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datang. Karena itu, diperlukan pendidikan (dalam hal ini 
sekolah) tepat yang bisa membimbing anak-anak kita, 
agar mereka mampu mengatasi berbagai tantangan 
yang muncul di sepanjang hidupnya. 

Untuk itu, di edisi kali ini kami persembahkan berbagai 
liputan tentang sekolah-sekolah yang bisa menjadi refer-
ensi bagi para orangtua. Simak juga daftar sekolah untuk 
Si Kecil di area Jabodetabek. Semoga bermanfaat ya! 

            

            Judha Wibawa
                             (redaksi@familyguideindonesia.com)
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Hello Sahabat FamilyGuide,
Bagaimana kabar putra dan putri tersayangnya? Sudah 
siapkah untuk kembali ke sekolah? Atau malah ada yang 
baru bersekolah untuk pertama kalinya? Selamat ya, 
karena sebentar lagi ananda tersayang sudah mulai men-
jalani rutinitas harian yang mengantarkannya ke gerbang 
kedewasaan kelak. 

Tahukah Sahabat FG bahwa saat ini ada pandangan baru 
mengenai pendidikan untuk anak? Ada beberapa sekolah 
yang memiliki pendekatan cara belajar aktif. Sekolah 
model ini tidak menekankan pada tes saja, melainkan 
juga merangsang rasa ingin tahu pada diri anak.
Kita sebagai orangtua tidak akan tahu tantangan apa 
saja yang akan dihadapi anak-anak kita di masa men-
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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

N
ama dokter Reisa Broto Asmoro dikenal 
khalayak luas setelah menjadi host di 
acara Dr Oz Indonesia, sebuah talkshow 
yang fokus pada topik dunia kesehatan dan 

gaya hidup sehat. Jauh sebelum didapuk memandu 
program kesehatan tersebut, pemilik nama asli 
Reisa Kartikasari ini merintis karir sebagai model 
dan bintang iklan. Reisa juga mengikuti ajang Puteri 
Indonesia tahun 2010 mewakili Yogyakarta. Di ajang 
bergengsi tersebut, wanita kelahiran Malang, 24 
Desember 1985 ini meraih gelar runner up 1 dan 
dinobatkan sebagai Puteri Lingkungan Hidup.
Setelah menjadi pemandu acara Dr Oz Indonesia, 
aktivitas Reisa terbilang padat. Wanita yang pernah 
menjadi staf forensik di Rumah Sakit Polri, Kramat 
Jati, Jakarta Timur ini bisa syuting hingga tiga tem-
pat dalam satu hari. Namun sejak menjadi seorang 
ibu, Reisa mengurangi aktivitasnya dan memilih 
sibuk di rumah. “Sesekali aja syuting. Misalnya 
kalau syuting siang, saya mengantar anak sulung 
saya dulu ke sekolah, baru berangkat ke lokasi. Lagi 
pula, saat ini saya masih menyusui, jadi lebih baik 
menghabiskan banyak waktu bersama Si Kecil,” jelas 
Reisa, membuka perbincangan dengan Family Guide, 
di sela-sela pemotretan bersama keluarga kecilnya, 
beberapa waktu lalu.

dr. Reisa Broto Asmoro: “Biarkan Anak 
Jadi Expert di Bidang Tertentu..”

Memberi yang 
terbaik dan 

selalu ada untuk 
anak, adalah cara 
Reisa Broto Asmoro 
membesarkan anak-
anaknya. Tak pernah 
terpikir dalam benak 

dokter cantik ini 
untuk memaksakan 
kehendak pada 

sang anak, termasuk 
dalam hal 

pendidikan mereka.
Text: Yeni Umardin

Photo: Hocus Focus
MUA & Hair do: Karnesia 

Devi / Ratna Sari Ningtyas
Fashion Stylist: 
Anantama Putra

Keputusan untuk mengurangi aktivitas demi melu-
angkan waktu bersama kedua anaknya, RR Ramania 
Putri Broto Asmoro atau Ania (3 tahun) dan Satriyo 
Daniswara Broto Asmoro atau Yoda (6 bulan), sangat 
disyukuri oleh Reisa. Ia bisa menyaksikan tumbuh 
kembang kedua buah hati yang sedang lucu-lucunya 
itu dengan seutuhnya. “Banyak yang menarik dari 
perkembangan anak-anak. Si sulung Ania usianya 
sudah tiga tahun, bicaranya sudah banyak, sudah 
bisa cerita, bisa diajak main yang heboh. Dia juga 
sudah pintar berimajinasi, bisa sharing, mengerti 
fashion dan memilih bajunya sendiri,” cerita istri dari 
pengusaha Tedjodiningrat Broto Asmoro. “Nah, kalau 
Baby Yoda, sedang aktif-aktifnya ya, suka celoteh-
celoteh dan suka banget senyum,” sambungnya.

Pendidikan Montessori untuk Anak
Bagi Reisa, anak-anaknya akan selalu menjadi 
prioritas. Kebahagiaan anak adalah yang paling 
utama. Reisa pun berusaha untuk selalu ada dan 
selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. 
Termasuk dalam hal pendidikan. Reisa memilih 
menyekolahkan anak pertamanya, Ania, di sekolah 
Montessori, karena ia menganggap metode pendidi-
kan tersebut yang terbaik untuk buah hatinya. “
Alasan saya memasukkan Ania ke sekolah Montes

On Reisa: Earrings: 
Mango. Blazer: Zara. 
Shoes: Valentino. 
On Ania: blouse and 
shorts: Gingersnaps.
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sori berangkat dari pengalaman saya waktu 
masih kecil dulu. Saya merasa tidak semua mata 
pelajaran di sekolah saya suka. Kalau di sekolah 
pada umumnya, murid harus bisa menguasai 
semua mata pelajaran untuk mendapatkan rang-
king. Menurut saya, semua orang berbeda. Salah 
satu kutipan yang saya suka dari teori Montes-
sori adalah ‘Meskipun selamanya kita menga-
jarkan ikan untuk memanjat pohon, dia tidak 
akan pernah bisa melakukannya.’ Jadi menurut 
saya, kalau saya tahu bakat Ania seperti apa, 
minatnya di bidang apa, saya bisa membuat Ania 
menjadi lebih baik lagi. Nah, metode Montessori 
kan demikian cara mendidiknya. Jadi anak mau 
belajar apa hari itu, ya sudah biarkan dia belajar 
sampai menguasai dan menjadi expert di bidang 
tersebut. Biasanya anak kalau sudah menguasai 
suatu pelajaran, maka dia akan mau mempelajari 
hal yang lainnya. Yang juga saya suka, kurikulum 
Montessori tidak mengenal adanya penilaian 
dengan angka tapi lebih kepada progress, 
kemajuan, kemahiran dan ketrampilan sang anak 
sudah sejauh mana,” jelasnya panjang lebar.
Reisa menegaskan dalam hal pendidikan, ia 

coverstory

tidak ingin menjadi 
orangtua yang me-
maksakan kehendak 
pada anak. “Saya akan 
membebaskan mereka 
mau jadi apa jika besar 
nanti. Saya tidak akan 
memaksakan minat anak, 
misalnya saya seorang 
dokter, ah nanti anak 
saya akan saya suruh 
jadi dokter juga. Itu tidak 
akan pernah ya! Paling 
saya mengarahkan me-
reka. Kalau dia mau 
terjun ke suatu bidang, 
ya sudah sebagai orang-
tua kami bantu arahkan 
biar mereka dapat mem-
peroleh yang terbaik.”

Suami Romantis
Menikah dengan Kanjeng 
Pangeran Tedjodiningrat 
Broto Asmoro pada No-
vember 2012 lalu, Reisa 
menjalani kehidupan 
rumahtangganya dengan 
bersahaja,  jauh dari 
berita miring. Menikahi 
anggota keluarga bang-
sawan Surakarta dengan 
prosesi pernikahan adat 
Jawi Jangkep, membuat 

pernikahan mereka disebut-sebut sebagai royal 
wedding. Usia sang suami yang terpaut 8 tahun 
membuat Reisa merasa nyaman di sisi sang suami. 
“Saya kan anak paling kecil di keluarga. saya 
merasa dengan perbedaan usia yang cukup jauh itu 
saya jadi lebih nyaman, jadi lebih bisa manja. Suami 
juga sangat penyabar, pengalamannya juga lebih 
banyak, jadi kalau ada apa-apa saya suka bertanya 
sama dia. Dia enak untuk diajak sharing segala 
macam, pokoknya kalau ngobrol sama suami rileks 
banget rasanya.”
 Saat ditanya siapa yang paling romantis di 
keluarga, Reisa pun menjawab bahwa suaminya-lah 
yang paling bisa membuat hatinya berbunga-bunga. 
“Suamiku suka kasih surprise. Dia sangat romantis. 
kalau saya lagi ulang tahun, saya diajak nonton, eh 
ternyata acaranya private, dikasih cake dan ucapan 
selamat di dalam bioskop,” cerita Reisa. Pernah 
juga, suatu ketika sang suami tiba-tiba membuat 
acara candle light dinner untuk mereka bedua. “Ia 
mendekorasi lantai dengan kelopak bunga, ala-ala 
flower petal gitu. Trus, ada musik romantis. Ya, 
begitulah, dia suka sekali memberi kejutan manis.” 
Duuh, so sweet banget ya!

PROFIL
KELUARGA

Reisa
Ibu dan istri yang lebih 
suka dirumah, disiplin 
soal waktu, suka 
masak, perfeksionis, 
walau terkadang hal 
tersebut membuatnya 
capek sendiri.

Tedjo
Ayah dan suami yang 
humoris, bisa bikin 
suasana jadi lebih 
menyenangkan. Se-
benarnya pendiam tapi 
bisa heboh juga. Sangat 
sabar dan seorang 
pekerja keras.

Ania
Periang, mudah 
bergaul,  ingin tahu 
segala macam hal dan 
jarang nangis. Ania juga 
anak yang mandiri. 
Dari kecil sudah bisa 
mandi sendiri, sudah 
bisa tidur sendiri dan 
dewasa banget. Kalau 
ngobrol sama aAia 
seperti ngobrol sama 
orang dewasa, lho.

Yoda 
Jauh berbeda dengan 
kakaknya, Yoda manja, 
selalu ingin ditemani, 
bayi yang senang 
diajak ngobrol dan hobi 
tersenyum. 

On Reisa: Vest and pants: Zhettova. Shoes: Valentino. 
On Yoda: Overall: Gingersnaps
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fatherhood

Kalau ditanya tentang cita-cita, anak-anak 
biasanya sering berubah pikiran. Kadang 
hari ini ia bilang ingin jadi arsitek, bulan 
depan berubah lagi ingin jadi dokter. Hal ini 
wajar, karena mereka belum bisa menentukan 
arah masa depan mereka. Nah orangtualah 
yang bisa membimbingnya. – Denny Lubis | 
Illustration Ronny Hermawan

saatnya
mengarahkan 
bakat anak

S emua orangtua tentu 
senang bila melihat 
buah hatinya mempu-
nyai masa depan yang 

cerah. Nah untuk mencapai 
tujuan tersebut, tentunya kita 
harus mempersiapkan dan 
memenuhi kebutuhan anak dalam 
mengekspresikan bakat mereka. 
Dengan begitu, kita akan mudah 
melihat kemana minat anak 
yang berujung kepada pencapa-
ian cita-citanya. Jika sejak dini 
kita mulai mengenali bakat anak 
kita, tentunya kita bisa mengatur 
strategi apa saja yang harus di-
lakukan dalam mencapainya. Hal 
ini tentu akan mudah dilakukan 
bila semua yang dicita-citakan 
sesuai dengan keinginan dan 
hasrat mereka.

Yang harus diperhatikan, ada 
kalanya cita-cita anak berben-
turan dengan keinginan orangtua. 
Sebenarnya hal ini termasuk 
wajar. Karena apa yang dipikirkan 
anak biasanya masih terbatas dari 
apa yang dilihatnya sekarang ini. 
Di lain sisi, kada ada orangtua 
yang cenderung “memaksakan” 
kehendak, seperti ingin menerus-
kan cita-cita mereka yang tidak 
kesampaian atau si anak wajib 
meneruskan profesi orangtua 
yang sekarang ini sedang dijalani. 
Agar terhindar dari pemaksakan 
kehendak yang berdampak negatif 
pada anak, orangtua bisa me-
ngarahkan anak dalam memahami 
apa yang akan ia raih untuk masa 
depannya. Berikut ini beberapa 
tipsnya:
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ini penting dalam 
mengasah bakat 
anak:pengenalan

Faktor utama yang kadang mem-
pengaruhi anak dalam menentu-
kan cita-cita mereka adalah ling-
kungan. Jika anak sering melihat 
mobil, kemungkinan besar anak 
ingin menjadi montir. Atau jika 
ayahnya suka dengan fotografi, 
bisa jadi anak ingin menjadi foto-
grafer. Yang terpenting, apapun 
itu, para orangtua harus bertang-
gungjawab membantu anak dalam 
meraih cita-cita. Langkah awal 
adalah mengenali bakat mereka 
sejak dini seperti kalau anak 
punya bakat menyanyi, melukis 
ataupun di bidang olahraga, kita 
bisa mengarahkannya. 
 Kita sebagai orangtua hanya 
menyemangati dan memberi 
masukan serta memberi fasilitas 
yang mereka butuhkan. Jangan 
menyerah atau langsung meng-
hakimi anak dengan kata-kata 
yang menyakiti mereka bila apa 
yang terjadi tidak sesuai dengan 
harapan. Berikan pengertian, agar 
anak terus termotivasi melakukan 
hal yang baik dari hobi-hobi me-
reka. Bila mereka suka berteriak, 
kemungkinan suara mereka 
bagus dan bisa dilatih untuk 
menyanyi. Cobalah memberikan 
pendidikan musik bagi Si Kecil, 
atau setidaknya kita mengajaknya 
bernyanyi dengan mendengarkan 
lagu anak-anak. Atau bila hobinya 
melompat-lompat dan berlari-lari, 
kemungkinan mereka memiliki 
bakat yang lebih besar di bidang 
olahraga. Hobi dan bakat anak 

• ORAngtuA hARuS jugA 
MenunjukAn MinAt teR-
hAdAP kegiAtAn teRten-
tu. Misalnya hobi, mem-
baca, yang dapat menarik 
perhatian anak.
• ORAngtuA hARuS Men-
ciPtAkAn lingkungAn 
yAng bAik, serta berperan 
dalam peningkatan daya 
pikir anak.
• SelAlu biSA MenyeM-
PAtkAn diRi untuk 
MendengARkAn dAn Men-
jAwAb keingintAhuAn 
AnAk tentAng hObi dAn 
citA-citA MeRekA.

memang harus digali sedini 
mungkin, karena siapa tahu kelak 
itu akan menjadi profesinya di 
masa mendatang.

selalu diasah
Bila kita sudah bisa melihat apa 
yang menjadi hobi anak, maka 
kita harus mencurahkan perha-
tian yang lebih. Jangan biarkan 
anak menekuni hobinya tanpa 
ada fasilitas tambahan yang kita 
sediakan. Kalau anak sudah mu-
lai mencoret-coret di kertas, ada 
baiknya kita membelikan perleng-
kapan lukisnya, untuk menga-
jari anak ke tahap selanjutnya. 
Sebagai orangtua, khususnya 
ayah, teruslah memberi motivasi, 
contohnya saja bila lukisan si 
anak kurang bagus, tetap harus 
dipuji, dan jangan membuat anak 
patah semangat. Tetap harus 
diberitahu jika salah atau kurang 
baik, namun tidak dengan cara-
cara yang kasar atau terkesan 
mengejeknya. Setelah melihat 
karya anak sudah layak, tidak 
ada salahnya jika anak mengikuti 
perlombaan-perlombaan yang 
sesuai dengan kegiatan yang 
disukainya. Di sini peran orang-
tua sangat dibutuhkan, untuk 
memberi perhatian yang lebih 
kepada si anak. Karena apapun 
hasilnya, setidaknya anak sudah 
mencoba dan apabila belum 
berhasil, kita dapat mencobanya 
di lain waktu.

• MengAjAk AnAk 
Mengunjungi teMPAt-
teMPAt AtAu beRteMu 
dengAn ORAng-ORAng 
yAng dAPAt MeMOtivASi 
MeRekA dAn MengARAh-
kAn citA-citA MeRekA.
• MeMbeRi keSeMPA-
tAn PAdA AnAk AgAR 
MelAkukAn SeSuAtu 
SendiRi, dan percaya 
pada mereka agar me-
reka bisa mandiri, punya 
kepercayaan diri dan 
memiliki rasa tanggung 
jawab. 

mengarahkan
Hobi anak sebenarnya sudah 
dapat dilihat sejak usia mereka 
tiga tahun dan ketika masuk 
sekolah, barulah kita dapat 
mengarahkan hobinya ini. Perlu 
diketahui, ada dua pengaruh yang 
bisa memunculkan minat anak 
terhadap hobi ini. Yang pertama 
pengaruh dari lingkungan, mis-
alnya kakak atau om yang hobi 
main gitar, maka si anak cende-
rung akan tertarik dengan 
perilaku mereka. Yang kedua, 
pengaruh dari kepribadiaan anak 
sebagai bawaan lahir. Contohnya 
di dalam keluarga tidak ada yang 

suka bernyanyi atau sekedar 
mendengarkan musik, namun 
karena si anak sering bersenan-
dung dan mendengarkan musik, 
akhirnya si anak memiliki hobi 
bernyanyi . Namun yang perlu 
diingat dalam mengembangkan 
hobi ini, kita harus memberi 
pengertian kepada mereka agar 
tidak lupa waktu. Karena kalau 
sudah hobi, cenderung dilakukan 
dengan sukarela dan terkadang 
sering lupa waktu. Jadi tetap 
harus ada batasan-batasannya, 
karena si anak tidak boleh 
melupakan kewajiban mereka 
lainnya.   
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FilM little wOMen MengiSAhkAn 
eMPAt SAudARi, Meg, jO, beth dAn 
AMy MARch dalam menjalani kehidupan 
mereka dari kanak-kanak hingga menjadi 
dewasa. Film ini diangkat dari novel klasik 
karya Louisa May Alcott yang disesuaikan 
dengan latar belakang kehidupan modern. 
Mereka menghadapi hidup yang keras de-
ngan berpegang teguh pada optimisme dan 
tetap mempertahankan ikatan persauda-
raan. – YU

duA ORAng AnAk MeMASuki RuMAh 
tuA dAn SecARA tAk SengAjA Me-
neMukAn SebuAh buku MiSteRiuS.  
Saat mereka membukanya, segala macam 
makhluk mitos halloween keluar secara ajaib 
dari buku yang berjudul Haunted Halloween 
tersebut. Mereka adalah Yeti, penyihir, ma-
nusia serigala, ghoul, gummy bear bertaring 
dan Slappy si boneka hantu jahat. Para mon-
ster ini lalu mulai menyerbu seisi kota. – YU

AwAlnyA SekelOMPOk yeti hiduP 
dengAn AMAn dAn dAMAi di teMPAt 
tinggAl MeRekA. Namun suatu hari, 
Yeti muda bernama Migo bertemu de-
ngan seorang manusia yang mereka sebut 
“Smallfoot”. Kabar tersebut menggempar-
kan, sebab kelompok Yeti percaya manusia 
hanyalah legenda. Keadaan ini membuat 
bangsa Yeti resah dan ragu, karena ternyata 
ada dunia lain di luar desa bersalju milik 
mereka. – YU

choices

choices

films

books

The Hand Book of 
Baby - Buku Pintar 
Merawat Anak
Puspita RM 
(Dunia Sehat)
Buku “The Hand 
Book of Baby” 
hadir sebagai pan-
duan representatif 
dan komprehensif 
mengenai perawatan 

Bahaya Torch Bagi Wanita Hamil & Janin  
Anisa ul Jannah & Winkanda Satria Putra (Ar-Ruzz Media) 
Bagaimanakah hubungan TORCH dengan wanita hamil, dan 
bagaimanakah penularannya kepada ibu hamil & risiko bagi 
janin yang dikandungnya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang 
coba dikupas tuntas di dalam buku ini. Semuanya dijelaskan 

Matching Book: Colors  
Team Merchandising (Elex Media Komputindo) Buku ini akan 
membantu buah hati Anda mengenal berbagai macam warna 
dengan lebih mudah. Lewat Matching Book: Colors, acara bela-
jar Si Kecil akan jadi menyenangkan melalui halaman interaktif 
dan ilustrasi menarik dalam bahasa Inggris dan Indonesia. – YU

LIttLe WoMen
Director: Clare Niederpruem
Featuring: Melanie Stone, Lucas Grabeel, Ian 
Bohen, Lea Katherine Thompson

GooSeBUMPS 2: 
HAUnteD HALLoWeen
Director: Ari Sandel
Featuring: Madison Iseman, Ben O’Brien, 
Caleel Harris

SMALLFoot
Director: Karey Kirkpatrick
Featuring: Channing Tatum, James Corden, 
Zendaya, LeBron James

dan pengasuhan bayi yang baik dan 
benar sehingga para orangtua tidak 
akan dihinggapi perasaan ragu-ragu dan 
bingung. Setiap persoalan yang muncul 
dapat diatasi tanpa masalah. – YU

dengan rinci, sehingga membantu Anda mengenal lebih 
dekat apa itu TORCH. – YU
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TELAT MAKAN,
beRAt bAdAn nAik

health mom

KEBIASAAN 
INI BISA 
PICU DEPRESI

P adatnya kegiatan kadang membuat 
waktu makan tertunda atau 
terlewatkan. Namun kebiasaan ini 

ternyata bisa menyebabkan kenaikan 
berat badan. Peneliti dari Brigham and 
Women’s Hospital, Universitas Tufts, dan 
Universitas Murcia, Spanyol, menemu-
kan bahwa makan pada waktunya bisa 
membantu mengurangi berat badan 
dalam periode diet 20 minggu, daripada 
melewatkan waktu makan. Penelitian ini 
melibatkan 420 orang yang mengalami 
kelebihan berat badan di Spanyol. Para 
responden mengasup jumlah kalori, 
kebiasaan tidur, dan kadar hormon rasa 
lapar (ghrelin dan leptin) yang sama. 
Responden dibagi dalam dua kelompok. 
Kelompok pertama makan siang sebelum 
pukul 15.00, dan kelompok kedua makan 
siang sesudah jam tersebut. Setelah 20 
minggu, kelompok pertama kehilangan 
berat badan lebih banyak daripada 
kelompok kedua. Penurunan berat badan 
kelompok kedua pun terjadi lebih lambat.

padatnya
kegiatan kadang
membuat waktu 
makan tertunda 

atau terlewatkan.
kebiasaan ini 
menyebabkan 

kenaikan badan.

“Perusahaan diet, Forza Supplements, melakukan 
survei terhadap 1.000 pelaku diet mengenai jam 
makan yang tepat. Hasilnya menunjukkan, waktu 
sarapan yang paling tepat adalah tk lama setelah 
pukul 07.00 pagi, makan siang pukul 12.30-13.00, 
dan makan malam berkisar pada pukul 18.30.

