlah 
tujuan mendidik anak berkompetisi 
bukan untuk saling bersaing agar 
anak senantiasa menjadi yang 
nomor satu, sehingga anak tidak 
memiliki rasa setia kawan dengan 
teman-temannya.

 

6 bELAJAR MENERIMA 
HASIL APAPUN
Beri pengertian pada 
anak dalam sebuah kom-

petisi, menang atau kalah adalah 
hal yang  biasa. Jelaskan pada 
anak jika ia menang berarti ia 
telah berhasil melewati tantangan 
yang diberikan. Dan jika anak ka-
lah, katakan bahwa hal itu bukan 
berarti ia tidak mampu melakukan 
dengan baik, namun ada anak lain 
yang memiliki kemampuan lebih 
baik dari dirinya, sehingga ia dapat 
menjadikan kekalahan tersebut 
sebagai motivasi agar anak bisa 
menjadi lebih baik lagi ke depan-
nya. 
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Bukan hanya orang de-
wasa saja yang mera-
sakan manfaat dari pijat, 
bayi juga ikut merasakan-
nya. Apalagi ternyata 
pijat sangat bermanfaat 
untuk kesehatan bayi. 
Apa saja? - Denny Lubis

familyguideindonesia52

B agi bayi, pijat bukan hanya sekedar terapi 
dan relaksasi, namun memiliki begitu ba-
nyak manfaat. Pijat bisa membuat otot bayi 
lebih kuat, imunitas meningkat, menaikan 

berat badan, mengurangi rasa sakit dan membuat 
tidurnya lebih lelap. Selain itu, pijat bayi juga mampu 
merangsang otot motoriknya, memberinya kekebalan 
tubuh, menurunkan hormon kortisol (hormon stres), 
meningkatkan sirkulasi darah, mencegah sembelit, 
dan membuatnya lebih rileks. Sebuah penelitian 
menunjukkan bahwa bayi prematur yang dipijat 3 kali 
sehari selama sepuluh hari, ternyata dapat menaikan 
berat badannya hampir 50 persen, menjadi lebih aktif 
dan bisa meninggalkan rumah sakit 6 hari lebih cepat 
dari bayi prematur lainnya. Wow, istimewa sekali 
bukan manfaatnya?

pijat bayi 
istimewa

manfaat 
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imunitas pada bayi, yang dapat 
mengurangi sakit perut, pilek, 
nyeri pada gusi dan rahang selama 
proses pertumbuhan gigi. 

usia yang tepat
Sejumlah ahli mengatakan 
bahwa pijat pada bayi sebaiknya 
dilakukan setelah bayi melewati 

usia 3 bulan. Ini dikarenakan fisik 
bayi tidak lagi terlalu lemah untuk 
dipijat. Namun ada juga beberapa 
orang yang beranggapan, pijat 
bayi juga aman dilakukan mulai 
usia beberapa minggu saja,dengan 
alasan pijatan dapat membantu 
bayi melewati masa tran-
sisi mereka dari rahim ke dunia 
barunya. Nah bagi orangtua yang 
belum terbiasa memijat, jangan 
ragu untuk membawanya ke ahli 
pijat bayi/terapis pijat bayi atau 
berkonsultasi dulu dengan dokter 
dan tenaga medis terlatih. Seiring 
dengan perkembangan zaman, 
pijat bayi tidak lagi dilakukan 
oleh dukun beranak, melainkan 
disediakan di rumah-rumah sakit, 
klinik tumbuh kembang anak, baby 
spa, ataupun tenaga medis yang 
khusus membuka praktek pijat 
khusus untuk bayi. 

cara memijat 
Pijat pada bayi bisa dilakukan 
dengan usapan-usapan yang lem-
but pada lengan, kaki dan telapak 

bayi biasanya dilakukan 10 sampai 
15 menit dan sebaiknya dilakukan 
secara rutin 3 kali dalam sehari. 

ikatan erat
Selain bermanfaat bagi kesehatan, 
ternyata pijat bayi juga dapat 
menaikan hormon oktosin pada 
ibu. Sekedar info, hormon oktosin 
ini awalnya sangat membantu di 
proses kelahiran, namun pada saat 
bayi sudah dilahirkan, hormon ini 
juga berguna untuk mempererat 
ikatan yang erat antara ibu dan 
bayi. Banyak peneliti percaya 
bahwa sentuhan ibu pada bayinya 
sendiri dapat membantu mem-
perkuat pondasi hubungan mereka 
di masa mendatang. Dengan mem-
beri pijatan, Si Kecil akan menjadi 
lebih kalem, tidak gampang rewel, 
frekuensi menangisnya pun jadi 
berkurang dan tidurnya jauh lebih 
nyenyak. 

menstimulasi 
pertumbuhan
Pada dasarnya, tujuan dari pijat 
bayi adalah untuk mengoptimalkan 
pertumbuhan dengan cara mem-
berikan stimulasi raba, gerak dan 
stimulasi lainnya. Durasi memijat 

tips aman 
memijat 
bayi
• Menciptakan suasana 
nyaman dan santai. 
Usahakan bayi dalam 
keadaan rileks, tidak se-
dang mengantuk dan tidak 
menangis. 
• Melakukan perega-
ngan dengan melu-
ruskan lutut bayi yang 
telah terlentang. Pere-

kakinya. Kemudian lanjutkan di 
bagian dada, perut, punggung 
dan wajah bayi. Sebelum memijat, 
jangan lupa membersihkan tangan 
dan jangan memakai perhiasan 
seperti gelang dan cicin yang 
dapat menggores kulit bayi.  
 Baringkan bayi di atas tempat 
yang lembut dan nyaman. Untuk 
memijat, kita bisa memakai lotion 
bayi, minyak telon, minyak zaitun, 
minyak almond atau minyak 
kelapa. Bagian-bagian tubuh yang 
perlu dihindari saat memijat adalah 
tungkai, leher, ubun-ubun, pangkal 
paha dan lengkungan lengan.  
 Selain itu hindari juga memijat 
bayi ketika sedang sakit atau baru 
selesai makan dan menyusui. Perlu 
diingat bila bayi menangis, jangan 
lanjutkan pijatan, karena mungkin 
ia merasa tidak nyaman dan lan-
jutkan saja di hari berikutnya. Jika 
pijat dilakukan di pagi hari, lanjut-
kan dengan memandikan bayi. Na-
mun jika dilakukan di malam hari, 
sehabis memijat cukup bersihkan 
bayi dengan air hangat. Selama 
memijat, ajaklah bayi bicara dan 
tatap matanya. Tunggu apalagi, yuk 
berikan pijatan istimewa untuk bayi 
Anda! 

gangan bisa dilakukan dengan 
memutar pangkal lutut bayi ke kiri 
dan kanan secara perlahan.
• perlu diingat, kaki bayi tidak 
bisa sembarangan dipijat. Cara 
aman yang bisa dilakukan adalah 
menggenggam kedua kaki dengan 
satu tangan. Gerakan ringan, usap 
sepanjang kaki bayi mulai jari 
hingga pinggul secara berulang-
ulang.
• untuk bagian perut, ibu bisa 
menggunakan ujung jari saja. 
Ini agar perut bayi tidak mendapat 
tekanan berlebih. 
• Pijatan pada lengan bayi 

dilakukan secara bergantian 
dari kanan dan kiri. Selain itu 
pijat juga satu persatu jari bayi 
secara pelan.
• pada bagian punggung, po-
sisikan bayi dalam keadaan 
telungkup, sehingga kita mudah 
memijat bagian ini. 
• untuk bagian wajah, laku-
kan pijatan kecil di sekitar 
kepala bagian depan dengan 
jari tangan. Selain itu usap juga 
telinga, bagian bawah mata, pipi 
dan dagunya. 

