
free!

  

Jika orangtua mengajarkan seni menabung 
sejak dini, tidak mustahil bila Si Kecil punya 
banyak uang di masa depan. Simak triknya! 

Kecil-kecil 
Pintar Nabung

Mengelola Kemarahan 
Pada Anak 

Bahaya Mengincar 
Perokok Pasif
Merokok secara pasif bisa menyebabkan 
kerusakan permanen pada tubuh & meng-
hambat tumbuh kembang buah hati kita.

Setiap orangtua ingin memerlakukan anak dengan 
sikap menghargai dan tenggang rasa. Lalu 
bagaimana cara mengelola kemarahan mereka? 
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hampir bersamaan waktunya. 

Menjadi suatu kebetulan pula dua momen penting tersebut memiliki 
tradisi-tradisinya sendiri yang selalu berulang. Misalnya saja, Lebaran 
identik dengan silaturahmi, kumpul-kumpul bersama sanak saudara dan 
handai tolan. Sementara hari kemerdekaan selalu diisi dengan perayaan 
khas 17-an. 

Namun kami percaya, walaupun tradisi selalu berulang, namun pasti selalu 
ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Hal-hal yang membuat kita 
bersemangat untuk menunggunya, menyambutnya dan merayakannya. 
Begitu juga dengan kami yang setia memberikan artikel-artikel terkait dua 
momen tersebut. Semoga bermanfaat.

Selamat Idul Fitri. Mohon Maaf Lahir dan Batin. Merdeka! 

Judha Wibawa
(redaksi@familyguideindonesia.com)
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Pr int ing
PT. Ka lo la  O f f se t

Ma ja lah Fami l y  Gu ide ada lah ma ja lah dua bu lanan 
yang d id i s t r ibus ikan gra t i s  d i  Indones ia . D i l a rang 
mengut ip  i s i  Ma ja lah Fami l y  Gu ide Indones ia , 
sebag ian maupun se lu ruhnya tanpa i j i n  te r tu l i s  dar i 
penerb i t . Kami  mener ima mater i  penerb i tan  yang 
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Kr i t ik  maupun saran harap d ik i r im ke a lamat penerb i t , 
atau melalui e-mail sesuai tujuan yang tercantum di atas. 

Dear Keluarga Jakarta,
Tak terasa kita sudah memasuki 
pertengahan tahun 2015. Ada ban-
yak momen yang sudah terlewat 
dan ada banyak momen lain yang 
akan datang, di antaranya Hari 
Raya Idul Fitri dan Hari 
Kemerdekaan Negara kita, Republik 
Indonesia. Ya, beberapa tahun 
terakhir, dua momen ini memang 
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‘ Lagi pula, siapa juga yang mau dijadikan 
orang ke-dua. Itu kan hanya sebuah lagu’, 
pasti begitu yang ada di dalam benak 
Anda. Duh, jadi melantur ke mana-mana. 

Anyway, wawancara kali ini dilakukan setelah 
Astrid selesai bersiap diri untuk sebuah 
acara di Semarang. Bukan untuk menyanyi, 
melainkan sebagai narasumber di sebuah 
acara parenting. “Saya diminta menjadi guest 
speaker untuk berbicara di sebuah talkshow 
bertema Bagaimana Cara Mendidik Anak di 
Era Digital, “ujar Astrid.
 Kesibukan istri dari Arlan Jumarwan 
Djoewarsa sekarang ini, selain diundang 
sana-sini (baik untuk menyanyi atau menjadi 
narasumber), lebih banyak mengurus putra 

coverstory

Astrid Sartiasari

"SEPERTI JATUH CINTA LAGI.."
Masih ingat dengan lagu hits ‘Jadikan Aku yang 
Kedua?’ Tentunya setelah berkeluarga dan dikaruniai 
satu anak, Astrid Sartiasari, tidak ingin apa yang ada 
dalam lagu tersebut terjadi pada dirinya. 
Text Rina Ruslaini | Photos George Arif (Eternity Pictures) 

semata wayang mereka, Alec Djuara Djoe-
warsa yang baru berusia 2.5 tahun. 