Kondisi ini dipicu perilaku menahan 
lapar yang justru membuat seseorang 
lebih sulit untuk fokus memilih 
makanan yang lebih bergizi. Kelaparan 
cenderung membuat seseorang me-
ngambil makanan apa saja yang ada. 
Sementara itu orang yang sering me-
lewatkan sarapan atau makan terlalu 
sedikit pada pagi hari cenderung akan 
makan lebih banyak di siang hari. 
Oleh sebab itu, makanlah tepat pada 
waktunya ya. – Filia Darwi

Depresi seringkali 
dianggap sepele.
 Padahal bila 

tidak ditangani, bisa 
mendorong 
penderitanya untuk 
bunuh diri. Sayang
nya penyebab 
depresi secara spesifik 
masih belum diketahui. 
Diduga kondisi ini terjadi 
akibat kombinasi dari faktor 
genetik, biologis, psikologis, dan ling-
kungan. Beberapa kebiasaan yang 
tampaknya sederhana seperti berikut 
ini pun bisa menimbulkan terjadinya 
depresi.

1Kurang Olahraga
Olahraga penting bagi 
kesehatan fisik dan mental. Saat 

berolahraga, otak akan menghasil-
kan dua zat kimia yang bisa membuat 
seseorang merasa lebih bahagia, yaitu 
serotonin dan dopamin. Cukup dengan 
berolahraga selama 40 menit setiap 
hari, akan membantu otak memproduk-
si lebih banyak serotonin dan dopamin.

2Diet Tak Sehat
Sebuah penelitian yang pernah 
dilakukan menunjukkan, orang-

orang yang suka makan makanan 
olahan seperti keripik, mi instan, atau 
sosis hampir setiap hari lebih rentan 
mengalami depresi. Ganti diet Anda 
dengan makanan yang mengandung 
asam lemak omega 3, yang yang baik 
bagi otak.

3Kurang Tidur
Kurang tidur membuat seseorang 
lebih mudah marah dan sangat 

paranoid. Para ahli menganjurkan agar 
setiap orang sebaiknya tidur selama 
7-8 jam setiap malamnya.

4Berpikir Negatif
Jangan habiskan waktu dengan 
pemikiran yang negatif dan 

pesimis. Gunakan waktu untuk mensyu-
kuri segala sesuatu yang Anda miliki 
saat ini dan berhenti memikirkan ber-
bagai kegagalan atau kesalahan di 
masa lalu. - FD
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celeblife

AngelinA jOlie  
Dalam tubuh aktris 
cantik ini mengalir darah 
keluarga kerajaan dari 
pihak ibu. Konon Angelina 
masih keturunan raja 
Perancis, Philip II, atau 
yang lebih dikenal 
dengan nama Philip 
Augustus. Raja Philip II 
ini berhasil memimpin 
Perancis tahun 1180 
sampai 1223 dan masa 
itu merupakan masa 
kejayaan Perancis.

Anggun c. SASMi 
Siapa yang menyangka kalau penyanyi asal Indonesia yang kini menjadi warga negara 
Perancis ini merupakan keturunan keluarga kerajaan. Anggun merupakan anak dari 
Darto Singo, seorang seniman asli jawa dan ibunya adalah Dien Herdina yang juga 
merupakan kerabat Kesultanan Jogjakarta

    bRAd Pitt
Ternyata mantan suami Angelina Jolie ini 
juga seorang bangsawan. Brad merupakan 
keturunan langsung dari King Hendry II, Raja 
Inggris yang pernah memerintah dari tahun 
1154 sampai 1189. 

    hillARy duFF
Penyanyi cantik lulusan Disney ini rupa-
nya masih ada hubungan saudara dengan 
pangeran Harry dari Inggris. Menurut silsilah 
keluarga, Hillary adalah sepupu jauh pangeran 
Harry yang diperoleh dari Raja Edward III, 
yang mempunyai anak banyak. 

    PARiS hiltOn 
Selain cantik dan mewarisi harta melimpah 
dari bisnis hotel keluarganya, Paris Hilton juga 
keturunan langsung dari Raja Hendry II. Selain 
itu, kabarnya Paris juga merupakan salah satu 
sepupu dari Ratu Elizabeth. 
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health kid

SAYUR & BUAH 
UNTUK MULUT 
& GIGI SEHAT

Q : Bolehkah anak-anak menjadi 
vegetarian? Apakah baik dan 
aman untuk pertumbuhannya?

A : Sebelum memutuskan untuk 
menurunkan gaya hidup 
vegetarian pada anak, ketahui dulu 

jenis-jenis zat, vitamin, dan mineral yang 
dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. 
Selanjutnya cermati pilihan jenis vegeta-
rian yang akan diterapkan untuk Si Kecil. 
Kategori lacto-ovo vegetarian, meski 
menghindari daging, tetap mengonsumsi 
telur, susu, dan produk olahan susu. 
Kategori lacto vegetarian memper-
bolehkan susu dan produk olahan susu, 
namun menghindari telur dan daging. 
Sedangkan kategori vegan sama sekali 
tidak menyertakan makanan yang berasal 
dari hewani, termasuk susu dan telur. 
Melihat kebutuhan nutrisinya, jika Si 
Kecil menjadi vegetarian lacto-ovo, akan 
lebih mudah dan banyak variasi makanan 
yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi 
kebutuhan asam amino essensial, yang 
tersusun dalam protein. Asam amino ini 
bermanfaat untuk membantu membentuk 
dan mengintegrasikan sel-sel membran, 
membentuk sistem kekebalan tubuh, 
menyeimbangkan enzim dan hormon, 
memperbaiki jaringan yang rusak, 

memacu perkembangan fungsi otak 
dan mendukung koordinasi otot. 
Protein yang bisa memenuhi secara 
lengkap 8 asam amino essensial 
adalah protein dari hewan seperti keju 
dan telur, atau protein nabati seperti 
kedelai dan tahu. Sedangkan protein 
dari kacang-kacangan, biji-bijian, atau 
gandum memiliki asam amino yang 
kurang lengkap. Kuncinya, jika me-
makan protein nabati tersebut adalah, 
Anda perlu pintar-pintar mengombi-
nasikan jenis protein, agar kebutuhan 
protein anak tetap terpenuhi. (Dr. Titis 
Prawitasari, SpA(K), dokter Spesialis 
Anak Konsultan Nutrisi & Penyakit 
Metabolik, Departemen Ilmu Kesehatan 
Anak RSUPN Dr. Cipto Mangukusumo, 
Jakarta.). – Filia Darwi
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P ernah melihat seorang ibu hamil yang 
memperdengarkan musik pada janin dalam 
kandungannya? Nah musik yang tepat 

terbukti bisa menstimulasi gerak janin, bisa 
memberikan ketenangan dan meredam kegelisa-
han. Ya, janin ternyata juga bisa merasa gelisah 
saat berada di tempat riuh dan musik bisa 
membantu menenangkannya.
 Begitu juga pada anak-anak. Sebuah 
penelitian yang dilakukan di University of 
California, Amerika Serikat, membuktikan bahwa 
anak-anak, khususnya balita yang mendengarkan 
musik dan bermain piano, memiliki kemampuan 
yang lebih baik dalam berpikir. Not-not yang ada 
dalam musik diketahui dapat menstimulasi otak, 
sehingga membuat otak terus bekerja untuk 
mengasah kecerdasan anak.
 Sementara itu, stimulasi musik untuk anak 
dalam tumbuh kembangnya bisa memberikan 
banyak manfaat. Selain meningkatkan kemampuan 
bahasa Si Kecil, musik juga mendukung 
kecerdasan sosial, emosi, serta motorik kasar 

fyi

Children Music Program 
di Kinderland

anak. Musik akan menyelaraskan gerak tubuh 
dan kerja otak. Si Kecil bisa belajar kosakata 
baru melalui lirik di sebuah lagu dan akan belajar 
menari dengan iringan musik. Ini adalah latihan 
yang bagus untuk motorik kasarnya.
 Menyadari berbagai manfaat musik tersebut, 
Kinderland membuat sebuah program istimewa 
yang melibatkan musik untuk para siswanya. 
Para pakar pendidikan yang mengembangkan 
kurikulum di Kinderland membuat Children 
Music Program (CMP) sebagai subjek musik yang 
terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Hasilnya 
sangat luar biasa.
 Selain membuat para siswa semakin semangat 
belajar, dalam Children Music Program ini juga 
berhasil membentuk Marching Band untuk anak 
di bawah usia 6 tahun di Singapura pada tahun 
2010. Tunggu apalagi, yuk daftarkan Si Kecil 
untuk sekolah di Sekolah Kinderland terdekat!
Kunjungi website kinderland di:
www.kinderlandindonesia.com/jakarta

Semua orang 
umumnya senang 

dan merasa 
terhibur saat 

mendengar musik. 
Selain sebagai 

saranan hiburan 
dan rileksasi, 

musik ternyata 
juga bisa 

meningkatkan 
kinerja otak, 

terutama pada 
anak-anak.

– Rina Ruslaini

www.ichthusschool.com

affiliated school
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tips&trick

STIMULASI BICARA 
untuk Si kecil 

MELATIH SI 
KECIL MAKAN 
SENDIRI

Di usia 8 bulan rata-rata bayi 
sudah mulai mampu mengkoor-
dinasikan gerak motorik halus, 

seperti meraih, mengambil, dan me-
mindahkan benda dari tangan satu ke 
lainnya. Bayi juga sudah bisa meme-
gang serta melepas benda pada geng-
gaman tangan. Saat inilah waktu yang 
tepat untuk melatihnya makan sendiri. 
Tahapan ini penting, karena menurut 
Psikolog anak Anna Surti Ariani S.Psi., 
M.Si. koordinasi motorik yang baik akan 
berpengaruh terhadap kecerdasan 
anak secara umum. Sebagai langkah 
awal, Dra. Surastuti Nurdadi, MSi dari 
Fak. Psikologi UI menyarankan untuk 
memberi makanan yang bisa dipegang 
anak, atau finger food. Kegiatan ini 
untuk melatih Si Kecil menggenggam 
makanan, lalu membawa makanan 
sampai ke mulut dan memakannya. 
Makanan yang bisa digunakan sebagai 
finger food antara lain buah apel yang 
telah dipotong, brokoli kukus, wortel 
kukus, kentang rebus, dan sebagainya.
Tanamkan juga kedisiplinan Si Kecil 
dengan selalu membiasakan ia makan 
di meja makan, bukan sambil jalan-ja-
lan. Kebiasaan ini tetap harus dipegang 
saat ia diajak berkunjung ke rumah 
kerabat. - FD

“Perkembangan janin bisa dilihat dari 
kenaikan beratnya. Yang mempengaruhi 
kenaikan berat janin yaitu fungsi plasentanya 
sendiri dan asupan makanan yang diterima sang 
ibu. Ibu hamil sebaiknya mengonsumsi lebih banyak 
protein daripada karbohidrat.” (dr Diana F Suganda, 
SkpGK, MKes, RS Pondok Indah-Bintaro Jaya)

BeRAPA KAtA YAnG SeHARUSnYA 
DIPAHAMI SI KeCIL?
-  Usia 12 bulan: 50 kata
-  Usia 15 bulan: 120 kata 
-  Usia 16 bulan: 170 kata 
-  Usia 18 bulan: 200 kata
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feature

Menderita asma selama kehami-
lan, tidak hanya menimbulkan 
risiko kesehatan bagi ibu, tapi 
juga bagi bayi dalam kan-
dungan. Cari tahu cara meng-
hindari pemicu asma dan peng-
gunaan obat asma dengan 
aman. – Yeni Umardin

A
sma adalah kondisi paru-paru kronis yang 
ditandai dengan gejala yang bervariasi dan 
berulang meliputi mengi, batuk, sesak napas 
dan dada yang terasa berat. Selama kehamilan, 

banyak wanita mengalami sesak napas, namun bukan 
disebabkan oleh asma, melainkan perubahan hormon. 
Banyak juga wanita yang mengalami sesak napas 
selama trimester terakhir kehamilan, karena uterus 
membesar membatasi gerakan diafragma mereka. 
Kondisi ini sebenarnya normal pada banyak wanita 
hamil, bahkan pada mereka yang tidak memiliki riwayat 
asma. Bagi penderita asma, kehamilan dapat menye-
babkan asma semakin memburuk, namun bisa juga 
tidak berubah. Penelitian menunjukkan bahwa kepara-
han asma selama kehamilan terkait dengan keparahan 
asma sebelum kehamilan. Pada penderita asma berat, 
gejalanya mungkin akan lebih memburuk.

risiko kesehatan
Jika asma bisa dikelola dengan baik selama kehamilan, 
maka risiko kesehatan yang ditimbulkan boleh jadi 
hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Namun, asma 

asma 
selama 

         kehamilan

mengelola 
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yang parah atau kurang terkontrol 
selama kehamilan dapat mening-
katkan risiko berbagai masalah, 
termasuk:

• Komplikasi kehamilan yang 
ditandai dengan tekanan darah 
tinggi dan tanda-tanda kerusakan 
sistem organ lain, seringkali ginjal 
(preeklampsia).
• Pertumbuhan janin terganggu.
• Lahir prematur.
• Perlunya lahir dengan 
bedah Caesar.
• Dalam kasus yang ekstrem,   
kehidupan bayi mungkin dalam  
bahaya.

Apa yang dapat dilakukan untuk 
mencegah asma Anda memburuk 
selama kehamilan?

• Melakukan konsultasi pada 
dokter kandungan atau bidan 
secara teratur sepanjang 
kehamilan Anda. 
• Minum obat sesuai resep.   
Jika Anda memiliki kekhawatiran  
tentang obat yang Anda pakai,   
konsultasikan dengan dokter.
• Tidak merokok. Jika Anda 
merokok, minta dokter untuk
 membantu Anda berhenti merokok. 

Merokok dapat memperparah 
asma, dan merokok selama 
kehamilan dapat menyebabkan 
masalah kesehatan bagi Anda dan 
bayi dalam kandungan.
• Hindari dan kendalikan pemicu  
asma. Hindari paparan asap   
rokok dan iritasi potensial
lainnya, seperti debu dan 
bulu binatang.
• Kontrol peyakit Gastroesopha-  
geal Reflux Disease (GERD).   
Penyakit lambung kronis ini   
dapat memperburuk gejala   
asma. Jika Anda menderita GERD, 
Anda bisa mengurangi gejalanya 
dengan menyanggah kepala agak 
tinggi dengan bantal saat tidur, 
mengonsumsi makanan dengan 
porsi kecil, menunggu setidaknya 
tiga jam setelah makan sebe-
lum berbaring, dan menghindari 
makanan yang bisa memicu rasa 
mulas.
• Pastikan mengetahui tanda-
tanda dan gejala awal ketika asma 
Anda semakin memburuk, seperti 
batuk, sesak dada, sesak napas 
atau mengi.
• Bicaralah dengan dokter Anda 
tentang perawatan asma di rumah 
dan kapan harus mencari bantuan 
medis.

amankah pengo-
batan asma saat 
hamil?
Menurut National Asthma Council, 
ibu yang menderita asma harus 
terus mengonsumsi obat asma 
selama kehamilan. Jika asma Anda 
sedang diobati dengan obat steroid 
oral (tablet atau sirup), tanyakan 
kepada dokter apakah obat terse-
but aman digunakan saat hamil. 
Kebanyakan obat asma telah 
terbukti sangat aman bagi ibu 
dan bayi dalam kandungan. Lebih 
aman mengonsumsi obat asma 
selama masa kehamilan ketimbang 
membiarkan gejala atau serangan 
asma semakin memburuk. Sebab, 
jika Anda mengalami kesulitan 
bernapas, bayi Anda mungkin 
tidak mendapat cukup oksigen. 
Jika Anda memerlukan obat untuk 
mengontrol gejala asma Anda 
selama kehamilan, dokter atau 
apoteker akan meresepkan obat 
paling aman dengan dosis yang 
paling tepat. Minum obat asma 
sesuai resep dan jangan berhenti 
minum obat asma tanpa berkon-
sultasi terlebih dahulu dengan 
dokter Anda.

bagaimana dengan 
persalinan?
Sebagian besar wanita tidak 
mengalami gejala asma yang berat 
selama persalinan. Jika Anda 
mengonsumsi obat asma, teruskan 
melakukannya selama persalinan. 
Setelah melahirkan, ibu dengan 
asma juga harus tetap menyusui 
bayinya. Bahkan menyusui dianjur-
kan untuk wanita yang menderita 
asma (walaupun Anda minum obat 
asma).

apakah  bayi  yang 
dilahirkan juga men-
derita asma?
Penyebab asma masih belum di-
ketahui, meskipun ada pe-
ningkatan risiko seorang anak 
mengembangkan asma jika 
mereka memiliki orangtua atau 
saudara laki-laki atau perempuan 
yang menderita asma. Melindungi 
anak Anda dari asap rokok, selama 
kehamilan dan sesudahnya sangat 
dianjurkan untuk mengurangi 
risiko bayi terkena asma. Dokter 
juga merekomendasikan menyusui 
selama 6 bulan pertama untuk 
mengurangi kemungkinan anak 
Anda mengembangkan asma dan 
alergi. 
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feature

Saat ini banyak sekolah dan lembaga pendidikan berlomba-
lomba menawarkan berbagai kelebihan. Ada yang menawarkan 
kurikulum dari luar negri, pengajar dari luar negeri, metode bela-
jar yang terbaru dan berbagai fasilitas pendukung yang dimiliki 
lainnya. Agar tidak salah pilih, berikut beberapa sekolah dan 
preschool terbaik versi Majalah Family Guide Indonesia yang 
dapat dijadikan rekomendasi. –  Tim Redaksi Family Guide

FAMILY GUIDE
10 Preschool

pilihan
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SekOlAh victORy PluS
Victory Plus adalah sekolah 
nasional plus yang menerapkan 
kurikulum Nasional dan juga kuri-
kulum Primary Year Programme 
(PYP) & Middle Years Programme 
(MYP) dari International Baccalau-
reate Organization yang dimulai 
dari pendidikan balita. Salah satu 
visi sekolah ini adalah mendidik 
para siswa dan siswinya untuk 
mencapai standar global tertinggi. 
Sekolah ini juga mendorong para 
muridnya untuk mendapatkan 
pengetahuan, keahlian, sikap, 
kepercayaan diri dan tindakan 
yang dibutuhkan untuk mengeluar-
kan potensi terbaik mereka dalam 
dunia yang penuh tantangan ini. 

Sekolah Victory Plus
Jl. Kemang Pratama Raya AN 2-3, 
Kemang Pratama, Bekasi
Telepon: 021 8240 3878
Fax: 021 8242 6326
Website: 
www.sekolahvictoryplus-bks.sch.id
Email: info@svp.sch.id

ROyAl tOtS AcAdeMy
Royal Tots Academy adalah lem-
baga pendidikan pra sekolah yang 
sekaligus juga memiliki layanan 
daycare. Terletak di daerah-daerah 
strategis ibu kota dan memiliki 
fasilitas lengkap, seperti: ruangan 
masak, taman bermain di dalam 
maupun di luar ruangan, cycling 
track, kolam renang dan audito-
rium. 

Royal Tots Academy
Jl. Jambu No. 2 Menteng 
Jakarta Pusat 
Telepon: 021 391 6677

The Kuningan Place
Jl. Kuningan Utama Lot.15 
Jakarta 12960
Telepon: 021 2961 8111

kindeRField
Berbagai metode dan program 
digunakan Kinderfield untuk 
membentuk karakter berkualitas 
pada anak, salah satunya dengan 
menggunakan metode Montes-
sori. Selain bermain, anak-anak di 
Kinderfield juga diajarkan berbagai 
ilmu pengetahuan, seni dan baha-
sa asing tentunya. Kinderfield juga 
ditunjang dengan fasilitas seperti 
komputer, discovery room, book 
corner, playground, dan ruangan 
kelas yang nyaman dan aman. 

Kinderfield Kantor Pusat 
Jl. Prof. Dr. Soepomo No.11A, 3rd 
Floor
Tebet Jakarta Selatan 12810
Telepon: 021-830 3209/ 
9828 4968
Fax: 021-8378 5529
Email: 
marketing@kinderfield.sch.id
Website: www.kinderfield .sch.id 
atau www.highfield.sch.id

Kinderfield juga hadir di beberapa 
tempat, seperti: BSD (021-537 
7820), Bekasi (021-821 0489), 
Sunter (021-6530 5120), Bogor 
(0251-398 2139), Simprug 
(021-5890 1100/1200), Cibubur 
(021-9121 3820/8493 5356), 

Duren Sawit (021-866 2510/2936 
1590), Cinere (021-754 5190/ 
750 1168), Depok (021-7720 
1427/ 8335 8051), Sudirman Park 
(021-5794 2782), Cibinong 
(021-9877 3351)

StellA MARiS 
inteRnAtiOnAl SchOOl
Sejak didirikan di tahun 1995, 
Kelompok Bermain-Taman Kanak 
Kanak Stella Maris telah mendapat 
berbagai penghargaan dari MURI 
2006, sebagai Sekolah pertama 
yang menggunakan standar ISO 
9001:2000 dan The Best Educa-
tion of The Year 2011 dari Asean 
Business & Company Award. Selain 
itu, sistem pembelajarannya 
sangat bervariasi, disesuaikan 
dengan kebutuhan daya tangkap 
siswa seperti Goal Setting Program 
yang dirancang agar siswa dapat 
melakukan refleksi diri. Beberapa 
karakter yang dikembangkan 
adalah kejujuran, kemampuan 
berkomunikasi serta menyatakan 
pendapat para siswa yang dilatih 
saat berdiskusi dengan guru dan 
orangtuanya tentang hal-hal yang 
ingin dicapai anak dalam pembe-
lajarannya.

Stella Maris International School
Jl. Vatican Cluster Sektor 8A, 
Gading Serpong, Kec. Tangerang, 
Banten
Telepon: 021 5421 2999
Website: www.stellamaris.co.id
Email: info@stellamaris.co.id

binuS SchOOl
Binus School selalu mengede-
pankan kualitas dan ini diterapkan 
kepada setiap siswa yang baru 
menempuh jenjang pendidikan. 
Pada tahap awal pendidikan Si 
Kecil, Binus School selalu menitik-
beratkan pada kata ‘Menggali’ dan 
‘Menemukan’ yang memang men-
jadi fokus di awal-awal pendidikan. 
Binus School juga membangun 
mental anak untuk dasar pembela-
jaran di masa depan. Kurikulumnya 
meningkatkan rasa ingin tahu 
anak terhadap kebutuhan, minat, 
kemapuan dan bakat mereka. 