Saat ibu atau terapis memi-
jat bayi, sentuhan tersebut 
akan mengirimkan sinyal 
kepada kelenjar pituitary di 
dalam otak bayi. Kemu-
dian HGH (Human Growth 
Hormone) yang merupakan 
hormon pertumbuhan ma-
nusia akan dilepaskan, yang 
artinya akan membantu 
bayi dalam tumbuh kem-
bangnya. Selain itu, pijatan 
mampu merangsang sistem 
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Investasi telah men-
jadi kata yang sa-
ngat happening be-
lakangan ini. Bukan 
hanya perusahaan 
besar saja yang 
bisa melakukan in-
vestasi, keluarga 
juga bisa. Dan pe-
ngetahuan tentang 
investasi yang 
baik harus segera 
dimiliki oleh kepala 
keluarga. – Rina Ruslaini 

L ayaknya kapal yang 
memerlukan nakhkoda, 
demikian juga de-
ngan sebuah keluarga. 

Ayahlah yang menjadi komandan 
dalam ‘kapalnya’. Karena itu ayah 
perlu memiliki wawasan yang luas 
tentang ke mana ia hendak mem-
bawa ‘bahtera rumah tangganya’ 
ini. Dan hal ini mencakup urusan 
keuangan. Jika ayah komandan, 
maka ibu adalah manajer ke-
uangan. Ibu lebih banyak 
mengurus apa-apa saja penge-
luaran dalam rumah (baik 
urusan domestik hingga urusan 

membayar sekolah anak dan lain 
sebagainya). 
 Sementara itu, sebagai 
manajer keuangan, ibu dituntut 
bukan hanya sebagai akuntan 
yang menghitung pemasukan dan 
pengeluaran bulanan, namun juga 
memutar otaknya untuk menga-
lokasikan dana yang ada, agar 
lebih berdayaguna. Karena itulah, 
penting sekali untuk mengelola 
keuangan keluarga secara cermat 
agar kesejahteraan keluarga bisa 
tercapai. Salah satu caranya de-
ngan memilih investasi yang tepat 
bagi para ayah. Apa saja?

for Dad

Good
Investments, 

RUMAH/PROPERTI
Semua orang pasti setuju 
kalau properti adalah salah satu 
investasi yang sangat berkem-
bang belakangan ini. Lihat saja 
harga rumah yang selalu naik 
dan melesat tinggi dari waktu 
ke waktu. Meski investasi rumah 
atau properti termasuk salah 
satu pasar yang cepat berubah 
sesuai keadaan, namun tidak 
ada salahnya untuk berinvestasi 
di bidang ini. Apalagi pilihannya 
juga sangat beragam, mulai dari 
rumah, apartemen, kondominium, 

kondotel (apartemen yang sudah 
fully-furnished), dan lain se-
bagainya. 
 Menurut pakar keuangan Aidil 
Akbar, produk properti juga memi-
liki siklus, meskipun sebagian dari 
properti yang ada saat ini hampir 
mencapai titik jenuhnya. Contoh 
yang paling nyata menurutnya 
adalah pada properti untuk bisnis 
seperti mall, kios dan ruko. Ham-
pir setiap ada tanah kosong akan 
ada pengembang yang mem-
bangun ruko seakan-akan tidak 
mau ketinggalan dengan yang 
lainnya. Ruko dan kios yang dibeli 
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untuk tujuan investasi dan spe-
kulasi tidak akan dipakai, sehing-
ga pemilik tidak akan membuka 
bisnis pada tempat-tempat terse-
but. Akibatnya banyak ruko dan 
kios yang kosong sehingga tidak 
banyak orang datang ke tempat 
perbelanjaan tersebut. Efek 
dominonya menyebabkan ruko 
dan kios di tempat-tempat terse-
but tidak laku (dan ini terjadi di 
banyak lokasi). 
 Rumah dan tanah agak 
berbeda dengan properti untuk 
bisnis. Lokasi sangat menen-
tukan seberapa besar kenaikan 
harga tanah dan rumah di suatu 
daerah. Wilayah pemukiman elit 
dengan lokasi strategis seperti 
Menteng, Pondok Indah, Permata 
Hijau, Pantai Mutiara, Kebayoran, 
Puri Indah, Bintaro, Kelapa Ga-
ding, Cibubur dan BSD bisa me-
ngalami kenaikan antara 15%-
20% per tahun. Sementara da-
erah lain yang kurang berkem-
bang hanya naik 5% per tahun.  

logam mulia
Meroketnya harga emas beberapa 
tahun terakhir membuat investasi 
di produk berkilauan ini patut 
diperhitungkan. Jika para ayah 
tertarik ingin melakukan investasi 
logam mulia, sebaiknya tidak 
membeli dalam bentuk perhiasan, 
melainkan dalam bentuk emas 
batangan. Berikut beberapa tips 
yang bisa membantu:

•  Selalu update harga per 
gramnya. Ini bisa dilakukan 
setiap hari pada pukul 09.30 atau 
menghubungi langsung ke 
PT. Antam, Tbk. 
• Perhatikan dua faktor 
penentu, yakni faktor harga 
emas dunia dan faktor kurs 
rupiah terhadap dollar.