terpukau
Begitu bungahnya dengan kehadiran sang 
buah hati, penyanyi manis ini sampai mem-
buatkan lagu khusus untuk Alec, berjudul 
Lagu Untuk Anakku, yang ada di album 
Terpukau. “Saya begitu takjub akan perkem-
bangannya. Ternyata begini tokh rasanya 
punya anak. Kalau dulu kan cuek tuh. Mau 
pulang jam berapa, tidak ada masalah. Kalau 
sekarang rasanya harus mikir-mikir lagi. Ke 
luar kota pun dibatasi, maksimal 2 hari, lebih 
dari itu tidak akan sanggup. Rasanya seperti 
jatuh cinta lagi…” ungkap Astrid dengan 
nada romantis. 
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coverstory

nilai-nilai penting
Walau begitu sayang pada anaknya, Astrid dan 
Arlan sepakat untuk tidak memanjakannya. 
Malah wanita kelahiran 27 Januari 1982 ini 
ingin agar Alec menjadi lelaki yang bisa mem-
bela orang lain, paling tidak, bisa membela 
dirinya sendiri. “Ada teman Alec yang hobinya 
memukul. Tiba-tiba main ‘plak’ saja. Pinginnya 
dia tidak cengeng dan bisa balik ‘menantang’ 
anak tersebut, paling tidak bertanya, apa ala-
san kenapa dia dipukul,” ujar Astrid. Selain itu, 
mereka ingin agar Alec menjadi pribadi yang 
disiplin dan bisa menghargai orang lain dan 
semua perbedaan yang ada. Karena itu, me-
reka sudah melatihnya dari sekarang. Misalnya 
dengan menerapkannya dalam keseharian 
Si Kecil (mandi jam berapa, makannya harus 
tepat waktu, dan lain sebagainya). 

kencan romantis
Sibuk mengurus anak dan sesekali berkegiatan 
dalam statusnya sebagai artis, tidak membuat 
Astrid melupakan suami. ‘Beda dengan saya, 
Arlan itu tipe pria romantis. Dia melakukannya 
dengan perbuatan, bukan dengan ucapan,” 
cerita Astrid. Sesekali pasangan muda ini pergi 
berkencan berdua saja, entah untuk sekedar 
makan siang bersama di luar atau untuk me-
nonton film bagus di bioskop. Selain sebagai 
me-time yang menyenangkan, pergi berdua 
bersama pasangan bisa memupuk rasa cinta 
dan tentunya mengembalikan kemesraan yang 
mungkin sempat memudar karena kesibukan 
mengurus anak. Ingin tahu me-time Astrid 
lainnya? “Nyalon! Hehehe…”   

mudik lebaran
Seperti kebanyakan keluarga muslim lainnya, 
saat Hari Raya tiba, keluarga kecil ini juga 
ikut mudik. “Kami akan ke Surabaya, ke kota 
kelahiran saya, Lebaran nanti,” ujar Astrid. 
Untuk urusan traveling, yang paling menikmati 
adalah Si Kecil. “Lucunya kalau sedang jalan-
jalan, Alec itu bisa sangat manis dan tidak 
rewel. Sepertinya ia memang sangat senang 
traveling,” ujar Astrid sambil tersenyum. Hal 
ini mengacu kepada pengalaman mereka 
ketika traveling ke Korea Selatan awal Januari 
2015 lalu. “Saat itu Alec gampang diatur 
banget. Semuanya serba mudah. Sepertinya 
ia mengerti kondisi kami yang tidak membawa 
pengasuhnya. Sweet banget deh pokoknya…” 
tambah Astrid. Lalu, kapan dong keluar album 
barunya? “Akhir tahun ini!” ujar Astrid mantap. 
“Pokoknya album kali ini akan lebih positif 
dibanding album-album sebelumnya,” begitu 
bocoran dari Astrid.  

Arla n
Kalau dulu Arlan adalah 
vokalis grup band rock 
Mary Jane, kini ia adalah 
seorang fotografer yang 
juga berprofesi sebagai 
digital marketing. Otoma-
tis waktunya tidak terlalu 
banyak di rumah. Namun 
ia sangat concern dengan 
pergaulan anak-anak 
jaman sekarang. Karena 
dulu ia pernah di-bully 
oleh teman-temannya, ia 
tidak ingin Alec meng-
alami hal serupa.

Astrid
Tidak seperti yang terlihat 
di panggung, Astrid 
ternyata seorang yang 
introvert. Ia juga tipe 
per feksionis yang ingin 
semuanya serba teratur. 
Meski begitu, wanita 
kelahiran Surabaya ini 
mengaku bahwa ia bisa 
bersikap santai terha-
dap beberapa hal yang 
memang dirasa kurang 
penting untuk dipikirkan.  