Binus School Simprug
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.G-8
Jakarta Selatan
Telepon: 021 724 3663

Binus School Bekasi
Jl. Saraswati No.1 Bumiwedari
Vida Bekasi 17156
Telepon: 021 8261 7799

APPle tRee 
Sejak didirikan pada bulan Juli ta-
hun 2000 lalu, Apple Tree memang 
memusatkan pembentukan dasar 
yang penting untuk pertumbuhan 
dan perkembangan anak di masa 
mendatang. Apple Tree percaya 
bahwa setiap anak memiliki po-
tensi yang sama untuk digali dan 
dikembangkan. Selain itu, sekolah 
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ini berkomitmen menyediakan 
program pengembangan yang ber-
dasarkan kekuatan, kebutuhan dan 
kemampuan anak-anak sebagai 
dasar bagi mereka untuk belajar 
dengan baik. 

Apple Tree
Jl. Muara Karang Blok I1 Selatan 
No.26-28, 
Muara Karang, 
Jakarta Utara 14450
Telepon: 021 661 7674
Fax: 021 666 06083 
Website: www.appletreeps.com

tunAS MudA 
inteRnAtiOnAl SchOOl
Sekolah berbasis agama Katolik ini 
didirikan pada tahun 1994. Tunas 
Muda International School telah di-
otorisasi sebagai IB World School. 
Sekolah ini menawarkan kelas 
Toddlers untuk anak-anak berusia 
1 tahun hingga kelas 12 dalam 
suasana belajar yang mengayomi 
dan menyenangkan. Tunas Muda 
dilengkapi pula dengan fasilitas 
modern yang bisa menunjang serta 
mendukung proses pembelajaran 
para muridnya, demi memberikan 
kualitas pendidikan terbaik.

Tunas Muda International School
Jl. Angsana Raya D8/2, 
Taman Kedoya Baru
Kedoya, Jakarta

Telepon: 021 5818 766
Fax:  021 5818 767
Website: 
www.sekolahtunasmuda.com

kindeRlAnd PRe-SchOOl
Berdiri sejak tahun 1994, Kinder-
land Pre-School telah berhasil 
mendidik para muridnya hingga 
lulus sebanyak lebih dari 3000 
siswa. Sekolah yang pertama kali 
didirikan di Pondok Indah, Jakarta 
Selatan ini juga beberapa kali 
memenangkan Singapore Pro-
misining Brand Award 2002 untuk 
kategori: ‘good quality service’, 
‘strong brand identity’, ‘efforts in 
branding’, ‘market success’ dan 
‘potential to grow’. Selain itu, di 
tahun 2002 dan 2003, Kinderland 
berhasil mendapat Prestigious 
Award of SuperBrand Singapore 
untuk kategori ‘customer loyalty’, 
‘good will’, ‘good market ac-
ceptance’, ‘longevity’ dan ‘market 
dominance’. Tentunya semua 
penghargaan ini membuat sekolah 
ini sangat layak dipertimbangkan 

untuk menjadi referensi pilihan 
orangtua dalam menyekolahkan 
Si Kecil. 

Kinderland Pondok Indah
Jl. Caringin Barat No.1
Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
Telepon: 021 7590 8818
Fax: 021) 7590 8817
Email: 
inquiry@kinderlandindonesia.com
Website: 
www.kinderlandindonesia.com

SAntA lAuRenSiA SchOOl 
Sekolah yang dinaungi oleh 
Yayasan Tunas Manunggal. 
Santa Laurensia ini didirikan 
pada tahun 1994, dan dibuka 
untuk umum pada tahun 1995. 
Dialokasikan di kota satelit Alam 
Sutera, Tangerang Selatan, Santa 
Laurensia berkomitmen untuk 
mengubah dunia, lewat pendi-
dikan kepada murid-muridnya. 
Pada tahun ajaran itu, sekolah 
ST. Laurensia hanya punya kelas 
untuk TKA, TKB, SD 1, 2, 3, SMP, 
SMA, dan SMK Pariwisata. Murid 
murid per kelas pun hanya sekitar 
15-30 murid. Namun sekarang, 
ST. Laurensia mempunyai lebih 
dari 5000 murid. Dan dulunya 

kompleks sekolah Santa Laurensia 
hanya mempunyai 2 gedung, dan 
sekarang sudah mempunyai 4 
gedung sekolah, dan 1 gedung 
les, di sebuah tanah 10 hektar.

Santa Laurensia 
Jl. Sutera Utama No. 1
Alam Sutera Serpong Banten
Telepon 021 539 8888
Website: 
www.santa-laurensia.com

bintAng kecil PRe SchOOl
Bintang Kecil Pre School adalah 
lembaga Pendidikan Anak Usia 
Dini yang menawarkan konsep 
pendidikan secara holistik. Di 
sekolah ini, selain mendapat-
kan pendidikan akademis yang 
berkualitas, anak juga dibimbing 
untuk menjadi lebih percaya diri, 
memiliki keterampilan sosial yang 
kuat, serta memelihara nilai-
nilai berdasarkan Prinsip Kris-
ten. Proses belajar anak meliputi: 
Language and Literacy, Numeracy, 
Motoric Skills Development, Social 
and Emotional Development, 
Discovery the World, Aesthetic and 
Creative Expression. Diharapkan 
dengan pendidikan holistik akan 
mengembangkan segala potensi 
yang dimiliki anak melalui pem-
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belajaran yang menyenangkan 
berdasarkan pengalaman yang 
didapatkan dari interaksi dengan 
lingkungan. Semua pelajaran dis-
ampaikan dalam Bahasa Inggris 
oleh guru-guru yang berpengala-
man lebih dari 10 tahun. 

Bintang Kecil Preschool
Jl. Surya Utama Blok V No. 14
Sunrise Garden, Kedoya Utara
Jakarta Barat 11520
Telepon: 021 22587008
WA: 081289915155
Website: 
www.bintangkecilpreschool.com

StARchild dAycARe & 
leARning centRe
Setiap anak adalah seorang bin-
tang. Konsep inilah yang dipahami 
benar oleh Starchild. Memegang 
lisensi dari Starchild Jepang, 
Starchild Jakarta percaya bahwa 
kesuksesan dalam mendidik 
anak bukan hanya sebatas dalam 
mengajarkan angka dan abjad se-
mata pada anak-anak. Lebih dari 
itu, anak-anak diberi kebebasan 
untuk bermain dan belajar sesuai 
keinginannya. Sementara gurunya 
ikut duduk bersama dan menga-
jarkan dengan pendekatan dan 
suasana yang kurang lebih sama 

dengan di rumah. Dengan begitu, 
anak-anak akan merasa betah dan 
nyaman belajar di Starchild. 

Starchild Daycare & 
Learning Centre
Jl. Satrio Raya No. 43
(seberang Hotel Manhattan)
Telepon: 0812 9866 6799
Website:
www.starchilddaycarejkt.com

jAkARtA wORld AcAdeMy
Sekolah ini memang ditujukan 
sebagai dasar pembentukan dini 
dari seorang anak. Hal ini di-
karenakan Jakarta World Academy 
secara eksklusif berfokus pada 
tahun-tahun penting tumbuh 
kembang anak, dimulai sejak usia 
16 bulan sampai 7 tahun. Selain 
itu, sekolah ini juga menyediakan 
lingkungan belajar yang kondusif 
dan menyenangkan. Fokus utama 
dari sekolah ini adalah ditekankan 
pada pengembangan secara me-
nyeluruh dalam diri tiap-tiap anak. 

Jakarta World Academy 
ANZ Square Building 
Thamrin Nine Podium Lantai 8 & 9
Jl. M.H. Thamrin No.10 
Jakarta 10230

Telepon: 021 2993 7234, 
021 2993 7235 
Website: www.jwa-jkt.com

MOdeRn MOnteSSORi 
inteRnAtiOnAl
Modern Motessori International 
Group saat ini memiliki lebih 
dari 80 cabang di seluruh dunia. 
Kantor utamanya berbasis di 
Inggris dan beberapa cabang-
nya tersebar di berbagai negara 
seperti: Singapura, Malaysia, 
Thailand, Hong Kong, Indonesia, 
India, Selandia Baru, Sri Lanka 
dan Australia. Sebagai grup besar 
dan berpengalaman internasional, 
Modern Montessori berkomitmen 
penuh dan berusaha memberi-
kan yang terbaik untuk dunia 
pendidikan. Sekolah ini menye-
diakan beberapa program untuk 
memenuhi kebutuhan individu 
masing-masing anak.
 
Modern Motessori International
Jl. Cisadane No.18 Cikini
Menteng Jakarta Pusat 10330
Telepon: 021 392 0328
Email: mmi.menteng@gmail.com
Website: mmi-indonesia.com
 

jAkARtA nAnyAng SchOOl
Jakarta Nanyang School atau 
yang biasa disingkat sebagai JNY 
adalah sekolah internasional yang 
didirikan oleh sekelompok mitra 
bisnis di Indonesia dan Yayasan 
Satya Harapan. Sekolah ini didiri-
kan bekerjasama dengan Nanyang 
Family of Schools, Singapura. 
Dasar pemikiran mendirikan 
Jakarta Nanyang School ini adalah 
untuk mendidik generasi unggulan 
di masa depan. Jenjang toddler-
nya diperuntukkan bagi anak-anak 
yang minimum berusia 1 tahun 
10 bulan.
 
Jakarta Nanyang School
Jl. Sekolah Foresta No. 1
BSD City Tangerang 15331
Telepon: 021 53159008
Website: www.jny.sch.id
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SOng jAe RiM 
Song Jae Rim, menge-
jutkan publik Indonesia 
saat  melaksanakan 
aksi sosial di sekolah-
sekolah di daerah 
Jakarta. Pemain drama 
SBS Our Gab Soon ini 
diketahui sudah lama 
menjabat sebagai brand 
ambassador organisasi 
lingkungan dan kemanu-
siaan, Plan Korea. Tidak 
tanggung-tanggung, 
Song Jae Rim turun 
tangan langsung 
membantu membuat-
kan selokan air di SD 
Klender 14 dan mem-
buat pembatas taman 
di SD Kota Bambu Utara 
01, Jakarta.

celeblife

nicOle kidMAn
Artis cantik ini datang ke Indonesia 
tahun 2005 sebagai Duta Besar UNICEF. 
Kedatangan mantan istri Tom Cruise 
itu untuk mengunjungi Aceh yang 
porak poranda pasca tsunami. Nicole 
menyumbangkan tanda tangannya pada 
sebuah sepeda motor Harley-Davidson 
yang dilelang untuk mengumpulkan 
dana bagi para korban bencana tsunami 
26 Desember 2004, yang menewaskan 
lebih dari 150.000 orang. Sayangnya, 
kedatangan Nicole Kidman ini tak 
banyak mendapat publikasi. 

    hARRiSOn FORd
Membuat film dokumenter berjudul Years 
of Living Dangerously yang mengangkat isu 
pemanasan global dan kerusakan hutan di 
Indonesia, Harrison Ford bertandang ke 
Indonesia pada September 2013. Pemeran 
Han Solo ini mengunjungi Palangkaraya, 
Kalimantan Tengah dan Riau dan sempat 
mewawancarai Menteri Kehutanan, Zulkifli 
Hasan, untuk kepentingan film dokumenternya.

    MAtt dAMOn
Belum lama ini, Matt Damon mengunjungi 
Indonesia untuk sebuah misi sosial dalam 
kapasitasnya sebagai sebagai co-founder atau 
salah satu pendiri Water.org, organisasi yang 
bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan air 
bersih. Dalam kesempatan kunjungan 
tersebut, Damon blusukan ke desa-desa di 
Jawa Tengah dan melihat langsung masalah 
air dan sanitasi warga. 

    leOnARdO dicAPRiO
Pada 27 Maret 2016 silam, Leonardo 
DiCaprio mengunjungi Indonesia. Ia ke 
Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak 
di provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Leo 
bersama rekannya sesama aktor Hollywood, 
Adrien Brody, mengunjungi habitat gajah 
Sumatera, satu di antara jenis hewan langka 
yang terancam punah.
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S
iapa yang tidak suka cokelat? Camilan yang menjadi favorit banyak orang 
ini memang lezat dan juga bergizi. Menjadikan cokelat lebih terjangkau 
dan menarik untuk masyarakat. Mondelez Indonesia selalu berupaya 
menciptakan inovasi dan  momen-momen keceriaan baru untuk memakan 

cokelat. Mondelez terus berkomitmen untuk mengembangkan kategori cokelat di 
Indonesia dengan menghadirkan produk cokelat berkualitas tinggi dengan citarasa 
cokelat asli yang lembut untuk memuaskan konsumen, melalui produk seperti 
Cadbury Dairy Milk. Cadbury Dairy Milk  merupakan varian cokelat batang original 
sekaligus unggulan dari Cadbury yang telah menemani lidah para penikmat coklat 
sejak tahun 1981. Cadbury Dairy Milk dibuat menggunakan resep rahasia 
original dengan memadukan coklat, susu, dan bahan-
bahan pilihan berkualitas sehingga menghasilkan cokelat 
batang lezat dengan kemurniaan dan kesempurnaan rasa. 
Cadbury Dairy Milk memiliki kandungan susu lebih banyak 
dibanding cokelat lainnya, sejumlah satu setengah gelas 
susu pada tiap bar-nya. – YU

ceriakan Momen bersama 
dengan cadbury dairy Milk

lazboy, baik 
untuk ibu hamil 
dan Menyusui

bintang kecil Preschool, 
Fokus pada Pendidikan holistik

S
aat hamil, kaum ibu mungkin meng-
hadapi masalah dengan punggung 
yang terasa sakit di sejumlah titik. Ini 
merupakan kondisi umum dan tidak 

berbahaya. Untuk meminimalisir kondisi yang 
tidak nyaman tersebut, ibu hamil sebaiknya 
memilih kursi atau sofa yang bisa mendukung 
punggung dengan nyaman. Sofa dari Lazboy 
sangat baik dan disarankan untuk ibu hamil 
dan ibu menyusui. Lazboy yang memiliki slogan 
“Live life comfortably” ini memiliki keunggulan 
baik untuk kesehatan tulang belakang dan di-
rekomendasikan oleh The American Chiropractic 
Association (ACA). Lazboy membantu ibu hamil 
mengatasi keluhan seperti sesak napas dan 
sakit punggung serta pinggang karena berat 
badan yang ditopang hampir dua kali lipat dari 
biasanya. Selain itu desain Lazboy juga sangat 
menarik, mulai dari neoklasik hingga kontempo-
rer, sehingga cocok untuk segala model interior 
ruang. Untuk informasi lebih lengkap tentang 
produk ini, Anda  bisa mengakses situs iwww.
lazboy.com. – YU

catalogue
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feature

Beberapa waktu lalu, 
khalayak sempat diri-
butkan dengan kontro-
versi produk Susu Ken-
tal Manis (SKM) yang 
dianggap tak baik 
untuk kesehatan anak. 
SKM dinilai mengan-
dung banyak gula 
yang berpotensi me-
nyebabkan obesitas 
dan diabetes. - Yeni Umardin

kontroversi
susu kental

manis
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K 
esalahan dalam 
memberikan informasi 
produk kepada ma-
syarakat menjadi pe-

micu terjadinya kontroversi produk 
SKM. Dalam iklannya, SKM digam-
barkan sebagai produk minuman 
susu yang sehat bergizi, termasuk 
untuk anak-anak. Memang, oleh 
sebagian besar masyarakat biasa, 
SKM sering digunakan sebagai 
substitusi susu oleh masyarakat. 
Harga yang murah dan rasa yang 
enak (manis) membuat masyarakat 
awam menggunakan SKM sebagai 
pengganti susu biasa. Namun fak-
tanya, kebutuhan yang diharapkan 
dari susu, utamanya bagi bayi 
dan anak-anak, justru tidak bisa 
diperoleh dari produk SKM. 
 Produk SKM sendiri menu-
rut Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) tidak dikategori-
kan sebagai produk susu bernutrisi 
untuk menambah asupan gizi. SKM 
mengandung gula yang tinggi yang 
tidak cocok untuk balita. Sebab, 
kandungan gula yang tinggi dapat 
menimbulkan masalah kesehatan 
jika dikonsumsi berlebihan. Dewan 
Kesehatan Rakyat (DKR) menilai 
kandungan gula yang mencapai 
50% pada produk susu kental 
manis berpotensi menyebabkan 
obesitas dan diabetes serta 
berpotensi merusak kesehatan 
kardiovaskuler karena susu kental 
manis juga mengandung lemak 
jenuh yang cukup tinggi.
 Meski demikian, SKM masih 
bisa dikonsumsi dan digunakan 
sebagai campuran, topping atau 
pelengkap makanan. “Penggu-

naannya tidak rutin, ya sekali-kali. 
Untuk flavoring saja. Dikurangin 
saja kalau ada masalah diabe-
tes,” kata dr. Titi Sekarindah, 
SpGK, dari Rumah Sakit Pusat 
Pertamina Kebayoran Baru, Ja-
karta. Ia menjelaskan bahwa Susu 
Kental Manis merupakan susu 
yang dihilangkan airnya kemu-
dian ditambahkan gula sebagai 
pengawet dan lemak. Lebih lanjut, 
dr. Titi menjelaskan,  dari 100 
gram susu kental manis mengan-
dung 320 kalori. Untuk lemak dan 
gulanya cenderung tinggi yakni 
9 gram lemak per 100 gramnya 
dengan 5 gram lemak jenuh, dan 
gula sebanyak 54 gram per 100 
gramnya. Per 100 gramnya SKM 
juga mengandung kalium 371 mg, 
kalsium 84 mg, protein 8 gr, serta 
sedikit vitamin A dan C.

aman 
mengonsumsi skm
Karena kandungan gula yang 
tinggi membuat kita harus bijak-
sana dalam mengonsumsi susu 
kental manis. Berikut tips meng-
gunakan susu kental manis dalam 
konsumsi harian. 

1 tidAk MenggunAkAn-
nyA SebAgAi MinuMAn 
SuSu, terlebih untuk 
bayi dan anak-anak. 

Sebab kandungan gula yang cukup 
tinggi pada satu porsi minuman 
susu kental manis. 3 sampai 4 
sendok susu kental manis sebagai 
minuman akan meningkatkan 
asupan gula dalam tubuh, dan 
telah memenuhi lebih dari 65% 
kebutuhan gula orang dewasa.

2 gunAkAn SebAgAi 
bAhAn tAMbAhAn kue 
AtAu tOPPing makanan 
untuk pengganti gula.

3 SelAlu bAtASi kOn-
SuMSi SuSu kentAl 
MAniS,  paling banyak 
satu sendok makan saja. 

4 iMbAngi dengAn 
MAkAnAn beRgizi. 
Tetap konsumsi sayur-
sayuran, buah, biji-bijian, 

dan air putih dalam jumlah mema-
dai agar tubuh tetap sehat.  
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ibumu  
adalah

gurumu

realstory

Pendidikan pertama berawal 
dari rumah, khususnya Ibu. 
Jadilah saya menjadi guru 
dari dua anak saya: Aisyah 
dan Agni. Sejak mereka ba-
ngun hingga memejamkan 
mata. Saya kelola rumah 
sebagai arena bermain 
(sambil) belajar. – Dian Pujayanti 

P
ercobaan pertama jatuh 
pada anak pertama, 
Aisyah, yang ketika 
itu berusia 1,5 tahun. 

Karena baru saat itulah saya 
mengerti “apa yang harus saya 
lakukan kepada anak ini”. Situasi 
dimana saya benar-benar blank 
tentang pendidikan anak usia 
dini. Googling sana-sini, bertanya 
kepada yang dikenal, diskusi 
bersama suami hingga pada satu 
titik saya menemukan dan memu-
tuskan metode montessori adalah 
cara pas untuk anak-anak saya.
Sesuai ide utama montessori, ibu/
guru adalah fasilitator yang men-
dukung, menyiapkan materi dan 

memberi kesempatan secara be-
bas dalam mengerjakan kegiatan-
kegiatan yang tengah menjadi 
minatnya (follow the child). Nah, 
dari situ, si Ibu menyelipkan 
target materi sesuai usia dan 
perkembangannya seperti apa. Hal 
ini terangkum dalam situs www.
indonesiamontessori.com
Semisal saat Aisyah dan Agni suka 
bermain bayangan sinar matahari 
pagi. Saya letakkan beberapa 
mainannya di atas kertas, lalu 
minta mereka membuat garis tepi. 
Hasil yang diperoleh tergantung 
kemampuan motorik si anak. Ai-
syah sudah lebih rapih ketimbang 
Agni. Aktivitas lain, saat keduanya 
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bermain pasir. Saya tambahkan 
alphabet flash card, minta ia 
mengukir di atas pasir, sambil 
saya terus duduk di samping, 
mengamati dan sesekali bertanya 
atau menyatakan pendapat, “ini 
huruf C untuk apa Kak?” atau, 
“ini huruf b atau d?” Tepat di 
depan saya, Agni, masih saya 
biarkan bermain bebas dengan 
pasir. Cetakan berupa hewan atau 
tumbuhan saya taruh begitu saja. 
Guna ia perlakukan sesuka hati. 
Waktu untuk menyisipkan materi 
akademik untuk anak-anak tidak 
lama, minimal lima menit. Alham-
dulillah bila lebih dari itu. Karena 
lima menit di rumah sama dengan 
setengah jam di sekolah.

mix and match 
metode
Kegiatan sekolah bersama ibu 
lainnya adalah menjelajahi 
lingkungan di mana kami tinggal. 
Seperti pergi ke sawah, jalan-
jalan pagi di perkampungan yang 
mengelilingi perumahan kami 
serta berinteraksi dengan hewan 
peliharaan. Yang paling disukai 
adalah memberi makan hewan, 
memegang, meraba dan meneliti 
satu demi satu bagian tubuh dari 
hewan yang ditemuinya. 
 Nah, saya tidak serta merta 
menggunakan satu metode ini, 
tetapi mix and match dengan ber-
bagai konsep, seperti pendekatan 
karakter dan parenting Nabawi-
yah. Mencintai serta merawat 
alam adalah tugas manusia dari 
Sang Khalik, tidak usil kepada 
binatang, semut sekalipun. Pergu-
nakan sesuatu tanpa berlebihan 
seperti air, menyertai doa disetiap 
aktivitas. 