• Perhatikan dan cek keaslian 
emas yang mengacu pada serti-
fikat yang diperoleh pada saat 
transaksi emas batangan (lem-
pengan) yang dikeluarkan oleh PT. 
Antam, Tbk (khusus Indonesia) 
serta diakui oleh London Bullion 
Market Association (LBMA). Pada 
emas lempengan tertera logo LM 
serta tulisan Fine Gold .9999. 
• Lihat pula kadar kemurnian 
emas, apakah sesuai dengan 
standar internasional atau tidak. 
Cek biaya produksinya dan 
simpan bukti pembelian dan bukti 
keaslian emas.

saham
Bermain di pasar saham bisa 
memberikan keuntungan yang 
jauh berlipat ganda diban-
ding menyimpan uang secara 
konvensional di bank. Meski 
begitu, tak semua orang mau 
bermain saham, karena resikonya 
yang besar. Yang tidak banyak 
diketahui orang adalah, Anda 
bisa menggunakan jasa peren-
cana keuangan untuk membantu 
meminimalkan resiko tersebut. 
Sekarang ini sudah banyak 
perencana keuangan yang bisa 
Anda sewa. 
 Atau kalau ingin yang 
gratisan juga bisa. Yup, Anda kini 
bisa melakukannya sendiri, tanpa 
perlu menggunakan broker full 
time. Cukup datangi bank yang 
menjual saham, maka Anda akan 
dipandu secara langsung oleh 
mereka. Yang harus diperhatikan 
sebelum memutuskan untuk 
bermain saham, sangat penting 
untuk mengevaluasi apakah Anda 
tipe yang bersedia mengambil 
resiko sepadan demi memperoleh 
keuntungan yang sepadan pula. 
Sebaiknya gunakan uang yang 
‘tidak terpakai’ untuk bermain sa-

ham. Tentukan jumlahnya berapa, 
mulai dari yang kecil dan biarkan 
ia tumbuh. Bertindaklah hati-
hati dan jangan gegabah, karena 
dalam bermain saham kita harus 
mengerti pergerakan saham dan 
membaca situasai. Perlu diingat, 
hal ini akan melatih kesabaran 
Anda, karena dalam pasar saham 
kita tidak selalu menang, ada 
saatnya kita kalah dan mengeval-
uasi “permainan” kita.

reksadana 
Belakangan ini, ketertarikan ma-
syarakat luas untuk berinvestasi 
reksadana semakin meningkat, 
seiring dengan makin maraknya 
program acara dan literasi di 
berbagai media mengenai peren-
canaan keuangan. Anda mungkin 
sudah mendapat informasi 
tentang investasi reksadana, atau 
setidaknya pernah mendengar na-
manya. Namun, kerap kali calon 
investor pemula yang tertarik 
tidak segera melakukan investasi, 
karena tidak tahu bagaimana cara 
memulainya, tidak memahami 
syarat dan prosedur pembelian 
dan penjualannya, bahkan tidak 
mengerti bagaimana menghitung 
hasil investasinya. Secara garis 
besar, berikut adalah pembagian 
Reksadana yang perlu diketahui:

• Reksadana Obligasi. Cocok 
untuk jangka menengah, dan 
bisa melampaui inflasi. Imbal 
hasil rata-rata selama 5 tahun 
terakhir sekitar 12 % per tahun. 
Terjangkau, dengan nilai investasi 
awal Rp. 250 ribu saja. Likuid, 
bisa dijual dan dibeli kapan saja. 
Dikelola oleh manajer investasi.
• REkSADANA CAMPURAN. 
Untuk jangka menengah – pan-
jang. Cocok untuk tipe investor 
moderat. Imbal hasil rata-rata 5 
tahun terakhir sekitar 15%, di 
atas inflasi. Ideal untuk pembi-
ayaan dan tujuan investasi jangka 
panjang. Terjangkau, dengan 
nilai investasi awal Rp. 250 ribu 
saja. Likuid, bisa dijual dan dibeli 
kapan saja. Dikelola oleh manajer 
investasi. 
• REkSADANA SAHAM. Untuk 
jangka panjang. Cocok untuk tipe 
investor agresif dan yang sedang 
mengakumulasi aset. Imbal hasil 
rata-rata 5 tahun terakhir sekitar 
28%, jauh di atas inflasi. Sangat 
disarankan untuk pembiayaan dan 
tujuan investasi jangka panjang. 
Terjangkau, dengan nilai investasi 
awal Rp 250 ribu saja. Likuid, 
bisa dijual dan dibeli kapan saja. 
Dikelola oleh manajer investasi. 
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lactationroom

S aat menyusui bayi, Anda 
memberi nutrisi yang 
akan meningkatkan ke-
sehatan dan pertum-

buhan Si Kecil. Tentunya, ibu 
menyusui membutuhkan asupan 
nutrisi yang baik untuk menjamin 
pasokan ASI. Sebagai ibu baru, 
Anda mungkin bertanya-tanya 
tentang makanan dan minuman 
apa yang sebaiknya dikonsumsi, 
dan bagaimana diet keseharian 
Anda bisa memengaruhi ASI dan 
buah hati Anda. Ada baiknya Anda 
memahami dasar-dasar gizi untuk 
ibu menyusui berikut ini:

nutrisi sehat 
untuk

ibu menyusui
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lactationroom

Nutrisi saat menyusui bisa jadi sangat membingung-
kan, khususnya bagi ibu yang baru pertama kali 
memiliki bayi. Berapa banyak yang harus dimakan? 
Makanan apa saja yang harus dihindari? Apakah 
diet busui bisa berdampak pada bayi? Temukan 
jawabannya dalam tips berikut. – Yeni Umardin

kalori tambahan
Apaka ibu menyusui membutuh-
kan kalori tambahan? Ya, busui 
memerlukan tambahan kalori 
sekitar 400 – 500 kalori per hari 
untuk menjaga energi ibu. Agar 
bisa memenuhinya, pilih makanan 
kaya nutrisi seperti: setangkup 
roti dengan selai kacang, sepo-
tong pisang atau apel dan 227 
gram yogurt.

makanan yang 
harus dikonsumsi 
saat menyusui
Busui harus fokus dalam mem-
buat pilihan menu sehat selama 
menyusui. Pilihlah makanan kaya 
protein, seperti: daging tanpa 
lemak, telur, susu, kacang-ka-
cangan, lentil dan makanan 
laut yang rendah merkuri se-
perti salmon. Konsumi berbagai 
biji-bijian seperti oatmeal, beras 
merah serta buah dan sayuran 
(wortel, bayam, pepaya, aprikot). 
Cuci buah dan sayuran untuk 
mengurangi paparan residu pesti-
sida. Mengonsumsi makanan yang 
berbeda akan mengubah rasa 
ASI. Ini membuat bayi Anda bisa 
merasakan berbagai rasa, yang 
akan membuatnya lebih mudah 
menerima berbagai varian rasa 
saat diperkenalkan pada makanan 
solid. Untuk memastikan Anda 
dan bayi mendapat semua vitamin 
yang dibutuhkan, dokter mungkin 
menyarankan untuk terus me-

ngonsumsi vitamin prenatal (asam 
folat), setiap hari sampai Anda 
menyapih Si Kecil.