Alec
Bawel adalah kata 
yang sangat tepat untuk 
menggambarkan Si Kecil 
yang lucu ini, dan Astrid 
bersyukur untuk itu. Energi 
Alec seperti tidak ada 
habis-habisnya. Semua 
hal ditanyakan olehnya. 
Karena itu Astrid dan Arlan 
merasa energi anak mereka 
harus diarahkan secara 
tepat, salah satunya 
dengan memasukkannya 
ke playgroup.  

heart to heart
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celeblife

KEMILAU CINCIN BINTANG

KATE MIDDLETON

SCARLETT 
JOHANSSON

CARRIE UNDERWOOD VICTORIA BECKHAM

Pepatah “diamonds are a girl’s best friend” rupanya menjadi nyata 
bagi pesohor berikut. Terbukti dari kilau berlian yang terpancar dari cincin 

yang terpasang di jemari mereka. – Filia Darwi

Dengan cincin batu safir inilah Pangeran
William melamar Kate Middleton. 
Sebelumnya, cincin ini dikenakan oleh 
ibunya, mendiang Princess Diana.

Kabarnya, cincin berlian 12 karat ber-
warna kuning dan putih yang dikenakan 
Carrie Underwood diperkirakan bernilai 
$800.000 (sekitar Rp. 10.6 milyar).

Sejak dinikahi David Beckham di tahun  
           1999, Victoria telah menerima 
             13 cincin dari David. Cincin 
               pertamanya berhias berlian 
               berpotongan marquise.

Cincin bergaya vintage 
yang menjadi simbol cinta 
Andien dan Irfan Wahyuda 
berhiaskan tiga berlian.

Setelah 7 tahun hidup bersama, 
Brad Pitt menikahi Angelina Jolie, 
dengan memberikan cincin berlian 
16 karat berbentuk persegi panjang.

ANGELINA 
JOLIE

ANDIEN

Setelah menikah, cincin 
pertunangan Scarlett makin 
berkilau, ditemani cincin 
emas yang chic dan elegan.
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fatherhood

S ewaktu kecil, mungkin 
sebagian kita pernah 
merasakan bagaimana 
kemeriahan lomba 17-an 

di lingkungan kita masing-masing. 
Salah satu yang ditunggu-
tunggu adalah perlombaan yang 
biasa diadakan di lingkungan RT. 
Contohnya lomba makan kerupuk, 
balap karung dan tarik tambang 
yang selalu menjadi idola semua 
warga. Namun beberapa tahun 
belakangan, sepertinya lomba-
lomba seperti ini mulai ditinggal-
kan apalagi di kalangan masyara-
kat yang tinggal di perkotaan. 
Padahal kalau boleh dibilang, 
perlombaan semacam ini selalu 
memberi keceriaan dan ajang 
mendekatkan warga agar saling 
mengenal satu sama lainnya. 

Memasuki bulan Agustus, 
ada hari istimewa saat 

masyarakat Indonesia merayakan 
kemerdekaan. Perayaan yang 

sering disebut 17-an ini biasa-
nya dirayakan dengan ber-

bagai lomba, yang tujuannya 
mengingatkan bahwa Indonesia 

telah bebas dari segala 
bentuk penjajahan.

– Denny Lubis

ikut lomba 
tujuh belasan,

yuk!
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Lari Kelereng
Umumnya peserta lom-
ba ini adalah anak-anak 
kecil yang meletakkan 

kelereng di atas sendok 
sambil berlari menuju 

garis finish. 

fatherhood

lomba 
khas 
17-an     melalui peringatan ini, 

secara tidak langsung kita diajak 
mengingat kembali akan jasa-jasa 
para pahlawan. 

mengingatkan 
sejarah
Melalui peringatan kemerdekaan 
ini, secara tidak langsung kita 
diajak mengingat kembali akan 
jasa-jasa para pahlawan. Karena 
atas pengorbanan mereka, negara 
ini meraih kemerdekaannya. Me-
lalui momen ini, kecintaan akan 
bangsa bisa kita tularkan kepada 
keluarga, khususnya anak-anak. 
Mungkin yang diingat dalam 
benak anak-anak hanya sebuah 
perlombaan yang tujuannya 
mendapat hadiah, namun lebih 
dari itu, kita harus memberi-
tahu mereka bahwa perjuangan 
para pahlawan dalam merebut 
kemerdekaan ini diperoleh 
dengan susah payah. Secara tidak 
langsung, kita mengajarkan pada 
anak-anak untuk selalu cinta 
dan bangga dengan bangsanya 
sendiri. 