 Untuk terakhir ini, saya 
sengaja mencetak tuntunan doa 
sehari-hari lalu ditempel di din-
ding. Mulai dari doa keluar rumah, 
masuk kamar mandi, berpakaian 
dll. Saya selalu membaca sesuai 
aktivitas anak-anak dengan 
suara keras. Begitu juga dengan 
ayat-ayat pendek, bacaan-bacaan 
shalat dan hadist. Saya asyik 
memperdengarkan ketika mereka 
di posisi dan kondisi senang, 
seperti jalan-jalan pagi dan sore, 
saat bermain atau bersantai di 
ruang tengah. Hal paling penting 
lainnya adalah, tidak hentinya 
saya berbicara atau mengajak 
anak berdiskusi. Tentu dengan 
kata-kata yang mudah dicerna 
anak. Targetnya adalah ia menjadi 
manusia yang kritis tapi juga 
pemberi solusi.

anak adalah apa 
yang ibu pikirkan
Saya juga mengisi kegiatan 
mereka dengan daily practical life. 
Mencuci sandal, sepatu, tasnya, 
sepeda sampai menyikat pelata-
ran rumah kami. Atau membiarkan 
mereka membantu pekerjaan 
dapur saya, seperti mengupas 
telur, bawang putih (memakai 
jari mereka – tidak pakai pisau), 
memetik sayuran. atau hal paling 
ekstrem adalah berdiri di samping 
saya, coba ikut bantu menggore-
ng. Terbayang jika benda-benda 
itu sebenarnya masih berbahaya 
untuk mereka dan bisa mence-
lakakannya. Tetapi saya meme-
gang teori Dr. Aisyah Dahlan, 
bahwa anak adalah apa yang 
dipikirkan si Ibu. So, saya terus 
mengatur perasaan agar Allah 
atau malaikat tidak mengaminkan 
pikiran negatif saya itu. 

realstory

 Prinsip ini kurang lebih 
sejalan dengan teori Elvina Lim 
Kusumo, founder situs www.indo-
nesiamontessori.com, bahwa anak 
yang dapat melakukan berbagai 
hal sendiri akan menjadi anak 
yang lebih bahagia dan percaya 
diri. Karena mereka ikut berperan 
dan berkontribusi dalam hidup 
sehari-hari, baik dirumah maupun 
di lingkungan tempat ia hidup. 
Meski teori tersebut tidak selalu 
berjalan mulus. Suatu waktu, 
Aisyah atau Agni masih ingin 
bermanja dengan saya, minta 
disuapi, ambilkan minum atau 
menyikat giginya menjelang tidur. 
Kali lain, mereka benar-benar in-
gin melakukan semuanya sendiri, 
padahal saya tengah terburu-buru. 
Seperti ingin memakai sandal 
bertali, membuka gembok pagar, 
memakai baju dan celana tanpa 
bantuan saya ataupun kakak/
adiknya. Dan lagi-lagi, saya harus 
memaksa diri untuk slow down, 
meski dirasa gregetan. Dan selalu 
ingat catatan Elvina, “Bahwa se-
betulnya menit-menit yang terasa 
agak lama itu adalah kesempatan 
emas Si Kecil belajar mandiri. 
Pada akhirnya ia dapat mandiri, 
bergantung pada diri sendiri dan 
bertanggung jawab dari hal kecil 
sehari-hari”

makin jatuh cinta
Rasanya, tiada yang menampik 
bahwa kian hari saya dan 
suami makin jatuh cinta dengan 
keberadaan mereka, manusia-
manusia titipan Allah SWT. Meski 
seringkali kencang urat saraf saat 
melerai mereka bertengkar, letih, 
peluh, namun mereka tetap dan 
selalu menjadi vitamin saya dan 
suami. Kehidupan mereka hanya 
sekali, dan rasanya saya sangat 
bersyukur bisa menghabiskan 
waktu setiap detik bersama 
mereka. 
 Lima tahun pertama adalah 
the golden age, dimana pem-
bentukan karakter diolah di 
usia tersebut. Bagaimana Allah 
hanya tujuan hidup dan Rasulullah 
adalah tuntunannya, memperlaku-
kan hewan dengan baik, selalu 
menyertai doa disetiap aktivitas, 
menyikapi bilamana ada kawan 
yang ingin meminjam mainan dan 
sebagainya. 
 Saya sadar, bahwa ini bukan 
hal singkat yang bisa segera di-
petik hasilnya, tapi didikan berta-
hun-tahun. Karenanya tiada yang 
tidak mungkin bila kita berubah, 
jadilah role model untuk si anak, 
karena anak adalah peniru ulung. 
Siapa yang akan mengubah dunia 
ini, bila bukan kita. Salam ibu 
tangguh untuk Indonesia. 
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fashion

after
school
club

Photographer Yessica riany
Stylist Bertha Puspita
MUA Devi 
Models Moza, Azza, rio
Illustrator ronny hermawan
Products hunkeedoree Kids, Youngwoong

Sehabis pulang sekolah, apa yang biasa-nya 
Si Kecil lakukan? Ada yang langsung makan, 
lalu dilanjutkan dengan kegiatan favorit. 
Entah itu mengulang pelajaran, 
tidur atau bermain. Nah yang terakhir 
inilah yang biasanya banyak dilakukan. 
Karena waktu bersama teman-teman sudah 
mulai berkurang saat sekolah. 
Here we go, The After School Club! 
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MoZA
sweater hunkeedoree kids

legging stylist’s own
socks Youngwoong

AZZA
top hunkeedoree kids

skirt hunkeedoree kids

rIo
shirt model’s own

jacket hunkeedoree kids
pants hunkeedoree kids

footwear hunkeedoree kids
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fashionfashion

MoZA
overall hunkeedoree kids

inner youngwoong
hat stylist’s own

footwear hunkeedoree kids
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AZZA
inner stylist’s own

overall hunkeedoree kids
footwear hunkeedoree kids

rIo
coat hunkeedoree kids

pants hunkeedoree
footwear hunkeedoree
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fashion

AZZA
dress stylist’s own

outer hunkeedoree kids
socks Youngwoong

footwear hunkeedoree kids

MoZA
dress hunkeedoree kids

socks Youngwoong
footwear hunkeedoree kids
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AZZA
inner stylist’s own
skirt stylist’s own
jacket hunkeedoree kids
socks Youngwoong
footwear hunkeedoree kids

MoZZA
jacket hunkeedoree kids
pants hunkeedoree kids
socks Youngwoong
footwear hunkeedoree kids

rIo
t-shirt, pants and footwear 
hunkeedoree kids
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closet

casual
funatic

FOR GIRLS
Sabrina top Youngwoong

Mini dress hunkeedoree kids
Socks Youngwoong

Bag stylist’s own
Ffootwear hunkeedoree kids
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Anak-anak biasanya paling suka mengenakan baju 
kasual ke mana-mana. Nyaman dan terkesan santai 
saat memakainya. Berikut beberapa referensi pakaian 
kasual yang bisa dicoba untuk Si Kecil.

FOR BOYS
Jacket hunkeedoree
Pants hunkeedoree

Sunglasses stylist’s own
Footwear hunkeedorkee kids
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feature

Si Kecil sudah masuk usia 
sekolah? Wah, berarti harus 
siap-siap membangunkan-
nya pagi-pagi. Agak sulit 
awalnya, tapi kalau sudah 
terbiasa, akan lebih mudah 
menjalaninya. – Denny Lubis | Illustration 

Ronny Hermawan

and shine, 
rise 

kiddo!

M
embiasakan anak 
untuk tidur dengan pola 
yang tepat memang 
bukan perkara yang 

mudah untuk orangtua zaman now. 
Alasannya tidak lain karena anak-
anak zaman sekarang cenderung 
memiliki energi berlebih, sehingga 
mereka bisa beraktivitas sampai 
larut malam. Seiring dengan usia 
anak, maka waktu tidurnya pun 
akan mengalami perubahan. Pada 
masa balita (bawah lima tahun), 
anak membutuhkan waktu tidur 
hingga13 jam lamanya, masuk ke 
masa batita (bawah tiga tahun) 
memerlukan 12 jam tidur dan anak 
5 -12 tahun membutuhkan 10-11 
jam untuk tidur. 
 Ada banyak cara yang bisa 
dilakukan orangtua untuk mencip-
takan pola tidur teratur bagi anak 
mereka. Ada yang memberikan 
boneka sebagai teman nyenyak Si 
Kecil, ada juga yang membuatkan 

segelas susu sebelum tidur atau 
bahkan meninabobokan anak 
sebelum tidur. Namun bila itu 
semua gagal, simak beberapa cara 
ini agar Si Kecil rajin bangun pagi. 

membuat jadwal
Agar anak terbiasa disiplin, orang-
tua sebaiknya mengajak anak tidur 
lebih awal sehingga bisa bangun 
lebih awal juga. Usahakan lebih 
cepat 1 jam dari jam tidurnya. 
Kebanyakan anak zaman now 
terlalu sibuk dengan mainannya 
atau gadget yang melekat pada 
diri mereka. Orangtua harus tegas 
memberitahu anak agar melepas 
mainannya dulu dan bisa tidur 
tepat waktu. Selain itu, orangtua 
perlu memastikan apakah anak-
anak mereka cukup istirahat dan 
sudah sesuai dengan pola aktivitas 
anak pada umumnya. Intinya, anak 
harus tahu kapan harus istirahat, 
kapan waktu bermain dan kapan 

waktu belajar. Bila terbiasa mengi-
kuti ritme ini, tubuh anak secara 
otomatis akan mengikuti jam 
biologis yang alami dan akhirnya 
bisa bangun tepat waktu.

memberi contoh
Orangtua sebaiknya juga mem-
beri contoh yang baik. Karena 
bagaimana kita bisa mencontoh-
kan yang baik, kalau kita sendiri 
sulit untuk bangun pagi. Jadi yang 
harus dilakukan adalah, kita harus 
bangun lebih awal dari anak-anak. 
Selain itu, tak perlu berkata kasar 
pada anak, kalau ternyata mereka 
sering bangun kesiangan. Ingat-
kan saja tugas dan tanggung-
jawab serta manfaat dari bangun 
pagi. Biasakan bangunkan anak 
dengan cara alami, seperti mem-
buka jendela agar sinar matahari 
masuk, mendengar suara-suara 
burung atau lalu-lalang kendaraan 
di pagi hari.   

membuat perjanjian
Agar lebih mudah untuk mem-
bangunkan anak, orangtua bisa 
membuat perjanjian dengan anak 
dan konsekuensi apa yang akan 
dihadapi jika mereka melanggar-
nya. Ini berguna, karena melatih 
tanggung jawab anak terhadap 
pola tidur mereka sendiri. Cara ini 
juga membuat anak menjadi lebih 
mandiri. 

konsekuensi
Bila cara-cara tadi belum berhasil 
juga, gunakan senjata pamungkas. 
Bila anak susah dibangunkan, 
biarkan ia merasakan akibatnya. 
Misalnya saja, dihukum guru bila 
terlambat sekolah atau ketinggalan 
jemputan sekolah. Ingat, jangan 
memaksa membangunkannya, 
biarkan saja agar anak merasakan 
konsekuensi dari bangun kesian-
gan agar ia tidak mengulanginya 
lagi di kemudian hari. - 
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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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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

Inilah majalah panduan 
penting, yang wajib dimil-
iki oleh setiap keluarga 
muda. Daripada menyesal 
karena tak kebagian Ma-
jalah Family Guide 
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PILIHAN PAKET LANGGANAN:

Tas Okiedog Messenger Black 
senilai Rp. 400.000,-
• Untuk berlangganan selama 2 Tahun (12 Edisi)
  Rp.150.000 (Jabodetabek )

• Untuk berlangganan selama 2 Tahun (12 Edisi)
 Rp. 200.000 (luar kota )

• Untuk berlangganan 
selama 1 Tahun (6 Edisi)
Rp. 75.000 (Jabodetabek)
Rp.100.000 (Luar kota)

OKIEDOG
MESSENGER BLACK
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kitchen

Bahan: 
• 200 gram daging sapi 
• 50 gram terigu
• 50 gram tapioka
• 2 butir telur

Bumbu: 
• 3 siung bawang putih
• 1/8 sdt lada bubuk
• Garam dan gula secukupnya

Cara Membuat: 
1. Haluskan daging bersama telur dan bumbu.
2. Campur dengan tepung dan aduk rata.
3. Panaskan minyak, bentuk bulatan seperti membuat bakso dan 
 goreng sampai kuning keemasan.
4. Sajikan bersama saos sambal atau mayonnaise.

Bola-Bola 
Daging
Resep: Uyung Dephi Yunitasari

Uyung Dhepy Yunitasari 
Kecintaannya pada dunia masak-memasak 
membuat Uyung Dhepy Yunitasari mem-

beranikan diri mengirim naskah dan foto masakan ke majalah 
Family Guide Indonesia. Siapa sangka jika resep masakannya 
banyak disukai pembaca. Dan sejak saat itu, jadilah Ibu dua 
anak ini menjadi kontributor tetap untuk rubrik Kitchen. Simak 
pula akun Instagram miliknya di @Dapoer_Naqia.

HAPPY BREAKFAST! 

S ebuah penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang 
sarapan pagi lebih bisa menangkap pelajaran dengan 
baik, dibanding dengan yang tidak sarapan. Nah, kami 

berikan dua resep sarapan untuk bekal Si Kecil ke sekolah. 
Praktis dan lezat! 
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Bahan: 
• 150 gram kentang (kukus dan haluskan)
• 250 gram tepung protein tinggi
• 2 butir kuning telur ukuran besar
• 5 gram atau setengah sachet ragi instan (campur dengan 
   50 cc air hangat kuku dan diamkan sekitar 15 menit)
• 50 gram margarin 
• 75 gram gula pasir (haluskan)
• 1/4 sdt garam

Cara Membuat: 
1. Campur kuning telur dengan gula yang sudah 
dihaluskan,tambahkan terigu,kentang dan ragi instan. Uleni 
sampai setengah kalis.
2. Masukkan margarin dan garam, uleni kembali sampai kalis.
3 .Setelah kalis, biarkan mengembang (proofing pertama). 
Sekitar 30-40 menit (tutup baskom berisi adonan dengan kain 
bersih).
4. Setelah adonan mengembang, kempiskan dan cetak donat 
sesuai selera. Diamkan kembali selama 15 menit (proofing 
kedua).
5. Siapkan penggorengan dengan minyak yang cukup. Tunggu 
minyak sampai benar-benar panas dengan menggunakan api 
kecil.
6. Goreng donat dengan sekali balik saja, sehingga hasilnya 
akan bagus.
7. Tunggu donat benar benar dingin untuk dikreasikan dengan 
aneka toping sesuai selera atau cukup dengan gula halus saja.

Donat Kentang 
Super Lembut

Resep: Uyung Dephi Yunitasari

kitchen
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feature

Memberikan pendidi-
kan terbaik untuk anak 
adalah impian keba-
nyakan orangtua. Demi 
memasukkan anak ke 
sekolah yang berkuali-
tas, jarak sekolah yang 
jauh pun tidak menjadi 
kendala. - Yeni Umardin

sekolah jauh 

atau dekat 
tapi biasa? 

tapi bagus 
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S aat memilih sekolah 
untuk anak, tentu banyak 
aspek yang harus diper-
timbangkan. Salah satu-

nya adalah mutu atau kualitas dari 
sekolah tersebut. Sebab, sekolah 
bukan semata-mata tempat be-
lajar, namun juga menjadi tempat 
anak bersosialiasi. Keputusan 
memilih sekolah yang bermutu dan 
terbaik untuk anak adalah keputu-
san yang sangat penting. Dengan 
memilih sekolah yang berkualitas, 
diharapkan anak menimba ilmu 
dan bersosialisasi dengan baik. 
Akan tetapi, mendapatkan sekolah 
yang didambakan tentu bukan 
perkara mudah seperti membalik-
kan telapak tangan. Tak semua 
orangtua berkesempatan memilih 
sekolah yang dianggap terbaik 
untuk anak-anaknya. Boleh jadi 
karena keterbatasan ekonomi, 
terbatasnya jumlah pilihan sekolah 
di sekitar rumah tinggal dan faktor 
penyebab lainnya. 
 Namun tak sedikit pula orang-
tua yang punya kebebasan dalam 
menentukan sekolah berkualitas 
untuk buah hati mereka. Misalnya  
orangtua lebih memilih sekolah 
berkualitas meskipun jaraknya 
cukup jauh dari rumah. Jarak 
tempuh ke sekolah merupakan 
salah satu pertimbangan dalam 
memilih sekolah anak. Idealnya, 
jarak antara rumah dan sekolah 
anak tidak lebih dari 15-30 menit 
perjalanan dengan menggunakan 
kendaraan. Lebih dari itu, anak 
akan merasa lelah. Kelelahan dan 
ngantuk yang dirasakan karena 
menempuh perjalanan ke sekolah 
yang jauh dan macet, serta bangun 
pagi lebih awal bisa membuat 
anak malas sekolah dan malas 
belajar. Lelah juga membuat anak 
mudah rewel dan akan berdampak 

pada pergaulannya dengan teman-
teman.
 Nah, jika Anda termasuk 
orangtua yang lebih memilih 
sekolah yang jauh jaraknya namun 
dianggap berkualitas, berikut tips 
agar Anda dan buah hati bisa men-
jalaninya dengan baik:

1 SiAPkAn FiSik dAn 
MentAl untuk AnAk 
uSiA tk dAn Sd, jarak 
sekolah yang jauh dari 

rumah tentu akan mempengaruhi 
kondisi anak. Anak bisa saja lelah 
selama menempuh perjalanan 
yang cukup jauh, disertai dengan 
macet, sehingga membuat ia 
tidak konsenstrasi saat belajar. 
Persiapkan juga mental anak 
jauh-jauh hari. Beri tahu padanya 
bahwa jarak yang harus ia tempuh 
ke sekolah cukup jauh, dan alasan 
mengapa Anda memilih sekolah 
tersebut. 

2 bAngun lebih PAgi
Supaya bisa sampai di 
sekolah tepat waktu dan 

tidak kesiangan, berangkatlah 
lebih pagi dari biasanya. Ingatkan 
buah hati Anda untuk tidak tidur 
larut malam, karena besok harus 
bangun pagi.

3 SARAPAn
Sarapan pagi adalah hal 
yang wajib, terlebih bagi 
anak yang sekolahnya 

jauh. Meski banyak anak yang 
tidak suka sarapan, sebagai orang-
tua Anda wajib membujuknnya 
untuk sarapan. Jika anak tetap 
menolak sarapan di rumah, tetap 
bawakan bekal untuknya sehingga 
ia bisa menghabiskan selama 
perjalanan menuju sekolah.

Habibah, 
40 tahun, 
ibu rumah tangga

“Saya pilih menyekolahkan anak ke sekolah terbaik 
walaupun jaraknya jauh dari tempat tinggal kami. Agar 
efisien, saya memakai jasa antar jemput sekolah. Soal 
ini ternyata banyak manfaatnya juga lho. Anak saya 
jadi belajar bangun pagi karena harus mempersiapkan 
diri untuk dijemput. Anak saya juga belajar sabar 
menunggu jemputannya datang dan sabar saat mobil 
jemputannya mengantarkan teman-teman yang lain 
sekolah terlebih dulu. Di dalam mobil jemputan me-
reka juga belajar sosialisasi dengan teman-teman 
yang lain dan supir. Anak juga jadi bertambah wa-
wasan tentang jalanan dan daerah yang mereka le-
wati. Nah untuk menambah atau mendukung stamina 
anak karena jarak sekolah mereka jauh, saya me-
nyiapkan camilan serta vitamin kunyah, biar anak-
anak tetap semangat.” 

4 biAyA tAMbAhAn
Jika Anda memilih untuk 
antar jemput, maka Anda 

harus mengalokasikan dana setiap 
bulan untuk membayar biaya antar 
jemput anak.

manfaat menyeko-
lahkan anak dekat 
rumah
Lantas bagaimana dengan Anda 
yang memilih menyekolahkan anak 
di sekolah yang biasa saja namun 
jaraknya dekat rumah? Jangan ter-
lalu berkecil hati! Menyekolahkan 
anak di dekat lingkungan tempat 
tinggal Anda mungkin memberi 
keleluasaan, seperti: 

1AnAk biSA dAtAng tePAt 
wAktu tanpa terburu-buru, 
dan pulang tidak terlambat.

2 tidAk PeRlu RePOt-
RePOt AntAR jeMPut 
AnAk.

3tidAk MengeluARkAn 
biAyA tAMbAhAn untuk 
OngkOS, karena anak bisa 

jalan kaki atau naik sepeda 
ke sekolah. 
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Salah satu tanggung 
jawab terpenting 
orangtua adalah me-
mastikan buah hati me-
reka mendapatkan pen-
didikan terbaik sesuai 
yang diharapkan. Na-
mun fakta menunjukkan 
biaya pendidikan terus 
meningkat dari waktu ke 
waktu. Bagaimana me-
ngatasinya? – Filia Darwi

didikan Anda memiliki kepastian 
pendidikan anak terus berlanjut 
tanpa halangan. Bahkan meskipun 
jika seandainya terjadi musibah 
pada diri Anda yang menyebab-
kan Anda dan pasangan sebagai 
orangtua tidak dapat melanjutkan 
pembayaran premi. Kepastian ini 
dimungkinkan karena perusahaan 
asuransi melakukan proteksi 
sekaligus investasi dana 
pendidikan. 
 Sebelum memutuskan pilihan 
pada salah satu produk asuransi 
pendidikan, sebaiknya pahami 
dulu poin-poin berikut:

1 
tetAPkAn beSARnyA 
dAnA PendidikAn dAn 
kAPAn AkAn diPeR-
lukAn. Hal ini akan 

menentukan kebutuhan besarnya 
manfaat jauh tempo atau manfaat 
kematian dan jangka waktu polis.

P
epatah ‘sedia payung 
sebelum hujan’ sepertinya 
layak dijadikan acuan 
dalam penyediaan dana 

pendidikan. Orangtua perlu me-
nyiapkan dana pendidikan sejak 
dini, bahkan bila perlu sejak 
sebelum si anak dilahirkan. Untuk 
menjawab kebutuhan ini, asuransi 
pendidikan bisa jadi pilihan tepat. 
Asuransi pendidikan adalah 
produk yang dirancang sebagai 
sarana menabung, untuk menye-
diakan sejumlah uang ketika anak 
Anda mencapai usia untuk masuk 
sekolah hingga perguruan tinggi, 
yaitu antara 13-25 tahun. Dana 
yang diterima bisa dimanfaatkan 
untuk membayar biaya pendaf-
taran dan biaya lainnya pada 
jenjang pendidikan anak yang 
lebih tinggi. 
 Berbeda dengan menabung 
di bank yang tidak memiliki unsur 
asuransi, dengan asuransi pen-

dana
pendidikan
menyiapkan
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2 PeRtiMbAngkAn beRAPA 
beSAR juMlAh uAng 

yAng biSA AndA SiSihkAn 
untuk dAnA PendidikAn Si 
kecil. Pastikan besarnya premi 
terjangkau. Premi asuransi adalah 
uang yang secara teratur Anda 
sisihkan dari tahun ke tahun. 
Ini merupakan proses jangka 
panjang. Oleh sebab itu Anda 
harus realistis dalam mengu-
kur kemampuan berdasarkan 
penghasilan dan pengeluaran saat 
ini. Jika besar premi melebihi 
kemampuan, kemungkinan Anda 
harus menghentikan polis di 
tengah jalan dan akan menderita 
kerugian finansial. Karena itu, 
mulailah dengan jumlah yang 
kecil dulu. Anda bisa menaikkan 
uang pertanggungan dan premi 
di kemudian hari bila kemampuan 
finansial telah meningkat. Sebagai 
pedoman, besar premi sebaiknya 
tidak melebihi 10% dari jumlah 
penghasilan.