cukup air
Ibu menyusui harus sering mi-
num, sebaiknya minum sebelum 
merasa haus, dan minum lebih 
banyak jika urin berwarna kuning 
tua. Waspada terhadap jus dan 
minuman manis lainnya, terlalu 
banyak gula bisa mengakibatkan 
penambahan berat badan ibu. Ter-
lalu banyak kafein juga tidak baik. 
Batasi minuman berkafein tidak 
lebih dari 2 sampai 3 cangkir se-
tiap hari. Kafein yang terkandung 
dalam ASI  bisa mengganggu bayi 
Anda atau mengganggu tidurnya. 
Lebih baik perbanyak minum air 
putih atau susu khusus untuk ibu 
menyusui.

jika ibu vegetarian
Jika Anda mengikuti diet vegetar-
ian, sebaiknya konsumsi makanan 
yang akan memberi nutrisi 
yang dibutuhkan ibu menyusui, 
misalnya:

• MAkANAN YANG kAYA ZAT 
bESI, PROTEIN DAN kALSIUM. 
Sumber besi yang baik antara 
lain kacang lentil, sereal yang 
diperkaya, produk gandum utuh, 
kacang polong, sayuran hijau 
berdaun gelap dan buah kering. 
Untuk membantu tubuh Anda 
menyerap zat besi, konsumsi 

makan-
an dan 
minuman 
yang di-
hindari

• ALkOHOL DAN NIkOTIN
Mengonsumsi alkohol meng-
akibatkan efek buruk bagi 
bayi, baik secara langsung 
maupun jangka panjang. 
Efek langsungnya adalah: 
bayi menjadi lemah, bayi 
pusing, sulit bangun dan 
juga produksi ASI pun akan 
berkurang. Efek panjang-
nya perkembangan motorik 
bayi akan terganggu mulai 
saat dia berusia satu 
tahun. Sedang nikotin 
akan mengurangi hormon 
prolaktin, sehingga menu-
runkan produksi ASI. 
• kAFEIN
Ibu menyusui dianjurkan 
mengurangi teh, kopi dan 
soda. Kafein yang terkan-
dung dalam minuman ini 
menyebabkan bayi rewel 
dan mengalami gangguan 
tidur. Kafein juga menye-
babkan iritasi lambung 
sebagaimana sistem 
pencernaan bayi belum 
berkembang sempurna. 
• IkAN bESAR DAN 
kERANG Ikan besar dan 
kerang mengandung 
merkuri dan bisa memen-
garuhi sistem saraf pusat 
bayi. Sebab itu, ikan besar 
seperti hiu, king mackerel, 
iodak dan sebagainya ha-
rus dihindari. Kerang juga 
harus dihindari jika bayi 
Anda mengalami gejala 
alergi.

makanan yang mengandung 
vitamin C, seperti buah jeruk.

• UNTUk PROTEIN, busui bisa 
mengonsumsi telur dan produk 
susu, atau makanan berbahan 
dasar kedelai. Jangan lupa ma-
sukkan lentil, kacang-kacangan 
dan biji-bijian dalam menu diet 
Anda.

• SUMbER kALSIUM YANG bAIk 
bisa didapat dari produk susu dan 
sayuran hijau tua. Pilihan lainnya 
termasuk produk yang diperkaya 
dengan kalsium dan minuman 
seperti sereal, susu kedelai, 
yogurt kedelai dan sebagainya.

• SUPLEMEN. Dokter mungkin 
merekomendasikan suplemen 
vitamin B-12 setiap hari. Vitamin 
B-12 sangat penting untuk 
perkembangan otak bayi Anda.

• JIkA DIRASA kURANG 
MENGONSUMSI MAkANAN 
YANG MENGANDUNG VITAMIN D 
(SEPERTI SUSU) dan jarang ter-
papar sinar matahari pagi, Anda 
mungkin membutuhkan suplemen 
vitamin D. Bayi Anda membutuh-
kan vitamin D untuk menyerap 
kalsium dan fosfor. Kekurangan 
vitamin D dapat menyebabkan 
rakhitis, pelunakan dan pelema-
han tulang.  
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Le Delice Café
Ingin piknik tanpa repot? Kunjungilah Le Delice Cafe di kota 
Bandung. Cafe ini mengusung konsep garden café yang dilengkapi 
dengan pernak-pernik khas piknik, seperti hamparan kain kotak-
kotak, keranjang roti, sampai sepeda sebagai hiasannya.

Signature menu 
Chicken Roll yang dibentuk gulungan dan didalamnya ada smoked 
beef juga sayuran disiram saus Bangkok yang asam segar, spa-
gethi carbonara yang creamy dengan potongan kecil smoked beef, 
dan beraneka macam pasta yang bersahabat untuk anak-anak. 
Minuman, di antaranya mango berry, avocado choco. 

Price Rp. 15.000 – Rp. 60.000 untuk makanan
Rp. 7.000 – Rp. 12.000 untuk minuman

Location
Jl. Guntur No. 22 Bandung, Jawa Barat T: 022-730 0155

opening hours
Monday – Sunday: 9:00 am – 21:00 

familycorner

Momo Milk Barn
Sesuai namamya, Momo Milk Barn memiliki tampilan ala pe-
ternakan. Areanya cukup luas, dilengkapi taman kecil di bagian 
tengah. Suasana ala peternakan semakin terasa berkat dekorasi 
mural di dinding dan pajangam aneka peralatan pertanian.

Signature menu 
Menu andalan di tempat ini adalah 
minuman berbahan dasar susu sapi. 
Tersedia susu sapi segar dalam 
aneka rasa, milkshake, yoghurt, juice 
dan smoothie, roti bakar, juga teh 
dan kopi.

Location
Jl. Kantor Pos 
No. 6, Bogor Timur 
Bogor, Jawa Barat
T: 0251-8387303

Price Rp.18.000 – 30.000 untuk makanan
Rp. 5.000 – 25.000 untuk minuman

opening hours
Sunday-Saturday: 9.00 – 21.30



familyguideindonesia 59

Jl. Pantai Indah Utara 2 Kavling M1 
N1 Ruko Centro Metro Broadway 
Blok B No.59, Jakarta Utara 
T : 02130010282

OPEN MIND GLOBAL
English – Mandarin education
Komp. Rukan Sunter Terrace 
Block A No. 17
Jl. Danau Sunter Utara,
 Jakarta Utara 14350
T : +6221 3220 6789

I CAN CLUB
Mall of Indonesia
Italian walk J1-2 
 Jl.Boulevard Raya
Jakarta Utara
T : 021.4586.9388

I GENIUS 
Whole - Brain Learning Centre
Puri Mansion blok.A #23-26 Lt.2
Jl.Lingkar Luar Barat TANGERANG
RISE Alam Sutera
Living World 3rd floor Alam Sutera 
Boulevard Kav. 21, Alam Sutera - 
Serpong 1532
T : (021) 2923-9589

TANGERANG

RISE Bintaro
Bintaro Jaya Xchange 1st floor 
Bintaro Jaya Sektor VII, Boulevard 
Bintaro Jaya Blok O-2, Tangerang 
Selatan, Banten 15224
T : (021) 2221-0258