makna tersirat
Di lain sisi, tanpa kita sadari, 
ternyata ada makna khusus di 
balik perlombaan 17-an yang 
selama ini kita ikuti. Setiap lomba 
yang kita ikuti, bukan hanya untuk 
menang dan mendapat hadiah 
saja. Namun di balik semua itu, 
ada nilai positif yang dapat kita 
terapkan kepada generasi muda 
sekarang. Contohnya, lomba 
makan kerupuk yang digantung 
pada tali. Ini mengingatkan di 
jaman penjajahan dulu rakyat 
mengalami kesulitan pangan. Un-
tuk makan yang paling sederhana 
sekalipun susah, akibat hasil bumi 
yang ditanam diambil paksa oleh 
para penjajah dan mengakibatkan 
banyak rakyat yang kurang gizi 
dan mati kelaparan. Berbeda lagi 
dengan lomba panjat pinang yang 
awalnya merupakan tontonan 

bagi para bangsawan Belanda. 
Orang Belanda menganggap ini 
tontonan lucu karena melihat 
orang pribumi berebut hadiah 
untuk naik ke pohon pinang yang 
dilumuri minyak atau pelumas. 
Namun dibalik “kelucuan” panjat 
pinang, ternyata mempunyai arti 
semangat dan berkerjasama 
dalam mencapai tujuan. 

memulai dari 
keluarga
Agustus tahun ini, Indonesia me-
masuki usia kemerdekaan yang 
ke-70. Kalau kemeriahan 17-an 
di wilayah kita kurang greget, 
atau bahkan tidak diselenggara-
kan, ada baiknya kita memulainya 
dengan hal-hal yang baru. Tidak 
perlu jadi panitia 17-an di RT atau 
lingkungan sendiri, tapi kita bisa 
membuatnya meriah bersama 
keluarga, kerabat atau tetangga. 
Kita bisa membuat pesta kebun 
atau hanya sekedar kumpul 
makan-makan di rumah misalnya. 
Agar momen kemerdekaan ini 
lebih meriah dan berkesan, kita 
harus mempersiapkannya dengan 
matang. Persiapannya pun tidak 
harus ribet karena kebun atau 
ruang tamu pun bisa kita pakai 
sebagai area kebersamaan.  

membagi tugas
Agar tidak terasa repot di hari-
H, ada baiknya kita membagi 
tugas kepada masing-masing 
anggota keluarga. Diskusikan 
konsep acara ini dengan anak 
dan istri, mulai dari bentuk 
acara, hingga ke hal-hal detil, 
misalnya menyangkut dekorasi 
rumah atau kebun yang ber-
tema kemerdekaan hingga ke 
menu makanan yang akan kita 
siapkan. Intinya kita mem-
buat acara santai tapi dapat 
mengakrabkan kita dengan ke-
luarga dan tetangga. Biar tetap 
greget juga harus ada lomba 
makan kerupuk, balap karung, 
jalan pakai sepatu bakiak 
dan lomba-lomba ala 17-an 
lainnya. Agar lebih meriah lagi, 
kita juga bisa membuat lomba 
menyanyi atau hanya sekedar 
nonton bareng film-film yang 
bertema kemerdekaan. Dress 
code-nya sudah pasti yang 
bertema kemerdekaan juga. Di 
akhir acara, kita bisa bertukar 
hadiah sambil berfoto bersama. 
Berniat mencoba?   

Makan Kerupuk
Kerupuk digantung 

pada sebuah tali yang 
tingginya sejajar dengan 

kepala. Setiap peserta 
tidak boleh memegang 

kerupuk, dan hanya 
mengandalkan mulut 
untuk memakannya. 

Gigit Koin
Setiap peserta diharuskan 
mengambil uang koin yang 

ditancapkan pada buah yang 
sebelumnya telah dilumuri 

arang atau oli, dengan mulut. 
Alhasil wajah peserta akan 

terlihat coreng-moreng saat 
mengikuti lomba ini. 

Balap Karung
Sama seperti lomba 

lari, hanya saja peserta 
menggunakan karung 
untuk menutupi kaki. 
Balapnya dengan cara 

meloncat-loncat sampai 
ke tempat finish. 

Panjat Pinang
Batang pinang dilu-

muri oli dan dipanjat 
beramai-ramai demi 
mendapatkan hadiah 

yang digantung di 
atas pohon pinang. 
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ricki memutuskan  
Ricki memutuskan meninggalkan 
keluarga untuk mengejar mim-
pinya menjadi bintang rock and 
roll. Suatu hari ia diminta mantan 
suaminya untuk kembali ke Chi-
cago untuk mengunjungi putrinya. 
Kesempatan tersebut dimanfaatkan 
Ricki untuk memperbaiki semua 
kesalahannya, dan mulai mem-
bangun hubungan kembali dengan 
sang anak. Ia sadar selama ini 
hanya mementingkan diri sendiri 
dengan mengejar karir. – YU

sejak kehilangan tuan 
mereka, T-Rex dan Dracula, para 
Minion memutuskan mengasingkan 
diri ke Antartika. Melihat banyak dari 
mereka yang depresi, Kevin dan dua 
Minion lainnya, Stuart dan Bob, pergi 
keliling dunia untuk mencari tuan baru 
yang jahat untuk mereka layani. Dari 
Antartika, mereka menuju New York City 
dan London, untuk menghadapi tan-
tangan terbesar: menyelamatkan para 
Minion dari kemusnahan. – YU