3 
Pilih POliS yAng 
MeMbeRikAn 
FlekSibilitAS untuk 
MeningkAtkAn 

tAbungAn SecARA beRtAhAP. 
Bila Anda merencanakan pendi-
dikan anak di luar negeri, pilihlah 
polis dalam nominal Dollar atau 
Euro, atau setidaknya polis yang 
bisa berganti mata uang. Jadi 
meskipun Anda memulai dengan 
mata uang Rupiah, jika sewaktu-
waktu orientasi studi anak Anda 
berubah ke luar negeri, Anda bisa 

mengubah polis menjadi Dollar 
atau Euro.

4 jAngAn MenAMbAhkAn 
cAkuPAn yAng tidAk 

PeRlu. Banyak polis asuransi 
pendidikan yang menawarkan 
asuransi tambahan seperti 
perawatan rumah sakit dan pem-
bedahan, atau penyakit kritis. 
Namun ingat, menambah pertang-
gungan asuransi bisa mempenga-
ruhi jumlah tabungan Anda.

5 
yAng MenjAdi teR-
tAnggung AdAlAh 
ORAngtuA, bukAn 
AnAk. Karena yang 

dilindungi adalah ketersediaan 
sejumlah uang untuk biaya 
pendidikan yang disisihkan dari 
penghasilan orangtua. Dana pen-
didikan harus tetap tersedia walau 
orangtua sudah tidak ada atau 
tidak sanggup membayar premi 
akibat sakit atau cacat.

6 tARget dARi ASuRAnSi 
PendidikAn AdAlAh ke-

teRSediAAn dAnA Pendidi-
kAn, bukAn beSARnyA uAng 
PeRtAnggungAn. Percuma 
saja jika uang pertanggungan 
atau santunan jumlahnya tinggi, 
kalau dana untuk pendidikan 
tidak mencukupi. Kebutuhan dana 
pendidikan merupakan kebutuhan 
riil, sementara santunan akan cair 
jika kondisinya memenuhi syarat, 
misalnya orangtua meninggal 
dunia.

Nah, langkah-langkah tersebut ki-
ranya bisa membantu Anda dalam 
memilih asuransi pendidikan yang 
tepat untuk buah hati tercinta. 
Selamat menyiapkan dana pendi-
dikan anak. 

Pilih Perusahaan 
Asuransi Mana?

Kadang banyaknya jenis 
asuransi pendidikan justru 
menyulitkan konsumen untuk 
memilih mana yang terbaik. 
Berikut beberapa tips cara 
memilih asuransi pendidikan 
yang sesuai bagi si kecil. 

• StAbilitAS dAn jASA dARi 
bAdAn yAng MengeluARkAn 
ASuRAnSi SudAh teRuji. Hal 
ini bertujuan untuk membidik 
rencana yang akan Anda siap-
kan untuk pendidikan. Selain 
itu, Anda tak perlu was-was 
jika terjadi sesuatu terhadap 
asuransi yang Anda tanamkan.
• teRdAFtAR. Pilih perusa-
haan asuransi yang legal dan 
berlisensi, untuk menghindari 
kerugian yang mungkin saja 
terjadi di masa mendatang.
• MeMiliki RePutASi PelA-
yAnAn yAng bAik. Dengan 
mengetahui reputasi pela-
yanan yang diberikan, Anda 
bisa mengetahui seberapa 
profesional perusahaan asu-
ransi yang menangani masalah 
Anda.
• MeMiliki tRAck RecORd 
bAik, dAlAM ARtiAn Mene-
RiMA Sedikit kOMPlAin dAn 
keluhAn. Dengan sedikitnya 
komplain dan keluhan yang 
ditujukan kepada perusahaan 
asuransi tersebut, berarti 
perusahaan asuransi itu telah 
berhasil menyejahterakan ang-
gotanya.
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Anak Kembar

Pendidikan 
bagi

psychology

Ketika anak mulai lepas dari 
usia batita, umumnya ia akan 
mulai belajar mengenal dunia 
luar rumahnya dengan lebih 
intensif. Pada usia tersebut 
biasanya anak sudah mulai 
mengenyam pendidikan di 
sekolah, dalam hal ini Kelom-
pok Bermain (KB) atau play-
group . – Ellen Sasiang | Illustration Ronny Hermawan

ini belum ada bukti empiris yang 
cukup kuat untuk mengarahkan 
bahwa salah satu pilihan tersebut 
lebih baik dari yang lainnya. 
Masing-masing pilihan memiliki 
keuntungannya sendiri, tergan-
tung dari konteks yang ada.

keuntungan menem-
patkan anak kembar 
di kelas yang sama

1 
kebeRAdAAn di kelAS 
yAng SAMA uMuMnyA 
MenOlOng AnAk keM-
bAR untuk beRAdAP-

tASi dengAn lebih cePAt teR-
hAdAP kehiduPAn SekOlAh, 
teRutAMA bilA SAlAh SAtu 
dARi AnAk keMbAR teRSebut 
MeMiliki SiFAt PeMAlu. Hal ini 
juga biasanya positif bila mereka 
belum pernah dititipkan di Tempat 
Penitipan Anak (TPA) atau daycare 
sebelumnya. Dengan berada 

K Kelas Kelompok 
Bermain biasanya 
terdiri dari 2-3 
pertemuan dalam 

seminggu, dengan durasi maksi-
mal setengah hari per perte-
muan. Dengan mengikuti kelas 
Kelompok Bermain, biasanya anak 
akan semakin bertumbuh dalam 
kemandirian. Selain itu, anak 
juga mulai belajar menempatkan 
diri di tengah-tengah kelompok 
masyarakat. Bila pengalaman 
tersebut positif, maka hal tesebut 
akan membangun kepercayaan 
dirinya di masa depan.
 Pada kasus anak kembar, pada 
masa inilah orangtua menghadapi 
isu yang spesifik terkait apakah 
anak kembarnya sebaiknya ditem-
patkan di kelas yang sama atau 
di kelas terpisah. Sampai hari 



familyguideindonesia 57

psychology

     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. 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).

di kelas yang sama, otomatis 
mereka langsung memiliki teman 
di kelas tersebut, sehingga tidak 
merasa sendirian. Bahkan setelah 
masa adaptasi tersebut terlewati 
dan mereka sudah memiliki te-
man baru, keberadaan di kelas 
yang sama dapat memberikan 
kenyamanan tersendiri bagi anak 
kembar.

2 kebeRAdAAn di kelAS 
yAng SAMA biASAnyA 
jugA beRdAMPAk 

POSitiF bilA AnAk keMbAR 
teRSebut SedAng MengA-
lAMi PeRubAhAn yAng cukuP 
SigniFikAn dAlAM hiduPnyA, 
misalnya ibunya sedang hamil 
lagi atau bila salah satu anggota 
keluarga baru saja meninggal 
dunia. Dengan berada di kelas 
yang sama, mereka dapat men-
dukung dan menyemangati satu 
sama lain. 

3 bilA PeMiSAhAn 
kelAS hAnyA biSA di-
lAkukAn dengAn Pe-
MiSAhAn jAM (kelAS 

PAgi dAn kelAS SiAng), MAkA 
uMuMnyA AkAn lebih tidAk 
MelelAhkAn bAgi ORAngtuA 
bilA MeRekA beRAdA di kelAS 
yAng SAMA. Dengan demikian, 
orangtua tidak perlu pulang-pergi 
ke sekolah untuk antar-jemput 
anak.

keuntungan menem-
patkan anak kembar 
di kelas berbeda

1 bilA MASing-MASing 
AnAk keMbAR MeMi-
liki SiFAt kOMPetitiF 

AtAu bilA MeRekA MeMiliki 
tingkAt keMAMPuAn yAng 
beRbedA, maka akan lebih baik 
bila ditempatkan di kelas yang 
terpisah sehingga mereka dapat 
berkembang sesuai kecepatan 
masing-masing. 

2 bilA AnAk keMbAR 
MengAlAMi keteR-
lAMbAtAn beRbicARA, 
ditempatkan di kelas 

yang berbeda akan mengkondisi-
kan mereka masing-masing untuk 
berbicara bagi dirinya sendiri, 
sehingga kemampuan bicaranya 
semakin terasah. Selain itu, 
keberadaan di kelas yang berbeda 
juga memberikan kesempatan 
kepada mereka masing-masing 
untuk lebih berinteraksi de-
ngan teman-teman sekelasnya, 
sehingga dapat lebih banyak 
kesempatan untuk belajar ucapan 
yang benar dari mereka. 

3 AnAk keMbAR identik 
yAng SecARA FiSik Sulit 
dibedAkAn, umumnya 

akan lebih baik bila ditempatkan 
di kelas yang terpisah, sehingga 
baik guru maupun teman sekelas-
nya tidak bingung mengenalinya.

4 beRAdA di kelAS yAng 
beRbedA MengkOndiSi-
kAn MASing-MASing 

AnAk keMbAR untuk beR-
inteRAkSi dengAn teMAn 
SekelASnyA, sehingga ketrampi-
lan sosialnya semakin terasah. 
Hal tersebut juga memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk 
mengalami hidup yang terpisah 
dari kembarannya, sehingga me-
reka dapat belajar saling berbagi 
cerita tentang pengalamannya 
masing-masing. 
 Demikianlah, masing-masing 
pilihan memiliki keuntungannya 
sendiri. Dalam memutuskan, 
sebaiknya orangtua memper-
timbangkan berbagai aspek di 
atas. Perlu diingat, pilihan yang 
tahun ini efektif, belum tentu 
akan efektif bila dijalankan di 
tahun berikutnya. Orangtua perlu 
mengevaluasi kondisi yang ada 
di akhir setiap tahun ajaran agar 
bisa mengambil keputusan tepat. 
Namun terlepas dari apa pun pili-
han yang diambil, ada beberapa 
hal yang dapat dilakukan orangtua 
untuk menyiapkan anaknya 
sebelum jadwal Kelas Kelompok 
Bermain dimulai, antara lain:

• MeMintA ijin PAdA SekOlAh 
untuk MengAjAk Si keMbAR 
beRMAin di hAlAMAn SekO-
lAh, tepat setelah jam Kelompok 
Bermain usai. Jadi anak mulai 
membiasakan diri untuk bertemu 
dengan anak-anak lain di sekolah.

• AdAkAlAnyA SebeluM 
Mengikuti kelAS kelOMPOk 
beRMAin, anak kembar (terutama 
kembar identik) tak sepenuhnya 
menyadari bahwa mereka berbeda 
dari kebanyakan anak lainnya. 
Saat mulai mengikuti Kelompok 
Bermain, baru mereka menyadari 
bahwa tak semua anak memiliki 
saudara kembar dengan wajah 
yang serupa. Tidak jarang mereka 
sulit mengerti mengapa orang 
lain sukar mengenali “yang mana 
adalah siapa”. Ada baiknya hal 
tersebut dijelaskan pada si kem-
bar sebelum mengikuti Kelompok 
Bermain. Akan lebih ideal lagi, 
bila di rumah mereka bisa berlatih 
mengoreksi dengan sopan bila ada 
yang salah mengenali salah satu 
dari mereka.
 Masa dimana anak kembar 
mulai mengikuti kelas Kelompok 
Bermain merupakan kesempatan 
bagi orangtua untuk bertemu 
dan berkenalan dengan orangtua 
lain dengan anak yang seusia. 
Saling bertukar cerita tentang 
tantangan yang dihadapi masing-
masing orangtua di rumah, dapat 
menolong untuk tidak merasa 
sendirian, walaupun mungkin anak 
orangtua lainnya tidaklah kembar. 
Ini dapat memberikan tambahan 
kekuatan untuk terus maju dalam 
mengasuh anak kembar. 
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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

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

Safe Stories Counseling
Jl. Latuharhari No. 4 Menteng,
Jakarta Pusat 10310
Hp/WA: +6281315847437

LEARNING CENTER

JAKARTA

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 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 
Komplek Ruko Gading Bukit Indah 
Blok P No.12 

• Jl. Raya Arta Gading, Kelapa Gading 
Barat, Jakarta, Jakarta 14240
Phone: (021) 45852850
• Jl. Raya Condet, No.30 B1,  RT.11/
RW.3, Batu Ampar, Kramatjati, 
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 13520
Phone: (021) 87794981
•  Jl. Gn. Sahari Raya, RT.2/RW.1, Gn. 
Sahari Sel., Kemayoran,
Jakarta Pusat, 10610
Phone: (021) 21481046
•  The Centro Metro Broadway B57, 
RT.1/RW.16, Kapuk Muara, Penja-
ringan, RT.3/RW.7, Kapuk Muara, 
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
Phone: (021) 30010319
• Jalan Pulau Bira Blok D1 No.14 Rt 
014/009, Kembangan Utara, Kem-
bangan, RT.13/RW.9, Kembangan 
Utara, Jakarta Barat, 11610
Phone: 0812-9370-6000
• Jalan Ratu Kemuning, Komplek 
Green Ville blok BL no 8, RT.8/RW.14, 
Duri Kepa, Kebon Jeruk,
Jakarta barat, 11510
Phone: (021) 56958794

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

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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aat ini, cokelat merupakan kategori camilan ter-
favorit keluarga urutan ke-empat setelah pastry, 
biskuit, dan permen. Bahan baku cokelat, atau lebih 
dikenal dengan nama kakao, pertama kali dibawa 

ke Indonesia pada tahun 1560, namun belum menjadi komoditas 
utama. “Industri kakao mengalami perkembangan pesat di tahun 
1938, dengan 29 perkebunan di Jawa, yang semakin mendorong 
pengembangan industri makanan yang berbahan dasar cokelat. 
Meski awalnya identik dengan gaya hidup bangsawan Eropa, se-
iring maraknya industri cokelat di awal abad 20, cokelat menjadi 
populer sebagai pilihan ngemil masyarakat Indonesia,” terang 
Fadly Rahman, Food Historian. Saat ini, perjalanan cokelat di 
Indonesia tak lepas dari beragam tantangan. Andi Sitti Asmayanti, 
Cocoa Life Director for Southeast Asia, Mondelez International 
yang memiliki brand seperti seperti Oreo, keju Kraft, Cadbury 
Dairy Milk, dan cokelat Toblerone, menjelaskan bahwa meskipun 
Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ke-tiga 
di dunia, namun pertanian kakao masih menghadapi berbagai 
tantangan. Salah satunya karena pertanian kakao yang masih 
dilakukan secara tradisional, sehingga produktivitasnya rendah 
dan petani kurang tertarik membudidayakannya. - DL

s

perkembangan 
cokelat di indonesia

uangguru, bersama PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
(Indofood), dan Positive Deviance Resource Centre Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PDRC FKM 
UI) berkolaborasi meluncurkan program Hidup Sehat Yuk! 

r
Ini adalah konten edukasi digital mengenai kesehatan yang bisa diakses 
di aplikasi Ruangguru (download di App store dan Play store). Peluncuran 
ini diselenggarakan beberapa waktu lalu di XXI Epicentrum, Jakarta 
dengan menghadirkan aktor Iqbaal Ramadhan dan content creator Gita 
Savitri selaku brand ambassador Ruangguru. “Di Ruangguru, kami tidak 
hanya menyediakan konten belajar berkualitas, namun juga ingin mem-
beri nilai lebih. Kami percaya kecerdasan anak ditunjang oleh kesehatan 
dan juga pemenuhan gizi seimbang. Karena itu kolaborasi ini diharapkan 
bisa memberikan dampak yang luas bagi anak-anak di Indonesia,” ujar 
Belva Devara, Co-Founder dan CEO Ruangguru. Selain ruang belajar, Ru-
angguru juga menyediakan layanan belajar lain yaitu jasa pencarian guru 
privat yang bernama ruangles, grup chat belajar bernama digitalboot-
camp, jasa konsultasi belajar privat online yang bernama ruanglesonline, 
dan fasilitas tryout ujian yang bernama ruanguji. - DL

program 
hidup sehat

 

 

meningkatkan kesadaran terhadap 
penyakit hipertensi di Indonesia. 
Salah satunya melalui kampanye 
Bulan Tekanan Darah atau Measure-
ment Month dan gerakan mengukur 

T. Omron Healthcare In-
donesia dan Indonesian 
Society of Hypertension 
bermitra untuk terus 

p tekanan darah secara rutin di rumah 
(home monitoring). dr. Tunggul 
D. Situmorang SpPD-KGH, Ketua 
Perhimpunan Dokter Hipertensi 
Indonesia atau Indonesian Society 
of Hypertension (InaSH) berkata, 
“Hipertensi bisa menyebabkan 
kerusakan organ tubuh yang mem-
punyai pembuluh darah, antara lain 
jantung, ginjal dan otak. Karena 

 

hipertensi adalah silent killer, di-
perlukan upaya bersama secara 
berkelanjutan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat terhadap 
bahaya hipertensi. InaSH bersama 
mitra kami, PT Omron Healthcare 
Indonesia, berpartisipasi dalam 
program mengukur tekanan darah 
jutaan orang di dunia, termasuk di 

Indonesia, melalui  Measurement 
Month yang merupakan inisiatif 
International Society of Hyperten-
sion. Selain itu kami juga gencar 
mengkomunikasikan pentingnya 
pengukuran tekanan darah secara 
rutin di rumah.” - DL 

sadar hipertensi 
lewat cek 
tekanan darah 
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leOnARdO dicAPRiO 
Aktor Leonardo DiCaprio telah lama 
dikenal sebagai penggiat lingku-
ngan. Sejak tahun 2012, ia bekerja 
sama dengan perusahaan kopi La 
Colombe menciptakan racikan kopik 
yang diberi nama Lyon. Keuntungan 
dari penjualan Lyon seluruhnya 
digunakan untuk kegiatan amal 
yang memperjuangkan kelestarian 
lingkungan.  

bRitney 
SPeARS 
Britney 
Spears kerap 
tertangkap 
lensa kamera 
membawa 
segelas kopi 
di tangannya 
saat sedang 
beraktivitas. 
Saking cinta-
nya pada kopi, 
ia mengelu-
arkan parfum 
beraroma kopi 
yang diberi 
nama Private 
Show.

    julie eStelle
Artis sekaligus model, Julie Estelle, merasa 
bangga memiliki kebiasaan minum kopi. Ia 
meyakini kegemaran minum kopi merupakan 
bagian dari budaya Indonesia. Sehari-hari ia 
terbiasa minum kopi dengan campuran susu.  

    jASOn MRAz 
Jason Mraz mengawali karir bermusik di 
sebuah kedai kopi di San Diego pada tahun 
1999. Ia pertama kali bertemu dengan istrinya 
juga di kedai kopi. Belakangan ini Jason 
bahkan bertanam kopi di lahan perkebunan-
nya di California.   

    MARiSSA 
nASutiOn 
Meski bukan pecandu 
kopi, presenter Marissa 
Nasution menjadikan kopi 
sebagai bagian gaya 
hidupnya. Ia kerap 
memulai hari dengan 
black coffee, dan 
memilih mix coffee 
untuk menemani 
waktu santai di sore 
hari. Ia juga gemar 
mencicipi beragam 
kopi saat berkunjung 
ke luar negeri.

celeblife
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Beberapa waktu lalu, Hansaplast, menyelenggarakan pro-
gram ‘Anak Siaga Hansaplast’ yang merupakan sebuah pro-
gram edukasi Pertolongan Pertama bagi anak-anak Sekolah 
Dasar (SD). Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia 

k
(PMI) serta didukung Kemendikbud, program ini dilakukan selama 1,5 
bulan di 30 SD di Jakarta. “Anak-anak usia sekolah biasanya gemar ber-
aktivitas yang menyebabkan mereka terjatuh, seperti berlari saat melaku-
kan kegiatan olahraga atau saat bermain. Tidak jarang terjadi kecelakaan 
kecil seperti tergores atau luka ringan. Menyadari hal ini, Hansaplast 
menginisiasi program bagi siswa SD untuk membantu mereka menjadi 
siaga dalam menghadapi situasi Pertolongan Pertama,” jelas Tomasz 
Schwarz, Marketing Director PT Beiersdorf Indonesia. Dalam program 
ini, ke-30 SD itu dikunjungi 2 kali. Pada kunjungan pertama, tim Anak 
Siaga Hansaplast memberi informasi mengenai Pertolongan Pertama dan 
melatih para siswa untuk menangani situasi-situasi Pertolongan Pertama 
seperti luka lecet, luka iris, memar dan mimisan. Pada kunjungan kedua, 
para siswa diuji mengenai materi yang telah diberikan saat kunjungan 
pertama dan kemudian diberikan pelatihan tentang penanganan situasi 
Pertolongan Pertama yang lebih serius seperti pingsan dan situasi yang 
membutuhkan ambulans. - DL

anak siaga 
pertolongan pertama

mengetengahkan Caribbean Summer Parade dan 
Caribbean Summer Night Parade terbaru, yang 
memperkenalkan kehidupan laut, margasatwa dan 

cean Park Hongkong mengadakan 
festival musim panas terbesar, yakni 
Summer Carnimal, dari tanggal 30 
Juni- hingga 2 September. Festival ini 

o
burung-burung sebagai tema. Leo Kung Chair-
man dari Ocean Park, berkata, ”Ocean Park 
telah mendatangkan lebih dari seratus penampil 
bertalenta pemenang penghargaan dari seluruh 
dunia dan mempersembahkan pertunjukan 
dan penampilan setiap jamnya bagi para peng-
unjung. Parade menampilkan kostum terbaik, 

boneka raksasa dan lainnya, membuktikan 
usaha dan ketelitian kami terhadap detail. Kami 
sangat menantikan untuk bisa menawarkan 
pengalaman musim panas terbaru yang mem-
buat Summer Carnimal menjadi salah satu 
acara yang tak boleh dilewatkan di kota ini saat 
musim panas.”Selain berbagai pertunjukan dan 
penampilan menakjubkan, restoran dan kios 
makanan Ocean Park juga telah mempersiap-
kan lebih dari seratus hidangan musim panas, 
termasuk menu makanan musim panas China 
dari koki pemenang Michelin-star, Chan Kwok-
keung, dan juga pilihan makanan dan minuman 
bergaya Karibia. Pengunjung juga dapat me-
ngunjungi Wild Face Painting di Aqua City untuk 
berinteraksi dengan pelukis wajah profesional 
dan berbelanja berbagai tato temporer.  - DL

asus penyakit DBD 
telah meningkat di 
seluruh dunia dalam 
beberapa dekade ini, 

k
dengan kenaikan hingga 30 kali 
lipat selama 50 tahun terakhir. 
Melihat hal ini Bayer, penyedia 
solusi pengentasan penyakit yang 
dibawa nyamuk menyatukan para 
ahli dari sektor publik maupun 
swasta, guna mengatasi perma-

perangi demam 
berdarah 

salahan ini di wilayah Asia Pasifik.  “Upaya melawan penyakit yang 
ditularkan vektor membutuhkan dukungan berbagai pemangku 
kepentingan (sektor swasta maupun publik, akademisi, pemerin-
tah, serta organisasi non-pemerintah). Ancaman DBD, virus zika 
atau malaria tidak mengenal batas. Bayer selalu menjadi bagian 
dari perjuangan melawan penyakit yang ditularkan nyamuk, dan 
merupakan mitra aktif dalam melakukan pembinaan kesehatan 
masyarakat di seluruh dunia melalui pengendalian vektor sejak 
1050-an,” ujar Frederic Baur, Head of Vector Control, Environmen-
tal Science, Bayer Crop Science. Untuk memperkuat inisiatif yang 
meningkatkan kesadaran terhadap DBD serta program edukasi 
bagi masyarakat, Bayer mengembangkan Mosquito Learning Lab, 
yakni alat pembelajaran online untuk membantu menyampaikan 
pesan kepada seluruh anggota masyarakat, mulai dari anak seko-
lah hingga keluarga. - YU

 

festival musim panas 

familyguideindonesia.com2
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Balkon Juga 
Bisa Cantik
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wAlAu ukuRAnnyA teRbAtAS, ballkon tetap 
merupakan aset berharga, terutama bagi 
rumah yang tak memiliki fasilitas taman, te-
ras, atau ruang terbuka lain. Dengan penataan 
yang tepat, balkon bukan hanya mempercantik 
rumah dari penampilan luar, namun juga bisa 
memperpanjang ruang hunian, sebagai area 
relaksasi dan bersosialisasi. Beberapa ide 
kreatif berikut ini bisa Anda terapkan untuk 
menata balkon rumah agar tampak cantik dan 
berdaya guna.