KIDZART BSD
Ruko Madrid 2 Blok F No.6
Bumi Serpong Damai
P : +6221.53162937 / 35

RISE S.Parman
Park 3rd and 4th floor Jl. S. Parman 
Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol 
Petamburan, Jakarta Barat
T : (021) 2920-1057; 
(021) 2920-1058

LEARNING CENTER

JAKARTA

SUKAWU
APL Tower Central Park, 6th Floor T2
Jl. Letjen S. Parman Kav.28, 
Jakarta Barat
T : 021 2933 7596
info@sukawu.com

RISE INDONESIA
• RISE S.Parman
Park 3rd and 4th floor Jl. S. Parman 
Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, 
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
T : (021) 2920-1057; (021) 2920-
1058
• RISE Sudirman
fX Sudirman Jl. Jend Sudirman Pintu 
Satu Senayan, Jakarta Pusat 
T :(021) 2911-0066

KIDZART
• KIDZART PURI
Jl. Puri Indah Raya
Ruko Sentra Niaga Blok T5 No.12
Jakarta Barat 11610
P : +6221.5830 2588
• KIDZART PIK
Galeria Niaga Mediterania II
Jl. Pantai Indah Utara 2 Blok J-8B
Jakarta Utara
P : +6221.588 2591
• KIDZART TAMAN PALEM
Ruko Taman Palem Lestari
Blok G2 No.1C
Jakarta Barat
P : +6221.5596 0695
• KIDZART TANJUNG DUREN
Green Ville Maisonette FB-7
Jl. Tanjung Duren Barat
Jakarta Barat 11510
P : +6221.2952 7755
P : +6221.9966 0909
• KIDZART KELAPA GADING
Rukan Artha Gading Blok I22
Klp. Gading Jakarta
P : +6221.4585 0985

ROBOTICS® 
• ROBOTICS® education centre 
Kelapa Gading
Ruko Gading Bukit Indah Blok O 
No.10, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Jakarta Indonesia

T : (021) 4585 2473, (021) 9849 6375 
Fax: (021) 4584 2791
Email: klpgading@roboticsindonesia.com
• ROBOTICS® education centre Mall Of 
Indonesia (Kelapa Gading Square)
Rukan Italian Walk Blok B No. 40 MOI 
Kelapa Gading Square, Jakarta Utara
Jakarta Indonesia
T : (021) 2936 4729
Email: moi@roboticsindonesia.com
• ROBOTICS® education centre 
Kemang
Jl. Kemang Raya 17, Plaza Adorama 
3rd Floor Unit 313
Jakarta Selatan - Indonesia
T : (021) 7183 397
Email: kemang@roboticsindonesia.com
• ROBOTICS® education centre 
Permata Buana
Jl. Pulau Bira Blok D1/14, RT 014/009 
Kembangan Utara, 
Jakarta Barat , 11610
Jakarta Indonesia
T : (021) 9126 9100
Email: pbuana@roboticsindonesia.com
• ROBOTICS® education centre 
Menteng
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 78, Men-
teng Central 3rd Floor Unit 310 & 311
Jakarta Pusat - Indonesia
T : (021) 3909 186
Email: menteng@roboticsindonesia.com

GLOBAL ART
• GLOBAL ART Taman Palem
Taman Palem Lestari Blok C2 No. 73, 
Cengkareng, Jakarta Barat
T : 02155955306
• GLOBAL ART Taman Ratu Greenville
Komp. Green Ville Tahap III Blok Q 
(Samping Tangkas Sport Center) , 
Jakarta Barat
T : 02192945506/081910910099
• GLOBAL ART Menteng Central
Menteng Central Building, Lt 3, Unit 
306A, Jl. HOS Cokroaminoto No. 78 
Jakarta Pusat
T : 0213160360
• GLOBAL ART Kemang
Jl. Kemang Timur No.36 Jakarta 
Selatan
T : 021 7194821
• GLOBAL ART Rawamangun
Jl. Pemuda No. 66 Rawamangun 
Jakarta Timur
T : 0214704546
• Pantai Indah Kapuk

KIDZART BINTARO
Ruko Kebayoran Arcade
Blok C1 No. 09 Bintaro
P : +622174870832

ROBOTICS® education centre 
Bumi Serpong Damai (BSD)
Jl. Letnan Sutopo, Komplek Ruko 
Barcelona blok E9 RK 47, BSD
Serpong Indonesia
T : 0851 0060 0180
Email: bsd@roboticsindonesia.com

GLOBAL ART Karawaci 
Office Park Blok M No. 17, 
Lippo Karawaci- 100, Tangerang
T : 02155794630

SEMARANG

ROBOTICS® EDUCATION CENTRE 
SEMARANG
Jl. DI. Panjaitan 41, Kampung Kali, 
Semarang
Semarang - Indonesia 50134
T: (024) 7040 3777
Email: semarang@roboticsindonesia.com

GLOBAL ART - PURI ANJASMORO
Ruko Puri Anjasmoro Blok EE2 No.8B, 
Semarang, Jawa Tengah 50144
T : 024.7610661

YOGYAKARTA

ROBOTICS® EDUCATION CENTRE 
SLEMAN
Jl. Raya Seturan Kav 4 (Gedung De-
pok Sport Centre) – Depok Sleman
Yogjakarta Indonesia
T : (0274) 8553 888
Email: jogja@roboticsindonesia.com
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Malonda, Sp.A, dokter spesialis anak di RS. Omni 
Alam Sutera, mengatakan, “Obesitas berdampak 
buruk terhadap tumbuh kembang anak, terutama 
aspek organik dan psikososial. Bila Obesitas 

besitas di Indonesia sudah menjadi 
permasalahan serius, bahkan saat ini 
berada di urutan 10 dunia dan terjadi 
juga pada anak-anak. Dr. Marlyn C. 

o
tak ditangani dengan cara diet, ada cara lainnya 
yaitu melalui bedah, namun pembedahan hanya 
disarankan bila anak sudah puber dan memiliki 
masalah kesehatan lainnya.” Sekedar info, bedah 
Bariatrik sendiri merupakan teknik operasi penge-
cilan dan bypass lambung yang bertujuan untuk 
menurunkan berat badan. Dr. Handy Wing, Sp.B, 
FBMS, FINACS, FICS, Dokter spesialis bedah dari 

RS. Omni Alam Sutera menjabarkan, ”saat ini 
operasi bariatrik dipandang sebagai terapi paling 
efektif dalam mengatasi obesitas, dengan efek 
bonus tambahan mengontrol penyakit diabetes. 
Namun metode ini belum populer di Indonesia 
dan belum banyak diketahui oleh pasien penyan-
dang obesitas.” - DL 

eberapa waktu lalu, PT. 
Takeda Indonesia me-
ngumumkan peluncuran 
Vitacimin White and 