abi dan doug mccleod  
mengajak tiga anak mereka ke 
Skotlandia untuk bertemu dengan 
keluarga besarnya. Masalahnya, Abi 
dan Doug memutuskan untuk 
mengakhiri pernikahan, dan me-
minta anak-anaknya merahasiakan 
hal tersebut pada keluarga besar. 
Namun dalam perjalanan, banyak 
hal tak terduga terjadi yang meng-
haruskan mereka bekerja sama 
sebagai sebuah keluarga dan 
mengenyampingkan perbedaan. – YU

Sayangi dan 
Bimbing Aku, Ibu!

Isfi Royis
(Imprint Penerbit Kalil)

Memiliki buah hati 
adalah dambaan semua 

keluarga. Agar anak 
tumbuh menjadi ge-

nerasi  berkualitas, maka 
kehadirannya  harus 

dipersiapkan dengan 
matang. Beberapa tema 

penting untuk calon 
ibu dirangkum dalam 
buku ini agar orang-

tua dan keluarga bisa 
menyiapkan mental dan 
lingkungan terbaik bagi 

anak-anak. – YU

7 Kisah Sehari-Hari 
Putri Disney - 

Everyday Stories
Disney
(GPU)

Ternyata para putri ti-
dak hanya berdandan 
cantik dan memakai 

gaun modis saja 
setiap harinya. Mereka 

juga rajin membuat 
kue, membersihkan 

rumah, mengajar dan 
merawat anak anjing. 

Selain itu, mereka juga 
bermain, berkuda, 

piknik dan merayakan 
ulang tahun bersama 

teman-teman 
tersayang!  – YU

Mencetak Anak 
Genius Sejak Dalam 

Kandungan
Bunda Novi
(Diva Press)

Tahukah Anda, bahwa 
kecerdasan anak bisa 

dirangsang sejak ia ma-
sih dalam kandungan? 
Bagaimana caranya? 
Ada banyak stimulasi 

yang bisa Anda lakukan 
untuk merangsang 

kecerdasannya. Seperti 
mengajaknya berbi-
cara, membacakan 
cerita, menyanyikan 

lagu, memenuhi 
kebutuhan nutrisi dan 

sebagainya. – YU

RicKi And 
The FLASh 

Director: Jonathan Demme
Featuring: Meryl Streep, 

Sebastian Stan, 
Kevin KlineJohnson, 

Colton Haynes

MinionS
Director: Pierre Coffin, 

Kyle Balda
Featuring: Sandra Bullock, 

Chris Renaud, Jon Hamm

WhAT We did on 
oUR hoLidAy

Director: Andy Hamilton
Featuring: Rosamund Pike, 

Billy Connolly, 
David Tennant

choices films

choices books
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favorite

craftsygoodies

Text Filia Darwi 
Photos Denny Lubis 
Products Alun-Alun 
Indonesia, Char n Coll, 
Cotonniere

Libur sekolah masih ber-
sisa beberapa hari lagi. 
Berbagai produk menarik, 
terutama produk hand-
made, kami pilihkan untuk 
Anda dan keluarga mengisi 
har i libur.

Mengenal nama-nama binatang akan 
menjadi permainan mengasyikkan 
bagi Si Kecil. Boneka monyet yang 
lucu ini bisa menjadi alat peraganya. 
– Alun-Alun Indonesia

Bermain kuda-kudaan kini semakin aman dan nyaman 
bagi Si Kecil. Bagian badan kuda-kudaan dibuat 
seperti boneka yang empuk. – Alun-Alun Indonesia

little monkeys

rocking horses
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Meooong.. Si kucing ungu ingin mengajak buah 
hati Anda bermain, atau menemaninya tidur. 
– Alun-Alun Indonesia

purple puss

Boneka burung bantu yang 
unik, dibuat dari kain goni, 
akan tampak cantik sebagai 
bagian dekorasi kamar Si 
Kecil. – Alun-Alun Indonesia

Tas jinjing serbaguna dari kain batik 
berwarna-warni menarik. Bisa diguna-
kan sebagai tas bekal atau menyimpan 
mainan. – Alun-Alun Indonesia

rustic owl

batik bag
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favorite

Bingkai foto bertema baby 
boy dan baby girl. Cocok 
dijadikan hadiah kelahiran 
untuk kerabat atau teman 
yang baru saja mendapatkan 
bayi. – Cotonniere

picture perfect

Orangtua mana yang tak senang 
mendandani anak perempuan mereka? 
Berbagai model bando dari kain bisa 
jadi pilihan. – Alun-Alun Indonesia