Sudut Membaca yang nyaman
Duduk santai sambil membaca buku favorit 
bagai kemewahan bagi kaum urban yang 
memiliki jadwal padat. Ciptakan atmosfer 
rileks pada balkon, ubah balkon menjadi area 
personal untuk menghabiskan sedikit waktu 
dari kesibukan sehari-hari yang melelahkan. 
Letakkan kursi yang nyaman di salah satu 
sudut balkon, lengkapi dengan meja kecil dan 
meletakkan minuman. Bila suka selonjoran, 
gunakan bean bag atau kasur kecil dengan 
banyak bantal untuk bersantai di lantai.

kebun Mini Menyegarkan
Bagi pengggemar berkebun, Anda bisa me-
manfaatkan lahan di balkon untuk menyalur-
kan kegemaran. Tanamlah beragam tanaman 
hias berbunga, perdu beraneka warna, serta 
tanaman rempah atau sayur yang bisa Anda 

manfaatkan di dapur. Jika area balkon sempit, 
metode pembuatan taman secara vertikal atau 
yang lebih dikenal dengan sebutan vertical 
garden bisa dijadikan alternatif. Tak hanya 
mempercantik hunian, taman vertikal juga 
berfungsi menurunkan suhu udara dan mem-
berikan kesegaran alami. Sisakan ruang untuk 
bangku beserta bantal yang nyaman agar 
Anda bisa duduk bersantai dan menikmati 
kebun pribadi ini.

balkon ala Patio
Tak perlu ke luar rumah untuk bersantap di 
restoran bergaya patio bersama orang 
terkasih. Sulap balkon Anda menjadi patio 
pribadi. Gunakan furnitur kompak dengan 
rangka minimalis, atau yang berdesain 
ramping, agar pas menampung maksimal tiga 
orang untuk berkumpul. Jangan ragu untuk 
mengekspresikan selera dan karakter Anda 
melalui permainan warna pada perabot dan 
ornamen pelengkap lainnya seperti bantal 
kursi dan karpet.

bermain cahaya
Efek cahaya temaram selalu berhasil meng-
hangatkan suasana. Tambahkan pencahayaan 
pada balkon cantik Anda. Gunakan bola lampu 
berdaya rendah dengan cahaya yang hangat 
dan nyaman di mata. Anda juga bisa membeli 
lampu kelap-kelip kecil untuk digantung di 

sekeliling balkon dan membuatnya semakin 
menarik.  Menikmati panorama malam 
sambil bersantai di balkon bersama kelu-
arga menjadi momen yang makin berkesan.

Sebelum mulai menata balkon, ada 
baiknya untuk melakukan beberapa 
langkah berikut:
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berjalan-jalan sambil mencuci mata, mungkin sedikit berbelanja, 
mencicipi kuliner terkini, atau menonton film, semuanya sudah 

biasa dilakukan di dalam mall. Setahun terakhir ini, warga Jakarta 
memiliki alternatif hiburan baru di dalam mall, yaitu menikmati 
keragaman biota laut. Berlokasi di Neo Soho Mall, Jakarta Barat, 
Jakarta Aquarium hadir sebagai wahana rekreasi keluarga 
sekaligus pusat konservasi satwa dalam ruang pertama di 
Indonesia, hasil kerjasama Taman Safari Indonesia dengan Aquaria 
KLCC Malaysia. 
 Atraksi Jakarta Aquarium terbagi dalam 12 zona. Di antaranya 
Zona Diving Deep yang memamerkan terumbu karang Indonesia. 
Zona Habitat of Indonesia menampilkan linsang (otter) yang lincah 
dan menggemaskan. Zona Rivers of Indonesia berisi koleksi satwa 
air tawar dari Indonesia, sedangkan Zona South Sea Gallery
memamerkan ikan hiu seperti nurse shark, white tip shark, dan 
black tip shark serta giant grouper. Koleksi berbagai jenis 
ubur-ubur bisa ditemui di Zona Jellyfish Magic. Yang paling 
menarik untuk anak-anak yaitu Zona Touch and Found, yang 
memungkinkan mereka menyentuh secara langsung biota laut 
dengan ditemani para ahli. 
 Pada jam-jam tertentu, pengunjung bisa menyaksikan pertunju-
kan teater “Pearl of The South Sea” yang merupakan gabungan aksi 
panggung, trik ilusi, dan tarian bawah air. Pengunjung bertiket 
premium bisa melengkapi petualangan dengan menikmati 
perjalanan imajinasi bawah laut dan menjelajahi keindahan biota 
laut melalui simulator lima dimensi. Ingin merasakan pengalaman 
berenang dan menyelam bersama ikan hiu karang? Bagi 
pengunjung yang telah berlisensi menyelam, instruktur 
bersertifikat siap memandu di area Main Tank. 
 Tak sekedar hiburan, Jakarta Aquarium juga menyediakan 
tablet berisi informasi mengenai koleksi hewan yang dipamerkan. 
Informasi ini juga bisa diperoleh melalui telepon genggam dengan 
mengunduh aplikasi Jakarta Aquarium di App Store. Selepas 
menjelajah Jakarta Aquarium, jangan lupa mampir ke Pingoo 
Restaurant untuk menikmati hidangan seafood sambil menyaksikan 
tingkah penguin yang lucu.

Ada laut di dalam Mall

Alamat: Neo SOHO Mall, Lantai LG 101 – LGM 101
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28. Jakarta Barat, 11470
telp: 1-500-212 (pukul 09.00- 17.30)
E. info@jakarta-aquarium.com
Website: www.jakarta-aquarium.com
Jam buka: 10.00 – 20.00 (Loket tiket tutup pukul 19.30)
HtM Reguler:
Weekdays: Dewasa Rp. 150.000, Anak-anak: Rp. 125.000
Weekend: Dewasa Rp. 200.000, Anak-anak Rp. 150.000
HtM Premium:
Weekdays: Dewasa Rp. 200.000, Anak-anak: Rp. 150.000
Weekend: Dewasa Rp. 250.000, Anak-anak Rp. 175.000
Anak-anak di bawah umur 2 tahun gratis.
(Foto dari akun Instagram @jakartaaquarium)

Lawatan ke Dunia 
Bawah Laut
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Menyusuri terowongan 
bawah laut

Pt. HIKARI MULtI DInAMIKA
Kantor Pemasaran Pulau Seribu 
Jl. MPR 1 No.10 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. 
telepon:  (021)7668477 / (021) 7513323
Layanan 24H (SMS) : 085-880200210, 0816888722. 
0878-8960-9581 / 0816-888-722 www.putriisland.com

jalan-jalan 
di dasar laut

Penyedia Jasa Sea Walk:
Tanjung Benoa Watersport
Jl. By Pass Ngurah Rai, Jimbaran, Kuta Sel., 
Kabupaten Badung, Bali 80361, T: 0812-3612-4950
Bali Marine Walk
Jl. By Pass Ngurah Rai No.204, Sanur, Denpasar, 
Kota Denpasar, Bali 80227 T: (0361) 282654
Sea Walker tour
Puri Santrian, Sanur, Denpasar City, Bali 80228
T: 0813-3739-9432

Satu lagi pilihan bagi yang ingin 
menikmati keindahan panorama bawah 

laut tanpa memiliki keahlian khusus, alias lisensi menyelam, 
yaitu Sea Walk. Yang tak bisa berenang pun bisa menjajal 
aktivitas wisata ini, karena sesuai dengan namanya, Anda 
hanya perlu berjalan kaki di dasar laut, di kedalaman 6 - 8 
meter. Alat bantu berupa helm kedap air akan dipasangkan di 
kepala. Helm yang dirancang khusus ini memungkinkan 
penggunanya untuk bernapas melalui hidung dan mulut seperti 
biasa. Saat ini sea walk di Indonesia hanya bisa dilakukan di 
Bali. Ada 5 lokasi yang menyediakan paket wisata sea walk yaitu 
Tanjung Benoa, Sanur, Pulau Lembongan, Amuk Bay dan Pulau 
Ceningan. Harga yang ditawarkan adalah Rp.800.000/orang 
untuk sekali perjalanan selama 30 menit. Anda bisa berjalan-
jalan di sekitar ekosistem terumbu karang sambil memberi 
makan ikan, dan tentu saja berfoto ria mengabadikan momen-
momen berharga. Jangan khawatir terbawa arus, karena selama 
perjalanan di dasar laut Anda akan ditemani oleh pemandu 
profesional. Waktu terbaik untuk melakukan aktivitas wisata ini 
adalah pada pagi hari, antara pukul 09:00- 11:00 saat air laut 
tampak jernih, dan ikan-ikan lebih banyak terlihat.
 Bila berencana mengajak putra/putri tercinta, ada batasan 
usia yang diberlakukan. Masing-masing penyedia memberlaku-
kan batasan yang berbeda, minimal 9-13 tahun, atau memiliki 
lebar bahu minimal 35 cm. Sedangkan Anda yang memiliki 
riwayat sakit jantung, sakit paru-paru, dalam perawatan medis, 
wanita hamil, asma, dan segala jenis gangguan pernafasan tidak 
diperbolehkan mengikuti aktivitas sea walk.

kepulauan Seribu telah lama dikenal sebagai destinasi wisata. 
Selain pulau-pulau berpenghuni, beberapa pulau telah 

dikembangkan sebagai pulau resor atau wisata. Salah satunya 
Pulau Putri, di sebelah utara Kepulauan Seribu. Letaknya yang 
relatif terasing dan menyendiri dari pulau-pulau lain menjadikan 
laut di sekitar pulau ini ideal untuk berenang, snorkeling, dan 
menyelam. Menariknya, Pulau Putri memiliki atraksi yang tidak 
dimiliki pulau-pulau lain, yaitu terowongan bawah laut (Tunnel 
Aquarium). Terowongan berdinding kaca ini berada di dalam resor, 
pengunjung yang berlibur di Pulau Puteri bisa mengunjungi 
terowongan tersebut kapan saja tanpa dipungut biaya lagi. 
Memiliki kedalaman ± 4–5 meter, terowongan ini panjangnya 
mencapai ±10 meter. Sambil menyusuri terowongan, pengunjung 
bisa menikmati indahnya pemandangan terumbu karang dan 
beragam ikan yang berenang di sekitarnya. 
 Selain melalui terowongan, pengunjung juga bisa menyaksikan 
pemandangan bawah laut dengan menumpang Glass Bottom Boat. 
Kapal ini dirancang dengan ruang kabin yang berada di bawah 
permukaan laut. Sama dengan terowongan bawah laut, kapal ini 
diberi lapisan kaca tebal tembus pandang, sehingga Anda bisa 
melihat ke dasar laut. Kapal ini beroperasi dari pagi hingga siang 
hari. Nikmati perjalanan mengitari Pulau Putri selama 30 menit, 
tanpa biaya tambahan.
 Bila berencana menginap, siapkan dana Rp.1,1 juta/malam 
untuk anak-anak dan Rp. 1,75 juta/malam untuk dewasa. Untuk 
sekali perjalanan tanpa menginap, berkisar 600 ribu-1 juta rupiah. 
Fasilitas yang didapat antara lain kamar dengan AC, toilet di 
dalam, televisi, 4 kali makan, dan transportasi dari Dermaga 9 
Marina Ancol.
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citybuzz

R
utinitas kerap membelenggu kita. 
Aktivitas harian membuat kita 
jarang berolahraga. Nah, peka 
dengan hal ini, SHAGA mengada-

kan talkshow bersama OSIM dan Dyson di 
Mal Central Park beberapa waktu lalu. Turut 
mengundang Melanie Putria, Puteri Indo-
nesia 2002 dan Athlete of the Year FBAA 
2018, sebagai narasumber untuk memberi 
tips bagaimana menjalani gaya hidup sehat 
di tengah jadwal yang padat. “Jadwal yang 
padat, sering menjadi faktor penghalang 
untuk berolahraga dan bisa membuat 
orang mudah stress. Karena itu, keseim-
bangan antara aktivitas tubuh dan pikiran 
harus dijaga,” ujar Richie, Brand Manager 

SHAGA. Berolahraga secara rutin dapat men-
jauhkan kita dari stres dan penyakit, tambah 
Richie. “Menyeimbangkan gaya hidup itu 
sangat penting. Sebagai seorang ibu, kita 
harus bisa all-in-one mulai dari mengurus 
rumah, mengurus anak, dan kerja, sehingga 
tidak ada waktu untuk olahraga. Kalau aku 
dan suami selalu melakukan olahraga pagi, 
sebelum memulai aktivitas,” tutur Melanie, 
saat ditanya mengenai gaya hidup sehat-
nya. Melanie juga menambahkan bahwa ke-
sehatan merupakan investasi utama, bukan 
hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk 
orang yang kita sayangi. Selain itu, Melanie 
juga selalu menyiapkan makanan yang sehat 
untuk dikonsumsi sehari-hari. - DL

P
ada acara 17an lalu, Stella Maris 
School BSD merayakan hari 
Kemerdekaan dengan cara berbeda. 
Walau tetap ada upacara dan 

berbagai perlombaan, acara kemerdekaan 
tahun ini diisi dengan seminar jurnalistik 
yang dibawakan oleh Nina Melinda, news 
anchor dan juga koordinator berita Kompas 
TV. Seminar jurnalis yang bertemakan “Be 
a Young Journalist” ini diselenggarakan 
bagi siswa-siswi tingkat SMP yang ter-

tarik dalam bidang jurnalistik. Mba Nina, 
sapaan akrabnya, pun memberikan tips-tips 
bagaimana menjadi seorang pembawa 
berita yang handal dalam menghadapi 
berbagai situasi dan kondisi. Percaya diri, 
bisa mengontrol emosi adalah kunci utama 
dalam membawakan berita, terutama bagi 
reporter lapangan. Siswa-siswi pun diajak 
untuk memperagakan seolah-olah mereka 
adalah reporter dalam meliput sebuah berita 
bertemakan sosial. Seminar ini memberikan 
warna baru bagi perayaan hari Kemerdekaan 
Indonesia ke-73 di Stella Maris School BSD, 
dimana tidak selalu harus diwarnai dengan 
lomba-lomba, namun memberikan bekal 
ilmu yang berguna bagi masa depan penerus 
bangsa adalah hal yang lebih penting demi 
memerdekakan Indonesia dari kemiskinan 
dan kebodohan. - DL

gaya hidup 
sehat untuk 
jadwal padat

seminar 
jurnalis 
untuk anak

M
alea Emma Tjandrawidjaja seorang 
bocah 7 tahun berhasil meng-
harumkan nama Indonesia di 
pentas internasional. Malea tampil 

sebagai Molly di drama musikal Annie yang 
merupakan produksi Broadway klasik dan 
telah memenangkan beberapa penghargaan 
bergengsi Tony Award. Drama musikal ini 
menceritakan kehidupan tentang Annie si 
yatim piatu cilik yang berusaha memperoleh 
kehidupan lebih baik dan ingin merasakan 
indahnya kasih sayang orangtua. Tampil di 
hadapan 18 ribu penonton, Malea berak-
ting apik. Drama dibawah asuhan Sutradara 
Broadway, Tony Arden ini juga bekerjasama 
dengan artis Broadway terkenal lainnya seperti: 
Lea Salonga, Megan Hitty, Ana Gasteyer, Roger 
Bart dan masih banyak lagi. Saat latihan, Malea 
sempat berduet dengan Lea Salonga. Lea juga 
menyatakan bahwa Malea adalah orang Indo-
nesia pertama yang bekerja sama dalam drama 
musikal. Lea Salonga adalah penyanyi terkenal 
yang menjadi pengisi suara dalam film animasi 
Mulan dan Aladdin sebagai Jasmine, serta artis 
Broadway terkenal dan telah mendapatkan Tony 
awards dari Miss Saigon. - DL

anak 
indonesia 
tampil di 
drama 
musikal annie
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Warung Turki
Dari namanya saja, sudah terlihat kalau masakan yang ada di 
restoran ini pastilah masakan khas Turki. Eksterior restonya saja 
sudah terlihat cantik, apalagi interiornya yang unik dengan sentuhan 
ornamen khas Turki, seperti lampu gantung etnik berwarna warni, 
hiasan dinding unik yang membuat suasana Timur Tengah begitu 
kental. Begitu masuk ke dalam, terlihat sebuah tungku api besar 
yang digunakan untuk mengolah roti ala Timur Tengah.

Signature menu 
Menu yang patut di coba salah satunya adalah Lamb Baked in Salt, 
menu domba yang dibungkus dengan garam yang membentuk 
adonan padat. Selain empuk, rasa dagingnya enak karena tercium 
aroma rempah yang harum. Untuk menu lainnya bisa mencoba Yalya 
Kebab, olahan daging cincang rasa gurih yang disajikan dengan 
yogurt sauce.  Selain itu kita bisa mencoba Icli Kofte (seperti kroket 
isi sayuran), Tavuk Pide (pizza khas turki), Sebzeli Dolma (Sayuran), 
Koy Usulu Kizirtama (kentang yang dipotong tipis), dan Cay atau bisa 
di sebut the Turki.

Location
Jl. Kemang Raya 
No. 18A Kemang, 
Jakarta Selatan

familycorner

Bagi para pecinta kuliner Jepang, selalu ada restoran enak yang 
bisa dikunjungi dan dicoba. Salah satunya adalah Kura Sushi 
yang berada di Pantai Indah Kapuk. Tempatnya cukup oke, karena 
susana Jepangnya cukup kental saat kita masuk ke dalam.

Signature menu 
Di resto ini banyak ragam Sushi yang bisa dicoba seperti Chispy 
Maguro Maru atau Sakuraji-Roll. Untuk Sahabat Family Guide 
yang doyan daging merah, silahkan mencoba Wagyu Katsu. 
Daging wagyunya penuh marbling dan sangat juicy, kebayang 
kan kalau di grill di hot stone bikin cita rasanya semakin 
mantap maksimal.

Price Rp. 300.000, - for 2 people

opening Hours
Everyday: 12.00 – 22.00 WIB

Location
Ruko Crown Golf, 
Blok D No 36, Bukit 
Golf Mediterania
Jl. Marina Indah 
Raya, Pantai Indah 
Kapuk, Jakarta

Kura Sushi

opening Hours
Everyday: 11.00 – 24.00 WIB

Price Rp. 100.000, - 200.000/People
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lactationroom

memilih pompa   
Asi yang
  tepat

Pompa ASI bi-
asanya menjadi 
solusi terbaik 
bagi ibu bekerja 
atau ibu yang 
menginginkan 
fleksibilitas agar 
tetap dapat 
memberikan ASI 
(Air Susu Ibu) un-
tuk buah hatinya 
–  Putri Karina Lailani
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pompa asi manual

kelebihAn:
• Harga cenderung lebih 
terjangkau
• Tidak berisik
• Tidak memakan biaya listrik 
atau baterai
• Lebih mudah dibawa kemana-
mana karena kecil dan tidak 
banyak bagian pompa
• Ibu dapat mengontrol sendiri 
kecepatan pompa

kekuRAngAn:
• Penggunaannya sangat 
melelahkan karena dioperasikan 
dengan tangan secara manual
• Waktu memompa lebih lama 
dibandingkan pompa elektrik 
dan hanya bisa memompa satu 
persatu

pompa asi elektrik

kelebihAn:
• Praktis dan tidak melelahkan 
karena hanya menempelkan 
pompa ke payudara 
• Waktu memompa lebih cepat 
dan dapat memompa langsung 
dari 2 payudara

kekuRAngAn:
• Harga jauh lebih mahal dari 
pompa manual
• Memakan biaya listrik atau 
baterai
• Banyak bagian pompa, sehingga 
kurang praktis jika dibawa ber-
pergian
• Lebih berisik

Setelah saya menguraikan kelebi-
han dan kekurangan dari masing-

lactationroom

M emilih pompa ASI 
yang tepat, tentu 
harus disesuaikan 
dengan kebutuhan 

ibu. Seperti seberapa sering 
memerah ASI, lingkungan tempat 
ibu memerah dan menyimpan ASI, 
kondisi payudara, dan tak lupa 
budget untuk membeli pompa ASI. 
Jenis pompa ASI yang sudah 
umum kita ketahui adalah pompa 
ASI manual dan elektrik. Mungkin 
ibu muda belum mengetahui 
(atau mungkin ada juga yang 
sudah mengetahui), bahwa 
zaman dulu ada yang namanya 
‘pompa pentolan karet’. Asal tahu 
saja, pompa dengan pentolan 
karet yang biasanya berwarna 
merah atau pink ini masih dijual 
dipasaran. Padahal penggunaan-
nya terbatas dan kurang efisien. 
Pompa jenis ini hanya bermanfaat 
untuk mengurangi pembengkakan 
dan tidak efisien bila payudara 
dalam kondisi lembek. Selain 
itu, pompa jenis ini juga sulit 
dibersihkan dengan baik, karena 
ASI terkumpul dalam pentolan 
karet, dimana ASI yang terkumpul 
di dalamnya sering terkontaminasi 
sehingga tidak cocok digunakan 
untuk menampung ASI.  
 Kembali ke topik bahasan 
semula, menggunakan pompa ASI 
manual maupun elektrik sebe-
tulnya sama saja, namun sebe-
lumnya akan saya bahas terlebih 
dahulu kelebihan dan kekurangan 
masing-masing pompa.

kunci dAlAM MeMilih POMPA ASi yang tepat 
adalah dengan mengetahui terlebih dahulu apa 
kebutuhan ibu. Karena dengan memilih pompa 
ASI yang tepat dan sesua dengan kebutuhan ibu, 
tentu akan lebih efektif dari segi waktu, tenaga 
dan biaya. 

masing jenis pompa, berikutnya 
akan saya berikan tips tentang 
bagaimana memilih pompa ASI 
yang tepat, baik jika memilih 
pompa elektrik maupun manual.