Vitacimin Nutri Glow, dua suplemen 
vitamin terbaru untuk membantu 
menjaga kesehatan para wanita. 
“Dengan diluncurkannya dua 
produk terbaru ini: Vitacimin White 
dan Vitacimin Nutri Glow, kami 
ingin mengukuhkan komitmen 
dalam membantu konsumen Indo-
nesia memenuhi kebutuhan akan 

tubuh yang sehat,” jelas Kwa Kheng Hoe, President Director Takeda 
Indonesia. Selain itu Inge Meliana Samadi, Head of Consumer 
Health Care, Takeda Indonesia menjelaskan, “Menandai peluncuran 
dua produk terbaru ini, Takeda Indonesia juga menjalankan kam-
panye bertajuk Make the World C You sebagai dukungan bagi para 
wanita di Indonesia yang bersemangat dalam menjalani hidupnya 
secara maksimal. Sambil menjalani perannya sebagai anak, istri, ibu, 
pekerja, wanita modern Indonesia juga memiliki keinginan kuat untuk 
berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.” - DL

b

 

bedah bariatrik, solusi obesitas

ocari Sweat, sebagai brand minuman isotonik dari PT. Amerta 
Indah Otsuka kembali menggelar ajang lari bertema Pocari 
Sweat Bandung West Java Marathon. Setelah sukses menga-
dakan Pocari Sweat Run 3 tahun berturut- turut, kali ini Po-

p
cari Sweat membuka kategori Full Marathon. Dengan lokasi start dan finish 
di Gedung Sate, Bandung, lari marathon ini diharapkan mampu menghad-
irkan 6.500 pelari baik lokal maupun mancanegara. Kota Bandung selama 
ini memang menjadi salah satu kota yang dikenal dengan beragam aspek 
pariwisatanya. Untuk itulah Pocari Sweat memilih propinsi Jawa Barat 
ini sebagai tempat event marathon.“Sport tourism merupakan program 
pemerintah yang harus didukung berbagai pihak. Melalui kerjasama ini 
pemerintah provinsi Jawa Barat mendukung Pocari Sweat Bandung West 
Java Marathon 2017 sebagai event marathon kebanggaan masyarakat 
Jawa Barat” ujar Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat.  - DL

marathon 
pertama 
di bandung

vitamin c 
bantu 
wanita 
jalani hidup
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Fashion’s 
Guide

Crocodile Jr 
STAR Department 
Mall Kelapa gading

osella jr 
STAR Department 
Mall Kelapa gading

Summarecon Mall Serpong 2, 
Lt 2

Favorite’s 
Guide
Tokomainanedukasi.com
Shopee.co.id
Happy-toon.com
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citybuzz

urangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat me-
ngenai bahaya virus HIV dan Infeksi Menular Seksual 
(IMS) membuat Kondom Sutra mengusung kampanye 
sosial UbahHidupLo (#UbahHidupLo) tahun ini. Penye-

k
baran HIV serta IMS lainnya di Indonesia semakin meningkat, tak 
terkecuali di kalangan ibu rumah tangga. Salah satu hal yang memicu 
fenomena ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan penting-
nya hidup sehat, serta minimnya akses pengetahuan tentang bahaya 
penyebar-an sekaligus pencegahan virus HIV dan IMS di Indonesia. 
“Jika biasanya kita mengenal istilah ABC (Abstinence, Be Faithful, 
Use a Condom), kini kami mengemas langkah pencegahan dengan 
pendekatan yang berbeda agar lebih mudah dimengerti dan menggu-
nakan slogan yang sudah dikenal di masyarakat yaitu TTM: Tahan Diri 
dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah; Tetap 
Setia dengan pasangan Anda; dan yang terakhir, Main Aman atau 
selalu gunakan kondom saat melakukan hubungan seksual berisiko,” 
ungkap Daniel Tirta, Brand Manager Kondom Sutra. - DL

cegah hiv dengan ttm

edisi terbarunya, pecinta traveling, komunitas tra-
veling, dan pemenang kontes media sosial 
mengeksplorasi pesona tersembunyi Jawa Timur 
mulai dari: Probolinggo, Banyuwangi, Lumajang, 

ebuah program ikonik AirAsiaGo yakni 
#TelusurNusantara, yang berupa portal 
online travel di Asia Pasifik, kembali 
digelar untuk keempat kalinya. Dalam 

s dan Malang. “Setelah mengeksplorasi Bali, Su-
lawesi, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya, tahun 
ini kami memilih Jawa Timur. Bersama dengan 
para traveler dan pemenang instagram #Telu-
surNusantara 2017, kami memulai petualangan 
dengan rafting sejauh 9 km di sungai Pekalen, 
Probolinggo, melihat pemandangan matahari 
terbit yang memukau di Kawah Ijen, dan terpe-

sona oleh keindahan air terjun Tumpak Sewu. 
Kami juga mengunjungi pantai Tiga Warna di 
Malang,” jelas General Manager AirAsiaGo 
Darren Goh. #TelusurNusantara juga diseleng-
garakan sebagai bentuk dukungan terhadap 
pemerintah Indonesia dalam memacu pertum-
buhan di sektor pariwisata. - DL

 

eksplorasi pesona 

eberapa waktu lalu, 
Unilever mengumum-
kan terobosan terbaru-
nya dalam hal teknologi 

b
daur ulang sampah. Teknologi yang dinamakan CreaSolv® 
Process ini mampu mendaur ulang plastik fleksibel atau kemasan 
sachet. David Blanchard, selaku Chief R&D Officer Unilever me-
ngatakan, “Sebanyak $ 80-120 miliar hilang karena gagal men-
daur ulang plastik dengan benar setiap tahunnya. Dengan me-
nemukan solusi yang tepat, ada peluang yang besar untuk meng-
hemat pengeluaran.” Untuk mengatasi masalah sampah, selain 
teknologi yang tepat, diperlukan pula skema pengumpulan sampah 
kemasan sachet agar bisa disalurkan untuk didaur ulang. Untuk itu, 
Unilever memberdayakan ribuan pemulung dan masyarakat, serta 
kerjasama dengan bank sampah, pemerintah dan pengecer lokal. 
Mekanisme ini akan diintegrasikan dalam sebuah model yang bisa 
meningkatkan pendapatan industri daur ulang sehingga menghasil-
kan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas lagi. - DL

solusi daur ulang 
sampah plastik

 

jawa timur
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BenTuKLah aKu!
Halo adik-adik, kini saatnya berkreasi! Gunting semua bagian sesuai garis putus-putus, lalu satukan seperti contoh 
gambar di kanan bawah. Jam lucu siap menghias meja belajar kalian. Kalau sulit, minta tolong Ayah atau Ibu, ya!
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travel