Boneka klasik Teddy Bear yang dibuat 
dari bahan bermotif yang lembut. Buah 
hati Anda pasti senang memeluknya. 
– Alun-Alun Indonesia

colorful bando

old time charm
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Kursi anyaman rotan yang sama sekali 
tak tampak kuno, berkat penggunaan 
kombinasi warna merah dan putih. 
– Alun-Alun Indonesia

something red

Dompet dari kain dengan hiasan 
aplikasi. Bisa digunakan untuk 
Si Kakak yang mulai belajar 
mengatur uang saku. – Alun-Alun 
Indonesia

Kantong camilan yang ramah 
lingkungan, bisa digunakan 
kembali berulang-kali. Bagian 
sisinya memiliki pegangan agar 
Si Kecil mudah membawanya. 
– Cotonnier

boy’s zone
ladybug 
on-the-go

Boneka matroyshka dalam 
tiga ukuran berbeda. Letak-
kan ketiganya di tempat tidur 
Si Kecil, atau sebagai peng-
hias rak. – Cotonniere

happy family
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favorite

Wajah-wajah lucu ini adalah 
bantal hias bergaya hand-
made, dijamin bisa menam-
bah nuansa ceria di ruang 
bermain atau kamar tidur Si 
Kecil. – Alun-Alun Indonesia

Boneka bergaya vintage, membawa 
kenangan manis masa kecil. Hadirkan 
kembali kenangan itu sebagai teman 
main buah hati tercinta. – Alun-Alun 
Indonesia

silly face

vintage doll

Sesekali bergaya ala pedesaan, dengan 
menjinjing tas anyaman, Bunda pasti 
tampil makin cantik. – Alun-Alun Indonesia

country style
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Hiasi rambut indah putri tercinta 
dengan menggunakan jepit ram-
but hasil kerajinan tangan. Ber-
bentuk bunga dalam warna-warni 
cerah. – Alun-Alun Indonesia

flower power

Si Kecil masih merasa takut untuk tidur dalam kamar yang 
gelap? Gunakan saja lampu meja yang berhias aneka 
karakter. Cantik juga sebagai dekorasi kamar. – Cotonniere

night light

Indahnya persahabatan tergambar 
di bagian depan tas jinjing yang 
terbuat dari anyaman. Pas untuk 
hadiah ulang tahun sang sahabat. 
– Alun-Alun Indonesia

Tas berhias aplikasi untuk membawa bekal 
makan siang kesukaan buah hati tercinta. Ada 
yang bergambar koki cilik, juga si bajak laut. 
– Char n Coll @ Alun-Alun Indonesia

friendship bag

where’s my lunch?
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health mom

A pakah Anda ingin menurunkan berat badan? Sudah berolahraga namun berat badan tak kunjung 
berkurang? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa latihan ringan sebaiknya dilakukan sebelum sarapan 
atau saat perut kosong, karena bisa membakar lebih banyak lemak. Penelitian melibatkan wanita aktif 

dan sehat berusia 28 tahun. Para partisipan memiliki diet sehari-hari yang buruk (terdiri dari 50% lemak 
dan kalori 30% lebih banyak). Sebagian peserta tidak berolahraga selama penelitian. Sebagian lainnya 
berolahraga 4 kali seminggu di pagi hari (berjalan dan bersepeda). Salah satu kelompok mengonsumsi 
makanan kaya karbohidrat saat sarapan sebelum berolahraga dan terus mendapat asupan karbohidrat. Kelom-
pok kedua berolahraga tanpa sarapan terlebih dahulu dan hanya minum air putih selama olahraga. Penelitian 
berlangsung selama 6 pekan. Kelompok yang tidak berolahraga rata-rata mengalami peningkatan berat badan 
lebih dari 6 kg dan juga mengembangkan resistensi insulin. “Hasilnya, olahraga dalam keadaan belum makan 
lebih efektif daripada olahraga setelah mengonsumsi karbohidrat. Olahraga pagi tanpa sarapan juga membantu 
peserta penelitian terhindar dari kenaikan berat badan,” ungkap pemimpin penelitian tersebut, Peter Hespel, 
profesor dari Research Center for Exercise and Health di Catholic University Leuven. – Fillia Darwi

Kapan Harus Berolahraga?