1 SAAt ini AdA POMPA ASi 
dengAn SiSteM dOuble 

PuMP sehingga dapat memompa 
2 payudara sekaligus.

2 PilihlAh POMPA ASi 
yAng dilengkAPi 
dengAn MASSAge MOde 

sehingga menstimulasi proses 
pemompaan ASI yang lebih baik.

3 PilihlAh POMPA ASi yAng 
dAyA hiSAPnyA kuAt dAn 

tidAk teRlAlu biSing jika 
digunakan.

4 PilihlAh bRAnd yAng 
SudAh teRPeRcAyA.

5 bPA FRee

6 PAStikAn MeMilih 
POMPA ASi yAng 
MudAh dibeRSihkAn

7 PilihlAh POMPA ASi yAng 
dilengkAPi dengAn duAl 

Ring SilicA gel cuShiOn, agar 
aman dari bocor dan kontami-
nasi zat luar yang bisa merusak 
sterilitas ASI.  

     PUTRI KARINA LAILANI S, Si M. M
Mendapatkan pelatihan konseling di Sentra Laktasi Indonesia (SELASI) pada tahun 2016. Dan di tahun yang 
sama, ia mendirikan Studio Laktiferus yang bergerak di bidang konseling laktasi. Konseling biasanya dilakukan 
dengan home visit, atau berupa kelas kecil. Tahun 2018, ia mengisi halaman Lactation Room di Majalah 

   Family Guide Indonesia.
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S etelah sukses di beberapa 
acara sebelumnya, PT. 
Sarana Promosindo kali ini 
menggelar acara dengan 

tajuk Smart Parents and Baby Expo  
atau yang biasa disingkat sebagai 
SPABEX. Seperti biasa, acara ini 
diselenggarakan di  Jakarta Conven-
tion Center, pada tanggal 27-29 Juli 
2018 lalu. 

Selain menggelar diskon untuk 
berbagai produk ibu hamil, bayi 
dan anak-anak, acara ini juga 
dimeriahkan dengan berbagai lomba 
seperti Fun Run yang dapat diikuti 
seluruh anggota keluarga, Kids Rock 

Music Competition, SPABEX Got 
Talent, dan beberapa seminar yang 
tentunya bermanfaat bagi keluarga 
muda.  

“Kami ingin memberikan sesuatu 
yang berbeda dari biasanya. Jika 
pada pameran lain hanya meng-
hadirkan produk, dalam event ini 
para orangtua juga bisa sekaligus 
sharing tentang permasalahan yang 
mereka kerap hadapi dalam kelu-
arga, khususnya dalam menangani 
anak-anak,” jelas Eko Prabowo, 
Direktur PT. Sarana Promosindo 
Utama, dalam acara jumpa pers di 
hari pertama acara.  

smart 
parents 
and baby 
expo 2018

event
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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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Fashion 
Guide

Ralat

HUnKee DoRee KIDS
IG: @hunkeedoreekids
email: infohunkeedoree@gmail.
com

YoUnGWoonG
IG: @youngwoong_official
email: info.youngwoong@yahoo.
co.id

on Judeo: Polo shirt dan celana, Gingersnaps

on Duma: off-shoulder dress, Coast. Sepatu 

t-strap aksen studs, Valentino

on Cleo: off-shoulder dress, Gingersnaps

on Judika: Jaket dan kemeja, Amot Syamsuri 

Muda. Celana, Zara

on Cleo: Dress aksen bordir, 

Gingersnaps

on Judika: Jaket bomber, Ikat 

Indonesia by Didiet Maulana. 

t-shirt dan Celana, Zara

Di edisi 50 lalu, di halaman Cover Story seharusnya tertulis:

Favorite’s 
Guide
toKoMAInAneDUKASI
DM Instagram
SMS/WA (no call): 
081322555473
BBM: 55AF0531
Line: gitanovriyanti

HAPPY.toon
JKt WA: 087785433008
line happy-toon
SBY WA: 081802122525
line happytoon-sby
Mon-Fri: 9am-4:30 pm
official Store tokopedia: 
Happy toon
Shopee: Happy.toonwww.
happy-toon.com

RAJA MAInAn
toko Mainan online, 
Lengkap dan Murah 
WA: 083873257257 
rajamainan.co.id

toKo MAInAn 
HUMAIRA
SMS/WA: 
085810593464
Line: tokomainan
humaira

familyguideindonesia.com8

coverstory

familyguideindonesia.com9

coverstory

Pelajaran Kehidupan 
Judika dan Duma

Y
ang satu penyanyi macho terkenal, satunya 
lagi seorang model kecantikan. Kombinasi 
yang menawan bukan? Namun sayangnya 
Judika Nalon Abadi Sihotang atau yang akrab 

disapa Judika Idol sempat tidak mendapat lampu 
hijau saat menjalin hubungan dengan Duma Riris 
Silalahi. Keluarga Duma menentang keras hubungan 
mereka. Perjuangan cinta Judika dan Duma ini 
sempat terekam dalam lagu berjudul ‘Mama Papa 
Larang’. Setelah berpacaran selama 6 tahun lebih, 
baru restu itu keluar. Akhirnya tanggal 31 Agustus 
2013, keduanya pun menikah. Sekarang pasangan 
ini sudah memiliki dua malaikat cilik yang meng-
gemaskan, Cleo Deomora Sihotang (4 tahun) dan 
Judeo Volante Sihotang (2 tahun). 

Jaga Gawang Keluarga
Judika memang masih sibuk bernyanyi, sementara 
Duma mulai mengurangi kesibukan diri di luar 
urusan keluarga. Runner Up 1 Putri Indonesia ini 
mengaku harus ada yang jaga gawang di rumah, 
terutama mengurus anak-anak. “Kalau dua-duanya 
pergi kan kasihan anak-anak. Lagi pula, kita kan 
kerja untuk mereka juga. Masa kita mengorbankan 
perasaan mereka,” ujar Duma. Di belakang layar, 
suami istri ini kompak membuka bisnis sendiri. 
Bisnis mereka dimulai dari fashion, yakni clothing 
line bermerk JDK Clothing yang diperuntukkan 
untuk fashion pria. Rencananya keluarga muda ini 
akan merambah bidang merchandise dan karaoke. 
“Sekarang ini manajemen Judika sudah dipegang 
sendiri. Memang lagu dan label masih di tempat 
yang lama, namun ijinnya sudah kami kelola sendiri. 
Karena kami lihat peluang bisnisnya ada,” tambah 
Duma lagi.  

Resep Awet Bahagia
Kemesraan yang diperlihatkan Judika dan Duma se-
olah menepis kekhawatiran orangtua Duma di masa 
lalu, bahkan keduanya tidak akan bisa bahagia. 
Faktanya, pernikahan mereka sudah berjalan 5 tahun 
dan bisa dibilang jauh dari gosip. Apa resepnya? 
“Yang pertama Kepercayaan, yang kedua Bersyukur 
dan yang ketiga adalah Komunikasi,” jawab Duma. 
Bagi Duma dan Judika, justru masa-masa terberat 
hadir saat masa pacaran dulu. “Tantangannya pas 
pacaran, jadi sudah capek di situ. Sangat menguras 
energi kami berdua. Sudah menguras pikiran di 6 
tahun kami pacaran dan akhirnya sampai kami me-
nikah dan itu tahun ke 5 baru disetujui. Jadi setelah 
5 tahun menikah, kami tidak mau ada masalah yang 
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Y a, ternyata bermain bagi 
anak-anak balita itu pen-
ting lho! Hal ini terungkap 
dalam seminar yang 

diselenggarakan oleh Yayasan IDARI 
Sejahtera Mandiri bersama Departe-
men Rehabilitasi Medik RSCM. 
Bertempat di Ruang Auditorium 
lantai 3 Gedung IMERI pada awal 
Agustus 2018 lalu, seminar bertema 
“Orangtua Kreatif, Anak Bermain 
Cerdas” ini dihadiri ratusan peserta. 

Seminar ini menarik, karena digelar 
dalam bentuk interactive talkshow, 
jadi peserta bisa ikut menjadi 
bagian dari tema seminar itu sendiri. 
 Selain itu, para pembicaranya 
juga merupakan pakar di bidangnya 
masing-masing. dr. Luh Karunia 
Wahyuni, SpKFR-K selaku kepala 
departemen Rehabilitasi Medik 
RSCM membuka seminar hari itu ini 
dengan topik “Pengaruh Bermain 
Terhadap Perkembangan Motorik 
Kasar Anak”. Selain itu, beberapa 
narasumber terkemuka yang 
ahli di bidangnya, seperti dokter 
spesialis anak Dr. I. G Ayu Nyo-
manPartiwi, SpA, MARS atau yang 
lebih akrab disapa dengan Dr. Tiwi, 
membawakan topik “Anak Bermain 

Kotor, Lebih SehatKah?” Selain itu, 
psikolog Dra. Mayke Tedjasapu-
tra, MSi dengan topik “Pengaruh 
Bermain Terhadap Kecerdasan 
dan Kepercayaan Diri Anak,” juga 
turut menambah wawasan peserta 
seminar lebih dalam hal mengopti-
malisasikan tumbuh kembang anak. 
 Seminar ini sendiri bertujuan 
untuk mengedukasi masyarakat, 
khususnya para orangtua, dalam 
mengoptimalkan tumbuh kembang 
anak melalui bermain yang tepat 
dari segi Kedokteran Fisik dan 
Rehabilitasi, Kedokteran Anak, dan 
Psikologi Anak. Selain itu, juga ingin 
mengenalkan kepada masyarakat 
awam, mengenai peran dari Ilmu 
Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 

seminar 
orangtua 
kreatif, 
anak 
bermain 
cerdas

event

Banyak orangtua yang mera-
sa khawatir ketika anaknya 
lebih suka bermain daripada 
belajar. Padahal, bermain 
ternyata adalah salah satu 
cara anak belajar mengasah 
keterampilan motoriknya. 
– Rina Ruslaini 

sebagai salah satu cabang ilmu 
kedokteran yang memiliki andil 
dalam perkembangan seorang anak, 
khususnya di bagian motorik kasar 
dan pengembangan kepribadian 
anak. 
 Sekedar info, Yayasan IDARI Se-
jahtera Mandiri merupakan yayasan 
sosial yang bergerak di bidang 
kesehatan masyarakat, khususnya 
pengembangan bidang Kedokteran 
Fisik dan Rehabilitasi (KFR). Yayasan 
ini mempunyai banyak agenda 
kegiatan, salah satu yang utama 
adalah mengupayakan kemampuan 
fungsional anak dan menyiapkan 
daya dukung lingkungan fisik dan 
sosial terhadap tumbuh kembang 
anak.   
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El Barack is Turning Four 
hOReee, keSAyAngAn MAMA jeSSicA iSkAndAR 
(jedAR) sekarang sudah berusia empat tahun. Acara ulang 
tahun El Barack Alexander dirayakan di kediamannya di 
kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari Sabtu, 21 Juli 
2018 lalu. Pesta ulang tahun El kali ini bertema Paleonto-
logy, tepatnya Pemburu Dinosaurus. Selain teman-teman 
sekolah El, para sahabat mama Jedar yang notabene adalah 
para artis, juga datang beserta anak-anak mereka. Di anta-
ranya adalah Nia Ramadhani, Shireen Sungkar, Ryan Delon 
bersama sang istri Sharena, Tya Ariestya dan lainnya. Wah, 
semua sayang sama El ya! Ulang tahun kali ini, El mendapat 
hadiah istimewa dari mama Jedar, yakni sebuah kolam 
renang. Meski masih dalam proses pembangunan, namun El 
ternyata sangat senang dengan hadiah sang mama tercinta 
itu. Happy birthday El, semoga sehat dan bahagia selalu 
bersama mama ya. Foto: jessica iskandar
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BentUKLAH AKU!
Halo adik-adik, kini saatnya berkreasi! Gunting semua bagian sesuai garis putus-putus, lalu satukandengan lem  seperti 
contoh gambar di kanan bawah. Hiasan pensil lucu siap menemani belajar kalian. 
Kalau sulit, minta tolong Ayah atau Ibu, ya!

familyguideindonesia78
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BAKERY & CAKE SHOP

ACASWELL’S MOM’S
Jl. Kemang Utara No. 19A
Jakarta Selatan 12730
T: (021) 7190280
F: (021) 7196705
E: shop@caswells-moms.com
www.caswells-moms.com
Menyediakan icecream dan gelato,
melayani pesan antar.

BREADTALK
• Mall Taman Anggrek Ground / 48
   Jl. Letjen. S Parman
   Jakarta Barat
   T: (021) 56999324
• Mall Of Indonesia (MOI)
   Kelapa Gading Square 
   Ground Floor / A8, E14
   Jl. Raya Boulevard Barat
   Jakarta Utara
   T: (021) 45868194
• Shopping Town Mall Barat
   Grand Indonesia LG FI No. 16
   Jl. MH. Thamrin, Jakarta
   T: (021) 23580507, 23580509
• Cibubur Junction Ground Floor 
   Unit 03-05-05A
   Jl. Jambore No. 1
   Jakarta Timur
   T: (021) 87756536
   www.breadtalkindonesia.com
   Menyediakan beraneka roti dan     
   cake. Melayani pesan antar di    
   nomor 021-7996060

CHEY O’ROURKE
Jl. TB Simatupang No. 51B, Kav 8
Taman Jervois
Jakarta Selatan 12560
T: (021) 7815962
E: chey@ssafara.net
Menyediakan beraneka kue buatan 
rumahan

CHEESE CAKE FACTORY
• Jl. Barito 2 No. 19A Barito
   Jakarta Selatan
   T: (021) 7392102
• Jl. Tomang Raya No. 41
   Jakarta Barat
   T: (021) 56972777
• Jl. Bintaro Raya Sektor 5 
   Blok EA2 No. 53
   Bintaro, Jakarta Selatan

   T: (021) 7341590
• Jl. Kalimalang Raya No. 46        
   Perumnas II
   Bekasi
   T: (021) 88956611
www.chzcakefactory.com
Tidak hanya menyediakan cake tapi 
juga beverages, ice cream&ice cakes, 
hampers, cookies dan juga dine in
 
CHERRY RED
• Pusat Niaga Roxymas,
   Blok E2 No. 29
   Jl. K.H. Hasyim Ashari,
   Jakarta Pusat 10150
   T: (021) 63858271/2
   F: (021) 63867267
• Hero Plaza Senayan
  Jakarta Selatan 10270
  T: (021) 5715062/3
• Siloam Hospitals
  Jl. Siloam No. 6 ext 2021
  Lippo Karawaci 1600
  Tangerang 15811
  Jl. Asia Afrika No. 6 lt.UG  

CLAIRMONT PATISSERIE
• Jl. Boulevard Raya 
   Blok WA 2 No. 15-16 
   Kelapa Gading, Jakarta Utara
    T: (021) 4532148
• Jl. Bulungan No. 24 
   Jakarta Selatan
   T: (021) 72788855
• Jl. Margaguna Raya No. 9
   Pondok Indah 
   Jakarta Selatan
   T: (021) 75911158
• Supermall Karawaci 
   Lt. 2 UG # 48
www.1st-menu.com
Selain menyediakan cake, juga ada 
roti dan kue kering. 

CUPCAKES HEAVEN
M: 08128127970
E: yuli@cupcakesheaven.com
FB: http://www.facebook.com/
cupcakesheaven
Menyediakan customize cupcakes 
untuk segala acara. 100% 
handmade.  

DAPUR COKELAT
• Kompleks Green Ville 
   Blok BL No. 4

   Jakarta Barat
   T: (021) 56958638
• Jl. Kelapa Nias Raya Blok QE-1 No. 3
   Kelapa Gading, Jakarta Utara
   T: (021) 4533158
• Jl. Tebet Barat Dalam No. 43
   Jakarta Selatan
   T: (021) 83704189
• Ruko Town Center 10B No. 6
   Alam Sutera, Serpong
   T: (021) 29211488
• Ruko Sentra Niaga Boulevard 
   Blok SN2/03
   Harapan Indah, Bekasi Barat 
    T: (021) 88866633
• Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 12
   Jakarta Selatan
   T: (021) 7266727
www.dapurcokelat.com
Menyediakan cake, praline, snack, 
decoration cakes, chocolate corner.

HELEN’S CAKES & CATERING
One Wolter Place
Jl. Wolter Monginsidi No. 63B
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
T: (021) 7258885
F: (021) 7265111
www.helens-jakarta.com
Selain menyediakan beraneka cake, 
juga menyediakan
catering dan melayani pesanan 
perusahaan.

L’ATELIER DU CHOCOLAT 
• Jl. Kemang Selatan Raya No. 5
   Jakarta Selatan 12730 
   T: (021) 98226650, 7818186

• Plaza Indonesia Unit LB#47 
   T: (021) 3107671
Menyediakan beraneka rasa coklat 
yang dibuat secara hand made.

LOVELY CAKES  
Ruko Malibu Blok J No. 12
Palem City Resort
Cengkareng
Jakarta Barat
M: 0811177338, 081317008838
www.lovelycakeshop.com
Melayani pesan antar. 
Tanpa pengawet atau pewarna 
buatan, 
100% aman dikonsumsi anak-anak

MARY’S PASTRY LAB
M: 0838 7019 3677 
(SMS/WhatsApp only)
E: contact@maryspastrylab.com
twitter: @MarysPastryLab
FB: Mary’s Pastry Lab
Menyediakan birthday cake, marsh-
mallow, cookie, macaron, cupcake

PASADENA CAKES 
Jl. Tomang Asli No. 1
Jakarta Barat 
T: (021) 56963471/72 
www.pasadenacake.com
Menyediakan wedding cake, 
birthday cake, Christmas, 
Imlek, Lebaran, Pinata and other.

VIOLET’S CAKES
Rukan Eksklusif Blok B/58
Pantai Indah Kapuk
T: (021) 5596 5942
M: 0819 081 33339 
Pin BB: 2A77E25C
FB: violet_cakes@yahoo.com
www.violetcake.com
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hubungi: iklan@familyguideindonesia.com atau hubungi langsung:

Marina emeline: 0812 9359 9319 elizabeth Marantika: 0813 8232 4284

LOVING FAMILY

WE ARE

MAnFAAtKAn PAKet 

MenArIK dari kami untuk mendapatkan 
keuntungan melimpah bagi bisnis Anda. 

JADI, tUnGGU 
APALAGI?

Promosikan produk Anda di website
Family Guide Indonesia sekarang juga! 

onLIne & DIGItAL MAGAZIne

MID YEAR
SHOCK PRICE
BEST PRICE FOR YOU!
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KISAH DARI 
HUTAN RINDANG

Setelah asyik bermain dan bersenang-senang, waktunya 
pulang. “Burhan dan Rubi mana ya? Mungkin sudah pulang 
duluan,” kata Kodi. Akhirnya mereka pulang tanpa 
Burhan dan Rubi. 

“Huhuhu, kita tersesat. Andaikan kita mau menuruti nasihat 
Kelli, tentu tidak akan begini jadinya,” isak Burhan dan Rubi 
sambil berusaha menemukan jalan pulang. 

Di Hutan Sebelah sedang ada pasar malam. “Sepertinya seru deh, 
kita jalan-jalan ke sana nanti malam, yuk!” ajak Rubi Rubah. 

“Ayo, aku sukaa sekali pasar malam. Bayak makanan dan mainan 
di sana,” ujar Burhan dan Aruk Kura bersemangat. Semua setuju, ya 
pasar malam memang menyenangkan!

Saat akan berangkat...”Teman-teman, di sana kan ramai 
sekali. Agar tidak nyasar, kita pakai pita di lengan kanan ini 
ya,” ujar Kelli Kelinci sambil membagikan pita orange. 