Mengintip Keajaiban 
Alam Bawah Laut

Berbahagialah pecinta wisata bahari yang tinggal 
di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari beribu 
pulau, Indonesia diberkahi dengan aneka pantai 
yang indah, berikut alam bawah lautnya yang me-
mesona. Yang lebih menyenangkan lagi, beberapa 
di antaranya berada di perairan yang relatif dangkal, 
sehingga untuk bisa menikmatinya, cukup dengan 
“mengintip” saja, alias snorkeling. – Filia Darwi

Pulau Lengkuas, belitung

kepulauan karimunjawa, Jepara
Beranjak ke pantai utara pulau Jawa, di wilayah Kabupaten 

Jepara, Jawa Tengah, ada Kepulauan Karimunjawa. Kepulauan ini 
berjarak sekitar 6 jam perjalanan dengan kapal motor dari Pelabuh-
an Jepara. Sejak 5 Maret 2001, kepulauan Karimunjawa ditetapkan 
sebagai Taman Nasional. Ia menjadi habitat bagi terumbu karang, 
hutan bakau, hutan pantai, dan memiliki hampir 400 spesies fauna 
laut dan 242 ekor jenis ikan hias. Keragaman biota laut ini menjadi 
daya tarik terbesar untuk mengunjungi Karimunjawa. Ada beberapa 
lokasi yang bisa disambangi, antara lain Pulau Menjangan Besar, 
Pulau Menjangan Kecil, sebelah barat Pulau Kembar dan sebelah 
utara dan timur Pulau Krakal Kecil. Perlengkapan snorkeling biasa 
disewakan dengan biaya Rp. 50.000 per hari. Sedangkan 
untuk mencapai wilayah kepulauan ini, Anda bisa menyewa 
kapal berkapasitas 10 orang dengan biaya Rp. 500.000.

SNORkELING bIASANYA dilakukan di perairan 
dangkal atau permukaan laut yang memiliki 
gelombang tenang. Alat yang digunakan yaitu 
snorkel, masker, dan kaki katak (fin). Semua 
orang bisa melakukan snorkeling, termasuk 
anak-anak, baik ia memiliki keterampilan 
berenang atau tidak. Karena hanya dilakukan 
di permukaan laut atau perairan dangkal, 
penyelam yang tidak bisa berenang atau me-
ngapung bisa mengenakan baju pelampung. 
Berikut kami pilihkan spot 
untuk snorkeling yang 
‘ramah’ bagi anak-anak.

Kabupaten Belitung dikenal memiliki banyak wisata pantai. Salah satu favorit adalah
          pulau Lengkuas, di sebelah utara Pantai Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijuk. 

     Untuk mencapainya, Anda bisa menyewa perahu nelayan dari Tanjung Kelayang, 
    Tanjung Binga, atau Tanjung Tinggi. Untuk menuju pulau Lengkuas rata-rata makan 
        waktu sekitar 20-45 menit. Biaya sewa perahu sekitar Rp. 350.000 - hingga 
         Rp. 500.000 dengan kapasitas 10 orang. Agar lebih hemat, menumpanglah 
         beramai-ramai. Penyewaan peralatan snorkeling bisa ditemukan di tepi pantai 
      Tanjung Kelayang. Waktu terbaik berkunjung ke pulau Lengkuas adalah bulan April-
Agustus, saat ombak di pantai cenderung sangat tenang, dan cuaca pada bulan tersebut 
relatif cerah. Cobalah menjelajah ke sisi kanan pulau. Airnya jernih dan bersih, dengan 
kedalaman sekitar 1,5-3 m. Terumbu karang dan berbagai jenis biota lautnya pun sangat 
memesona. Bila beruntung, Anda bisa berenang bersama penyu sisik di perairan Pulau 
Lengkuas. Satu hal yang perlu diperhatikan, pulau ini tak mempunyai sumber air bersih. 
Suplai air bersih didatangkan dari pulau lain. Jadi saat berada di pulau ini gunakanlah 
air sebaik mungkin.
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Tips Snorkeling 
Aman dan 
Nyaman bersama 
Si Kecil

1. PERSIAPkAN MENTAL SI kECIL
Walau snorkeling tak membutuhkan 
keterampilan khusus, namun ada 
baiknya memberikan persiapan terlebih dahulu pada 
anak. Tak perlu harus mahir berenang, minimal ia cukup 
berani dan percaya diri berada dalam air.
2. PERSIAPkAN PERALATAN SNORkELING 
PRIbADI SI kECIL
Banyak lokasi snorkeling yang menyediakan penyewaan 
peralatan, namun tak semua tempat memiliki peralatan 
khusus untuk anak-anak. Pastikan ukuran peralatan 
tersebut pas dan nyaman untuknya. Cobalah peralatan 
snorkeling di bak mandi atau kolam renang untuk mem-
biasakan diri dengan teknik bernapas melalui tabung. 
3. JAGA JARAk DENGAN ANAk
Pastikan Anda selalu berada dekat dengan Si Kecil. 
Pengalaman menikmati alam bawah laut terkadang 
membuat lengah dan berisiko membawa anak memasuki 
perairan yang lebih dalam. 
4. AJARkAN UNTUk TIDAk MENYENTUH kARANG
Benda yang indah memang menggoda untuk disentuh. 
Namun ingatkan anak-anak untuk tak menyentuh ka-
rang, karena bisa menyebabkan luka dan infeksi. 
5. PILIH LOkASI YANG AMAN
Carilah lokasi snorkeling yang perairannya dangkal dan 
ombaknya tenang. Lebih bagus lagi bila dasarnya datar 
dan airnya jernih. 

Pulau Pahawang, 
Lampung

Pulau Pahawang yang berada di Kecamatan Punduh 
Pidada, Kabupaten Pesawaran, Lampung, kini 

mulai dikenal wisatawan sebagai spot snorkeling dan 
konservasi terumbu karang. Perjalanan menuju pulau 
ini ditempuh melalui Dermaga Ketapang, dengan kapal 
warga sekitar yang berkapasitas 15-30 orang. Dari 
Dermaga Ketapang ke Pulau Pahawang memakan 
waktu sekitar 2 jam. Sedikitnya ada empat lokasi snor-
keling di perairan Pahawang yang patut Anda kunjungi. 
Di Cukuh Bedil, kedalaman air sekitar 2-4 m. Nikmati 
keindahan taman bawah laut dan berfoto bawah air di 
depan papan nama “Taman Laut Pahawang”. Bila ingin 
menyaksikan schooling fish hilir mudik, kunjungilah 
Tanjung Putus, pulau tetangga Pahawang. Sedangkan 
di Gosong Bekri, sambil menikmati keindahan bawah 
laut, Anda bisa mengunjungi candi bawah air. Terakhir, 
jangan lupa kunjungi Taman Nemo, yaitu tempat 
budidaya ikan badut, atau yang lebih dikenal dengan 
sebutan ikan nemo. Ikan-ikan lucu ini berenang gesit 
keluar masuk anemon laut yang menjadi rumahnya.