JAGA 
KESEHATAN 
HATI 
iBARAT FiLTeR, hati berfungsi menyaring 
racun yang masuk ke dalam tubuh melalui per-
edaran darah, hingga mengatur sirkulasi hormon. 
Hati juga mengolah makanan yang telah dicerna 
menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Be-
gitu vitalnya fungsi hati, sehingga sangat penting 
untuk menjaga kesehatan organ ini. Dr. dr. Rino A. 
Gani, Sp.PD-KGEH, dari Divisi Hepatologi Bagian 
Ilmu Penyakit Dalam RSCM-FKUI, mengamati 
bahwa tren penyakit hati yang saat ini mulai me-
ningkat adalah perlemakan hati. Pada perlemakan 
hati, sel-sel hati akan ditumpuki oleh lemak, 
hingga terjadi peradangan yang meninggalkan 
bekas berupa jaringan parut pada permukaan 
hati. Makin banyak jaringan parut, makin ter-
ganggu proses regenerasi sel hati. Akibatnya, hati 
mengalami penurunan fungsi, bahkan berujung 
pada kanker hati. Nah, agar kesehatan hati selalu 
terjaga, Dr. Rino mengingatkan untuk menjauhi 
gaya hidup yang berpotensi merusak hati, seperti 
tidak menjaga berat badan, makan sembarangan, 
tidak pernah olahraga, minum minuman beralko-
hol, mengonsumsi obat terlarang, serta bekerja 
tanpa imbangan istirahat yang cukup. - FD

Tetap Fit 
Meski Sibuk

K esibukan di tempat kerja maupun di rumah 
kerap menguras energi dan waktu. Tak 
jarang pula membuat Anda melupakan waktu 

makan dan tidak memperhatikan asupan nutrisi. Agar tubuh tetap fit saat 
berkegiatan, lakukan 5 langkah mudah ini.
• Tidur 6-7 jam per hari. Istirahat yang cukup sangat penting bagi kesehatan 
 tubuh. Jika tak bisa tidur 8 jam sehari, pastikan Anda memiliki paling sedikit 
 6 jam tidur. 
• Sarapan sehat. Sarapan memberi energi yang Anda butuhkan untuk meng- 
 hadapi pekerjaan. Pisang, alpukat, apel, atau susu dan oatmeal boleh dicoba.
• Siapkan camilan. Selalu siapkan camilan sehat seperti buah segar atau 
 kacang-kacangan, sebagai pengganti bila tak sempat makan siang. Serat akan 
 membuat Anda kenyang dan menghindarkan dari kelaparan. 
• Pastikan sayur dan buah selalu ada dalam daftar menu harian. 
 Jika sulit mengatur asupan makanan, pesan 
 catering sehat, sekaligus untuk 
 mengingatkan Anda 
 tetap makan.
• Minum banyak air. 
 Tubuh yang terhidrasi 
 dengan baik mem-
 bantu menjaga 
 konsentrasi lebih baik. 
 Tubuh tak hanya 
 butuh energi untuk 
 berpikir, namun 
 juga butuh air 
 untuk memproses 
 informasi di otak. 
 - FD
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advertorial

D ua gunung dengan 
matahari, merupakan 
gambar yang sangat 
legendaris di Indone-

sia, dengan versi lengkap yang 
disertai  sungai, sawah beserta 
padi dan rumah petani. Apabila 
seseorang diminta untuk meng-
gambar pemandangan, gambar 
inilah yang akan dihasilkan. 
     Ada pendapat yang menyebut-
kan bahwa ini bisa terjadi karena 
gambar tersebut paling mudah 
diajarkan dan memiliki banyak 
makna selain memang Indonesia 
adalah Negara yang memiliki ba-
nyak gunung , sungai dan sawah. 
Namun yang menjadi pertanyaan, 
kenapa fenomena ini hanya terjadi 
di Indonesia, walaupun banyak 
negara lain yang memiliki kondisi 
geografis hampir sama?

     Guru Besar Psikologi UI, 
Prof Sarlito Wirawan Sarwono 
mengatakan ini adalah hasil dari 
indoktrinasi dalam pendidikan 
menggambar (Sindo, 18 Mei 
2014). Seharusnya menggambar 
merupakan media dimana anak 
dapat mengekspresikan dirinya, 
baik itu perasaaan, pikiran atau 
apa pun. 
     Dengan media menggambar, 
mereka dapat  mengembangkan 
aspek kreatifitas yang akan san-
gat dibutuhkan dalam kehidu-
pannya nanti. Menggambar pun 
sering dipakai sebagai alat terapi 
karena menggambar merupakan 
kegiatan yang mudah dan me-
nyenangkan untuk mengekspresi-
kan diri ataupun melepas beban.
Kegiatan menggambar sebetulnya 
sangat bermanfaat bagi anak, 
untuk itu ada beberapa hal yang 

bisa kita lakukan untuk memaksi-
malkannya:

DISKUSIKAN MENGENAI APA 
yANG DIGAMBAR.
Baiknya orang tua mendiskusi-
kan mengenai obyek yang akan 
digambar. Anak akan menam-
bah pengetahuannya dan lebih 
mengerti mengenai obyeknya. 
Gunakan kesempatan ini untuk 
membuat mereka lebih kreatif 
mengeluarkan ide-ide ataupun 
imajinasi mereka.