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

“Ah jelek warnanya. Aku tidak mau pakai!” sergah Burhan 
dan Rubi. “Warna ini mencolok, jadi mudah terlihat di kera-
maian,” jelas Kelli. Yang lain setuju memakainya. 
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JAKARTA BARAT

ICHTHUS SCHOOL ( WEST CAMPUS)
JL. SURYA MANDALA III BLOK NII NO. 11
CILANDAK BARAT
NATIONAL MONTESSORI
RUKO TAMAN KEBUN JERUK 
BLOK AA5 N026-29
20FIT STUDIO
RUKO GARDEN SHOPPING ARCADE BLOK 
B/9CC, JL. S. PARMAN KAV. 28, 
KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN, 
KEC. GROGOL, PETAMBURAN, 
TUMBLE TOTS: 
MALL TAMAN ANGGREK LT.2  
JW LOUNGE:
TERMINAL I A KEBERANGKATAN 
(SEBELAH KONTER LION AIR) 
BANDARA SOEKARNO HATTA   
YESSI SHOP  
TAMAN MERUYA ILIR 
BLO A15 NO. 15, 
JL. WORA WARI     
ERHA CLINIC KEMANGISAN 
 JL. KEMANGGISAN UTAMA RAYA NO. 50 
SLIPI    
ERHA CLINIC MANGGA BESAR  
JL. MANGGA BESAR VIII NO. 10 B 
TAMAN SARI    
TUTOR TIME INTERNATIONAL 
PRESCHOOL&KINDERGARTEN 
TAMAN KEBON JERUK INTERCON 
BLOK C2/19
KEBON JERUK
JAKARTA AQUARIUM 
Neo Soho 
Central Park
Call center 1-500-212
LOLLYPOP PREESCHOOL
JL. SURYA UTAMA BLOK J NO. 8,
SUNRISE GARDEN -  KEBON JERUK
KIDEA PREESCHOOL & KIDEGARTEN 
CITRA 3 EXT BLOK F1 NO.6, 
KALIDERES, CENGKARENG, CITRA GARDEN 
KIDEA PREESCHOOL & KIDEGARTEN 
APARTEMEN MEDITERANIA GARDEN 
RESIDENCE I, TOWER AZALEA,
JL. TANJUNG DUREN KAV 5-9 
KIDZART
RUKO CENTRA NIAGA BLOK T5 NO.12 
(SBLH MALL PURI INDAH) 
KIDZART TANJUNG DUREN
GREENVILLE MAISONATTE FB 7
KIDZARTTAMAN PALEM
RUKO TAMAN PALEM LESTARI 
BLOK G2 NO. 1C
KINDERLAND SUNRISE GARDEN
JL. SURYA TIMUR BLOK A NO. 5, KEDOYA, 
WEST JAKARTA
PHONE: (021) 580 2323
RS HERMINA 
JL.KINTAMANI RAYA NO.2 KAWASAN 
DAAN MOGOT BARU JAKARTA  

JAKARTA PUSAT

NATIONAL MONTESSORI 
JL. PANDEGLANG BLOK PAV NO. 44 
MENTENG
LITTLE OWL PREE SCHOOL
JL.KESEHATAN 3 NO. 29 CIDENG
COO GEE  
PLAZA INDONESIA LANTAI 3 BLOK E UNIT 10 
ROCK STAR GYM  
MINIAPOLIS PLAZA INDONESIA FL. 3 #E43, 
JL. MH. THAMRIN KAV 28-30  
MY PLAYMALL  
THAMRIN RESIDENCE LT. 3 A, 
JL. THAMRIN BOULEVARD
RSIA BUNDA JAKARTA  
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.28, MENTENG 
RS CAROLUS 
JL. SALEMBA RAYA NO.41  
RS THAMRIN 
 JL. SALEMBA TENGAH NO. 26 
RSIA TAMBAK  
JL. TAMBAK NO. 18 MENTENG  
SOTO MADURA KHAS SURABAYA  
JL. IR H JUANDA NO. 16 
GAMBIR   
RS IBU DAN ANAK YPK MANDIRI  
JL. GEREJA THERESIA 22, MENTENG  
TOYS KINGDOM  
GARDEN DISTRICT EAST MALL 
LEVEL 5 (GD 2-MA)
GRAND INDONESIA 
ERHA APOTHECARY PLAZA INDONESIA 
PLAZA INDONESIA SHOPPING CENTER UNIT 
L3 #121A - 121B
ERHA APOTHECARY CENTRAL PARK 
CENTRAL PARK #L1-105 PODOMORO CITY 
TAMAN SARI ROYAL HERITAGE SPA  
JL. KH. WAHID HASYIM 133 JAKARTA PUSAT 
MINIAPOLIS PLAZA INDONESIA  
PLAZA INDONESIA
BUMBU DESA  
JL. CIKINI RAYA NO. 72, MENTENG 
CARPEDIEM
JL. CIKINI RAYA NO. 69A   
COTONNIER 
PLAZA INDONESIA KAV.28-30 L3 # B93, 
PRODIA CHILDCARE  
JL. KRAMAT RAYA NO. 53  
LOLLYPOP PREESCHOOL  
JL. AGUS SALIM NO. 112,
MENTENG
CLODI ADDICT
MALL FX SUDIRMAN LANTAI .F5
I-LEAD FAMILY CHILD CARE 
THE ENERGY, MEZZANINE LEVEL, 
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 52-53,SCBD
PSKD MANDIRI SCHOOL 
JL.DR.GSSY.RATULANGI NO.5 & 14, 
MENTENG
ROYAL TOTS ACADEMY
JL. JAMBU NO. 2
MENTENG

JAKARTA UTARA

APPLE TREE PRE SCHOOL 
MUARA KARANG BLOK I1 SELATAN 
NO. 26 - 28, JKT - 14450
APPLE TREE PRE SCHOOL 
Sunter  
Jl. Bisma Raya Blok C2 No.8 Sunter 
WATERBOM JAKARTA  
JL. PANTAI INDAH BARAT NO.1, PIK  
BABY EMPIRE 
(TOKO PERLENGKAPAN BAYI) 
RUKAN EKSLUSIF BLOK G/78 
PIK, BUKIT GOLF  
FAVOR PHOTOGRAPHY  
 JL. PLUIT SAKTI 7  JAKARTA, 
 HOPE FOR KIDS  
PURI GREFENDA F2/5 
JL. PANCA INDAH TIMUR, PIK  
RS HERMINA PODOMORO 
 JL. DANAU AGUNG 2 BLOK E.3 NO. 28-30, 
SUNTER PODOMORO  
LEADER CASTLE  
JL. SUNTER STS BLOK G/24, SUNTER AGUNG 
I CAN READ  
RUKO NIRWANA SUNTER ASRI B
LOK J1 NO. 25  
BIRDS & BEES  
BOULEVARD RAYA BLOK Q A 5/25, 
KELAPA GADING
JUST FOR KIDS  
MALL OF INDONESIA LT. GF/E1 , 
KELAPA GADING, 
RS PIK  
JL. PANTAI INDAH UTARA 3,
PANTAI INDAH KAPUK, 
LIL NEEDS  
JL. MUARA KARANG UTARA 
BLOK A3 NO. 135AB LT. 2  
SUZANNA BABY SHOP 
BOULEVARD RAYA BLOK K4 NO.8-10 K, JL
BABY PARCEL  
KOMPLEK METRO ESPLANADE, 
JL. PANTAI INDAH UTARA 2 NO. 49-52, 
PANTAI INDAH KAPUK, 
ERHA CLINIC
JL. BOULEVARD ARTHA GADING BLOK D-6
KELAPA GADING
ERHA APOTHECARY 
MALL KELAPA GADING 
SENTRA KELAPA GADING UNIT / LOKASI 
# G-43 (LANTAI DASAR MKG 3)    
ERHA CLINIC PIK  
GALERI NIAGA MEDITERANIA II 
BLOK L8J-L8K PANTAI INDAH KAPUK  
TIYO TIYO BOOKS  
MALL KELAPA GADING 3, LANTAI 2, NO.04A 
(PATOKAN SEBELAH TIMEZONE) 
PIGEON  
MALL KELAPA GADING 3 BLK M, JALAN 
BOULEVARD KELAPA GADING, 14240  

pickuppoint

ISTANA BONEKA  
ISTANA BONEKA KELAPA GADING, 
JL. BULEVARD RAYA BLOK PA 1 NO.21
KELAPA GADING   
TOKO BAYI  
RUKAN EKSLUSIF BGM BLOK E/19, PIK 
BABY PAX  
JL. PELANGI KUNING 2 BLOK B8B NO. 2 
KOMP. GADING RESIDENCES PEGANGSAAN 
DUA-KELAPA GADING
KINDERLAND MUARA KARANG
JL. MUARA KARANG BLOK Y3-TIMUR NO. 
12, NORTH JAKARTA
PHONE: (021) 660 2966  
LITTLE LOULAH  
TUGU PERMAI B9 NO. 5 PLUMPANG  
JL. SUNTER INDAH 2 BLOK HC-1 NO. 22 
LOLLYPOP PREESCHOOL (PLUIT)  
JL. SUNTER PERMAI RAY NO. 8
LOLLYPOP PREESCHOOL 
 JL. AGUNG PERKASA X BLOK J-7 
NO. 9-11,SUNTER AGUNG PODOMORO  
Q-KIDDIES  
MAHAKA SQUERE LANTAI.2 
JL.KELAPA NIAS MAS, KELAPA GADING  
KINDERLAND  PRESCHOOL
JL.KAYU PUTIH RAYA BLOK.A-IV KAV.1-4 
PULO MAS JAKARTA 13260 
MOM N JO 
RUKAN EXCHANGE BLOK D/23 
PANTAI INDAH KAPUK JKT  
MOSHI MOSHI
JL.PANTAI INDAH KAPUK UTARA II, KOMP 
GALERI NIAGA MEDITERANIA BLOK K/8-F 
KAPUK MUARA JKT 14460  
SNOOPY BABY   
EMPORIUM PLUIT MALL, 2ND FLOOR UNIT 
25, JL.PLUIT SELATAN RAYA BLOK.S-6 T:  
MAMA WAY  
RUKO GRAHA BOULEVARD BLOK.B NO.3 
JL.RAYA BOULEVARD KELAPA GADING  
MOMOKO BABY SHOP   
CENTRO METRO BROADWAY A 59, PANTAI 
GLOBAL ART PANTAI INDAH KAPUK
JL. PANTAI INDAH UTARA 2 KAVLING M1 N1 
RUKO CENTRO METRO BROADWAY BLOK 
B NO.59, 
KIDZART
RUKAN ARTHA GADING BLOK I 22
KIDZART
GALERIA NIAGA MEDITERANIA II BLOK J 8B 
PANTAI INDAH KAPUK
MY&YOURDENTIST
MAHAKA SQUARE
(D/H SPORT MALL) GF/(C29)-33
KELAPA GADING

FAMILY GUIDE EDISI INI JUGA DAPAT DIPEROLEH DI

Ingin jadi 

Pick up poin kami?
hubungi 

021-6282654
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JAKARTA SELATAN

ICHTHUS SCHOOL ( SOUTH CAMPUS)
JL. CARINGIN BARAT NO. 1 
CILANDAK BARAT
NATIONAL MONTESSORI
JL. GANDARIA 1 NO. 16, KEBAYORAN BARU
BINUS SCHOOL SIMPRUG
JL. SULTAN ISAKANDAR MUDA KAV.6 - 8
20FIT STUDIO
JL. CIPETE RAYA NO. 16 CILANDAK,  
JAKARTA 
20FIT STUDIO
JL. SINABUNG RAYA NO. 9, 
 KEBAYORAN BARU, 
JAKARTA, 12120
20FIT STUDIO
GALERIA SCBD LOT 6, 
JENDRAL SUDIRMAN KAV. 52-53, 
JAKARTA
HOTEL ATLET CENTURY  
JL. PINTU SATU SENAYAN, JAKSEL 
THE CHILDREN STORE 
SENAYAN CITY 4FL, NO. 95-97  
PT. INTTO NIAGA INTERNUSA 
ITC FATMAWATI RUKO NO. 12 LT. 3 
LITTLE TOES  
DARMAWANGSA SQUARE CITY WALK , 
1ST FLOOR LOT 1-B  
KIDZANIA   
PACIFIC PLACE L6 - 601,  
SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT
KLINIK AMERTA  
JL.FALETEHAN 1 NO.30
CHICCO BABY PLACE  
JL. CIPETE RAYA NO. 1 A 
RUMAH SAKIT PERTAMINA PUSAT 
JL. KYAI MAJA NO. 43, KEBAYORAN BARU, 
RS MEDISTRA 
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 59,
LIPPOMALL KEMANG VILLAGE
KEPOMPONG PRESCHOOL 
JL. BANGKA RAYA NO. 99 B, PELA  
LEVEL 3 - ISLAND UNIT 6
DWI GANTARI INDONESIA 
(KLINIK AUTIS) 
JL. CILANDAK TENGAH 2 NO. 35 (DEKAT 
CILANDAK TOWN SQUARE)  
KIDS WORLD FUN EDUCA. 
SENOPATI, 
SAM MARIE  
JL. WIJAYA I NO. 45, KEBAYORAN BARU,
PURREL TOYS, KIDS AND BABY HAIR 
 JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 64A SANTA, 
KEBAYORAN BARU,
BRAWIJAYA WOMEN & CHILDERN RS  
JL. TAMAN BRAWIJAYA NO. 1 CIPETE UTARA, 
HLG BABY SHOP  
BRAWIJAYA WOMEN & CHILDREN HOSPITAL, 
JL TAMAN BRAWIJAYA NO. 1, CIPETE UTARA 
TAMANI KIDZ  
KEMANG, JL. KEMANG RAYA NO. 5  
TAMANI KIDZ  
BINTARO, PLAZA BINTARO JAYA  
SOUR SALLY  
MALL SENAYAN CITY LG FLOOR L-69, 
SUZANNA BABY SHOP  
JL. METRO PONDOK INDAH 33 
PONDOK INDAH   
CONTEMPO KIDS  
GANDARIA CITY LT.UG NO.72-73 
ERHA CLINIC PONDOK INDAH  
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 131   
ERHA APOTHECARY 
MAL PACIFIC PLACE LT.2 NO.29 
ERHA APOTHECARY 
MAL SENAYAN CITY JL.ASIA AFRIKA, 
LT. LGF UNIT L-01  
ERHA APOTHECARY 
MALL GANDARIA CITY UNIT L-85 
MOM N JO   

 JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV G-8, 
KLINIK GIGI KEMANG 
HADIPRANA BUILDING LT. 2, 
JL. KEMANG RAYA NO. 30, 
KALBE PONDOK INDAH   
PIM II LT.2    
KALBE LOTTE KUNINGAN 
LOTTE LOT AVENUE KUNINGAN LT. 3F   
MAYAPADA HOSPITAL  
JL. LEBAK BULUS I KAV.29,
TOYS KINGDOM  
KOTA KASABLANKA LT. 2   
BALE BALE SPA 
JL.P.ANTASARI NO.39B PETOGOGAN , 
KEBAYORAN BARU
LOLLIPOPS’ PLAYLAND & CAFÉ 
(SENAYAN CITY)  SENAYAN CITY LT.6 
JL.ASIA AFRIKA LOT.19, JAKARTA 10270 
KIDEA PREESCHOOL & KIDEGARTEN 
(BINTARO) 
JL. CAMAR BLOK BS NO 21-22, 
BINTARO SEKTOR 3  
WOWZANIA 
 LIPPO KEMANG MALL L3-01B 
JL.P.ANTASARI 
MY TOOTSIE BEAR CHILD CARE
BELLAGIO RESIDANCE TOWER B, GROUND 
FLOOR UNIT OG-20/UG-02
MEGA KUNINGAN BARAT KAV.E4.3  
KINDERLAND PONDOK INDAH
JL. CARINGIN BARAT NO. 1, CILANDAK, 
SOUTH JAKARTA
PHONE: (021) 7590 8818
KINDERLAND BONAVISTA
JL. BONAVISTA RAYA, LEBAK BULUS, 
SOUTH JAKARTA
PHONE: (021) 769 2988
KEMANG MEDICAL CENTER 
 JL. AMPERA RAYA NO. 34 
RAGUNAN PASAR MINGGU 
PELANGI MONTESSORY
APARTEMEN TAMAN RASUNA 
TOWER 14, LT. 4
KINDERLAND PONDOK INDAH
JL. CARINGIN BARAT NO. 1, CILANDAK, 
SOUTH JAKARTA
PHONE: (021) 7590 8818
KINDERLAND BONAVISTA
JL. BONAVISTA RAYA, LEBAK BULUS, SOUTH 
JAKARTA
PHONE: (021) 769 2988
KINDERFIELD 
PRESCHOOL & KINDERGARTEN
JL. CINERE RAYA NO. 216
CINERE 
ELLEXITO EATERY & PASTRY
JL. KEMANG I NO. 12 A
JAKARTA SELATAN
T: (021) 71793081
MY&YOURDENTIST
KUNINGAN CITY L1-01A
KINDERFIELD HEAD OFFICE
JL. PROF. DR SOEPOMO SH NO. 11 A
SINGAPORE SCHOOL BONA VISTA - 
INDONESIA
JL. BONA VISTA RAYA
LEBAK BULUS 

JAKARTA TIMUR

CERIA KIDS SCHOOL 
KOMPL PALEM INDAH BLOK L NO. 24, 
PONDOK KELAPA 
DUNIA BERMAIN  
RUKO CANADIAN BOARDWAY CBD-21, 
KOTA WISATA, JL. ALTERNATIF, CIBUBUR 
HP: 0821 12633240 
KIDEA
Jl. DEWI SARTIKA NO. 294 D 
MOM N JO 
JL.PEGAMBIRAN NO.33 RAWAMANGUN, 
RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR
TKK 3 PENABUR  
Jl. Tarum Barat Blok KK Cipinang Indah
KINDERFIELD DUREN SAWIT 
JL. RAYA RAWA DOMBA NO. 88
DUREN SAWIT
KINDERLAND PULO MAS
JL. KAYU PUTIH RAYA NO. 15 A, PULO MAS, 
EAST JAKARTA
PHONE: (021) 470 6722
KINDERLAND SUNRISE GARDEN 

TANGERANG

BINUS SCHOOL SERPONG 
JL. LENGKONG KARYA NO. 58,
JELUPANG
SANTA LAURENSIA
JL. SUTERA UTAMA NO. 1
SILOAM HOSPITALS  
JL. SILOAM NO. 6 LIPPO VILLAGE, TANGERANG 
RSIA CAROLUS SERPONG  
JL. GADING GOLF BOULEVARD, 
GADING SERPONG, 

BEKASI

BINUS SCHOOL BEKASI  
JL. SARASWATI NO. 1, BEKASI
RSIA HERMINA BEKASI  
JL. KEMAKMURAN NO. 39 
MARGAJAYA 
RS HERMINA GALAXY  
GRAND GALAXY CITY
JUST FOR KIDS  
METROPOLITAN MALL BEKASI 2
 LT. 1 NO. 4  
SUMARECON MALL BEKASI 
JlBoulevard Ahmad Yani Blok M  
KINDERFIELD BEKASI  
JL. ALAMANDA H 7 NO.5-6
KEMANG PRATAMA III
SVP
JL. KEMANG PRATAMA RAYA AN 2-3

JL. DARMAWANGSA 4 NO. 8, 
HERITAGE SCHOOL
BELLEZZA SHOPING ARCADE
3RD FLOOR
I SMILE 
THE BELLEZZA PERMATA HIJAU GP TOWERS 
5TH FLOOR 
BELLEZA MALL 
SNIPPET JUNIOR HAIR SALON 
JL.MALEO RAYA BLOK JA 2 NO.8, 
PESANGGRAHAN  
MIL & MAT  
JL. KEMANG RAYA NO.33 KEMANG  
T: (021) 719 8030  
 D’KATZ  
 JL. KEMANG RAYA NO. 49 E, JAKSEL 
KINDERLAND PRESCHOOL  
JL. BONAVISTA RAYA, BONA INDAH HOUS-
ING KOMPLEX, LEBAK BULUS 
CERIA MONTESSORI SCHOOL 
SIMPRUG GOLF III KAV 73, 
TK CITRA INDONESIA BINATRO 
PUYUH TIMUR 2EG/32 
D’ROYAL MOROCO ISLAMIC PRESCHOOL 
RADIO DALAM RAYA, JL. H SALIM I II/7 
SUPER KIDS PRESCHOOL  
JL. KEMANG TIMUR NO. 80, JAKARTA 
JAYAKARTA MONTESSORI SCHOOL 
JL. KEMANG SELATAN 1 BLOK L-1, JAKSEL 
JAKARTA MONTESSORI SCHOOL  
JL. KEMANG RAYA NO. 39, JAKSEL 
CIKAL 
JL. TB. SIMATUPANG KAV. 18, CILANDAK, 
TK BAKTI MULYA 
JL. GEDUNG HIJAU, PDK PINANG, 
JAKSELESC  
JL. ISKANDARSYAH RAYA NO. 97
JULIA GABRIEL PRESCHOOL 
JL. KRAMAT 1 RAWA SIMPRUG
PRODIA  
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA 31C  
PRODIA  
JL. BINTARO UTAMA RAYA SEKTOR 3A 
SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL  SIS 
KOMPLEK 
JL. BONAVITA RAYA, LEBAK BULUS, 
CELIK PRESCHOOL  
JL. TEBET TIMUR DALAM IX/2, 
THE PARK LANE HOTEL   
JL. CASABLANCA KAV. 18,
HIGH REACH  
SUDIRMAN PARK APART. TOWER B LT. 2, 
JL. KH. MAS MANSYUR KAV 35 
GUNAWARMAN DENTAL CLINIC  
JL. GUNAWARMAN NO. 26, 
ETON HOUSE PRESCHOOL 
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO. 121, 
JAKARTA 12210  
ROYAL TOTS  
THE KUNINGAN PLACE LUMIA TOWER 
6TH FLOOR, 
JL. KUNINGAN UTAMA LOT 15  
ARION SWISS BELHOTEL KEMANG 
JL. KEMANG RAYA NO. 7, KEB. BARU, 
ELLAINE BABY SHOP 
GRAND ITC PERMATA HIJAU LT. 1 BLOK B3 
NO. 1-2 JAKSEL 
I CAN READ 
JL. ARTERI PERMATA HIJAU, RUKO GRAND 
ITC PERMATA HIJAU BLOK SAPHIRE NO. 11, 
MAMITA 
JL. YDPP SELATAN NO. A3 CILANDAK, 
KODOK IJO  
JL. CIKAJANG NO.26 PETOGOGAN 
KEBAYORAN BARU
BABY FEITS  
JL. L NO. 6 KOMPLEKS POLRI AMPERA HP: 
AL IZHAR  
JL. RS FATMAWATI KAV 49, PONDOK LABU,  
 MAZDA  
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 31, 
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 

DEPOK

RS HERMINA DEPOK  
JL. RAYA SILIWANGI NO. 50 PANCORAN MAS, 
KINDERFIELD DEPOK  
JL. MARGONDA RAYA NO. 10

CIREBON

KINDERFIELD CIREBON
JL. KAP SAMADIKUN NO. 33

BANDUNG

ZAP BANDUNG
JL. ANGGREK NO.24 
SUMUR BANDUNG - MERDEKA
MINIAPOLIS PARIS VANJAVA (PVJ)
JL. SUKAJADI NO. 137-139 

SURABAYA

RUMAH SAKIT BERSALIN SAYANG IBU
JL. CIMANUK 8, SURABAYA
SILVER INTERNATIONAL CLINIC
JL. KUTAI NO. 38 
SURABAYA
ZAP
JL. BLAMBANGAN NO. 35 
SURABAYA PUSAT
2OFIT STUDIO
JL. HR. MOHAMMAD
RUKO INTI SURYA PERMATA 2 C17
SURABAYA
GYMBORE 
Villa Bukit Regency 2 No. 5/7
ETON HOUSE
Bukit Telaga Golf TG1/10--11

YOGYAKARTA

ZAP
JL. MELIWIS NO.10 DEMANGAN BARU
YOGYAKARTA 

SEMARANG

ZAP
JL. ANGREK 4 NO. 23 SIMPANG LIMA
SEMARANG TIMUR

BOGOR

KINDERFIELD BOGOR
PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA
BLOK B NO. 6, 7, 8 
KINDERFIELD CIBUBUR
SUMMERSET N. 8 NO. 18

PONTIANAK

KINDERFIELD PONTIANAK  
JL. ARIS MARGONO NO. 9
KINDERFIELD CIBINONG
TAMAN NIAGA NO. 25 
ERFINA KENCANA REGENCY

pickuppoint

BIAN’S 
ITC BSD LT DASAR BLOK E1 NO.10-11-12, 
BSD CITY
STELLA MARIS SCHOOL
HOLISTIC EDUCATION CLUSTER VATIKAN,   
SECTOR 8A GEDUNG SERPON
T: (021) 5421.2999 / 5420.3998 
 JL. ARTHA KENCANA 
KAV. C1/1 SECTOR XII
KENCANA LOKA - BSD
T: (021) 7566.566 - 756.3953  
SAPHIRE CUSTOMER OFFICE 
SOEKARNO HATTA INTERNATIONAL AIRPORT 
(TERMINAL 2F KEDATANGAN) ROOM F9 P67 
 JOJO BABY SHOP 
KOMP. GADING SERPONG  JL. BOULEVARD RAYA 
BI - BA 3/51 CURUG CITY TANGERANG 
MENTARI BOOKS 
RUKO SUTERA NIAGA I NO. 31 (2ND FLOOR), 
SERPONG ALAM SUTERA- TANGERANG   
GLOBAL ART CIRENDEU
RUKO BALIVIEW NO.4, CIRENDEU
GLOBAL ART PAMULANG  
Ruko Ogie Plaza Jl. Siliwangi No. 8 Blok A No. 
12, Pamulang
KINDERFIELD BSD  
PUSPITA LOKA SEKTOR III.3
RISE INDONESIA  
LIVING WORLD 3RD FLOOR
ALAM SUTERA
RISE INDONESIA  
BINTARO EXCHANGE 1ST FLOOR
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