Lombok
Siapa yang tak kenal Lombok, surganya wisata pantai. Daerah ini dikenal 

dengan pulau-pulau kecilnya, atau gili dalam bahasa suku Sasak, yang 
memiliki aneka pantai memesona. Jarak antar gili pun relatif dekat, sehingga 
bisa mengunjungi dua atau tiga gili dalam sekali perjalanan. Di pesisir barat 
Lombok, ada Gili Nanggu, pulau kecil nan cantik yang memiliki pantai jernih tak 
berombak. Sebelum menceburkan diri di perairan ini, Anda bisa membeli pakan 
ikan botolan yang diperjualbelikan pedagang di sekitar pantai. Dijamin ikan-
ikan kecil akan langsung berkerumun. Bukan ikan-ikan kecil saja yang bisa di-
jumpai, terumbu karang yang tumbuh di sana juga masih terawat dengan baik. 
Masih di pesisir barat, kira-kira 11 km dari Gili Nanggu, ada pula Gili Layar. 
Letak Gili Layar diapit dua pulau kecil, yaitu Gili Rengit dan Gili Gede, sehingga 
ombak di Gili Layar terbilang tenang. Spot tercantik untuk snorkeling berada 
tepat di depan satu-satunya resort di pulau itu, Layar Bungalow. Sedang-
kan di pesisir utara Lombok, bisa mengunjungi Meno Wall dan Coral Garden. 
Meno Wall berada tak jauh dari Gili Trawangan, di bagian barat Gili Meno. Di 
sini terdapat palung laut yang menyimpan beragam biota laut mengagumkan. 
Di Coral Garden yang terletak di bagian utara Gili Trawangan, kedalaman air-
nya cukup dangkal, sehingga koral warna-warni bisa jelas terlihat. 
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D
ata Riskesdas tahun 2013 menunjukkan 
satu dari dua ibu hamil di Indonesia tak 
tercukupi kebutuhan gizinya. Padahal 
gizi selama kehamilan menjadi salah 

satu faktor penting untuk kualitas fisik dan ke-
cerdasan anak. Kurangnya gizi di masa kehami-
lan dapat menyebabkan beberapa resiko, salah 
satunya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). “BBLR 
mencerminkan hasil perkembangan janin dan 
kecukupan gizi janin selama dalam kandungan. 
Bayi dikatakan BBLR jika berat lahirnya kurang 
dari 2500g. Dampak BBLR membuat organ 
tubuh bayi dan fungsinya kurang sempurna, per-
tumbuhan lamban, kemampuan kecerdasan yang 
kurang, serta potensi bayi mengalami gangguan 
mental, fisik dan kesehatan. BBLR tak hanya 
memengaruhi kondisi bayi saat dilahirkan tetapi 
juga kesehatan bahkan kelangsungan hidupnya 
di masa depan,” ujar Dr. dr. Taufik Jamaan, 
Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kan-
dungan. Memahami ini, PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk melalui Nutrition and Special Foods 
Division menghadirkan SUN Ibu dengan formula 
baru, yang mengandung gizi lengkap dan seim-
bang untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan 
janin sejak masa kehamilan. Formula baru men-
gandung zat-zat gizi penting yang dibutuhkan ibu 
hamil, terutama zat besi dan asam folat, serta 
dilengkapi kandungan Omega 6 & 3 tertinggi 
serta DHA, vitamin B6, dan serat. - PE

cegah bayi 
berat lahir 
rendah 

D
ata World Health Organization 
2015 menyebutkan bahwa ada 
sekitar 70.000 bayi di Indone-
sia yang kehilangan nyawanya 

sebelum berumur 28 hari. Salah satu 
faktor akibat kurangnya perhatian terhadap 
perawatan kulit selama masa neonatal 
yang menyebabkan terjadinya sepsis pada 
kulit bayi. “Selama masa neonatal, kulit 
bayi sangat sensitif, karena itu diperlukan 
perawatan kulit yang efektif dan tepat bagi 
bayi di masa neonatalnya. Kandungan 
emollient yang digunakan dalam perawatan 
kulit bayi dapat mencegah terjadinya kulit 
kering,” jelas dr. Bernie Endiarini Medise, 

Sp.A(K), MPH, Dokter Spesialis Anak. Melihat 
hal ini PT. Johnson & Johnson meluncurkan 
program Sentuhan Penuh Harapan dan setiap 
ibu di Indonesia bisa berpartisipasi dengan 
pembelian produk JOHNSON’S® Baby jenis 
apapun minimum Rp 25.000,- di seluruh 
gerai Alfamart di Indonesia, selanjutnya 
JOHNSON’S® Baby akan mendonasikan 
Rp 500,- ke Save the Children. “Melalui pro-
gram yang akan berjalan selama dua bulan 
ini (Juni-Juli 2017), kami ingin mengajak 
para ibu di Indonesia bersama kami mem-
berikan harapan baru bagi bayi yang kurang 
beruntung di Indonesia agar dapat terus 
bertumbuh dan hidup,” jelas Lakish Hatalkar, 
President Director PT. Johnson & Johnson 
Indonesia. - DL

B
uah Kiwi sangat bermanfaat untuk 
meningkatkan sistem imun dan 
mencegah berbagai penyakit. Inilah 
buah yang kini menjadi unggulan 

rekomendasi untuk kesehatan bagi ibu dan 
seluruh keluarga. Meski banyak berdiam di 
rumah, ibu yang merawat bayi memerlukan 
tenaga dan stamina prima. Apalagi bila 
tanpa bantuan orang lain harus mengurus 
rumah tangga. Mengonsumsi buah yang 
kaya akan vitamin C juga sangat direko-
mendasikan untuk mencegah radikal bebas, 
serta membentuk kolagen dan hormon yang 
baik bagi tubuh. “Makan dua buah kiwi per 

hari membantu menjaga gula darah kita. 
Sebaiknya kadar gula darah itu naik dan 
turunnya secara perlahan, tidak fluktuatif. 
Dengan gula darah yang sudah terkontrol 
baik, kita tidak akan mudah merasa lesu 
karena energinya terjaga, diserap, sehingga 
peningkatan respon glukosa plasma terjadi 
secara bertahap.” jelas dr. Anita Carr, ahli 
gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia. Mengonsumsi kiwi juga bisa 
meningkatkan vitamin C dalam tubuh 
secara optimal dan mengurangi bad mood, 
kelelahan, depresi, serta memperbaiki 
mood. - PE

harapan 
bagi bayi 
di indonesia   

bebas loyo
  dengan kiwi 
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IMMUnIZAtIon reCorD

USE THIS CHECK-LIST AS A REMINDER YOUR CHILD IMMUNIZATION ACTIVITIES
Note: This schedule adjusts the immunization schedule from Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

AGE VACINE DATE GIVEN HOSPITAL SIGNATURE
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