BEBASKAN BERIMAJINASI DAN 
MEMBUAT PILIHAN.
Imajinasi anak pada usia dini 
biasanya sangat tinggi. Apabila 
ditemukan hal hal yang berada 
di luar batas normal, gali lebih 
dalam alasannya dan minta me-
reka bercerita. 

Ciptakan suasana yang me-
nyenangkan.

Apabila suasana menyenangkan, 
anak akan merasa rileks dan 
tujuan menggambar pun akan 
tercapai dan gambar yang dihasil-
kannya pun akan lebih indah.

MINTALAH PADA ANAK UNTUK 
MENJELASKAN APA yANG 
MEREKA GAMBAR.
Setiap anak memiliki daya imaji-
nasi yang tinggi, tapi masih belum 
memilliki kemampuan untuk men-
erjemahkannya secara visual ke 
kertas gambar secara sempurna. 
Karena itu, dengan kesempatan 
untuk menjelaskan, daya imajinasi 
anak akan tidak terbatas, kemam-
puan bicara mereka lebih terlatih 
dan tidak ada kesalah-pahaman 
dalam menerjemahkan gambar

BERIKAN KOMENTAR yANG 
POSITIf MENGENAI HASIL 
GAMBAR ANAK.
Dengan komentar yang positif, 
anak akan menjadi lebih berse-
mangat dan merasa dihargai.  
Hindari kritik yang tidak memban-
gun supaya tidak menimbulkan 
trauma dan mematikan kreatifitas 
anak. 
Dengan beberapa hal di atas, 
diharapkan  kegiatan menggam-
bar anak menjadi optimal. Selain 
melatih motorik dan fokus,  anak 
dapat mengekspresikan keingi-
nannya  dan menjadi 
lebih kreatif. 

pernahkah
kamu menggambar ini?
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health kid

S arapan telur mata sapi yang 
digoreng pakai mentega, 
siapa yang tak suka? Rasa 

dan aromanya lebih nikmat diban-
ding minyak goreng. Tapi tahukah 
Anda bahwa pengolahan margarin 
pada suhu tinggi justru merusak 
asam lemak esensial omega 3 dan 
6, termasuk vitamin yang terkan-
dung di dalamnya? “Omega 3 dan 
6 dibutuhkan untuk pertumbuhan 
sel otak, sehingga asam lemak 
esensial yang bisa ditemukan pada 
minyak atau margarin ini sangat 
penting. Namun kandungannya bisa 
hilang bila margarin dipanaskan 
terlalu tinggi, karena mengubah
komposisi lemak,” ujar Ahli Gizi 
Kesehatan Masyarakat dari 
Departemen Epidemiologi Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI), Prof. Dr. dr. 
Ratna Djuwita, M PH. Menurut 
Ratna, margarin yang dipanaskan 
terlalu tinggi akan berubah menjadi 
trans fat atau lemak jenuh, yang 
biasa dikenal sebagai lemak jahat. 
Lemak jahat meningkatkan kadar 
kolesterol (LDL) dan menimbulkan 
resiko banyak penyakit. Solusi-
nya? Gunakan dalam takaran 
sedikit saat menumis atau cukup 
dioleskan pada roti. Jangan 
gunakan untuk deep fried, dan 
bila digunakan untuk memang-
gang, pastikan suhunya tak terlalu 
tinggi untuk mempertahankan 
kandungan di dalamnya. 
– Fillia Darwi

• Kuku harus dipotong pendek. Kuku yang pendek lebih 
 mudah dijaga agar tetap bersih. Potong kuku setelah 
 mandi, sebab kuku menjadi lunak dan mudah dipotong. 
• Usahakan tangan selalu dalam kondisi kering. Tangan 
 yang dibiarkan selalu basah (misal karena keringat), bisa 
 memicu infeksi pada kuku. 
• Batasi penggunaan cat kuku. Meski saat ini sudah 
 diciptakan cat kuku khusus anak, penggunaan cat kuku 
 sebaiknya dibatasi maksimal 2 kali dalam sebulan.
• Konsumsi makanan berprotein tinggi dan 
 mengandung vitamin B7 (biotin). Seperti daging, ikan, 
 susu, kacang almond, dan telur.
• Jangan lupa kuku jari kaki. Hanya karena jari kaki tak 
 terlihat, bukan berarti boleh diabaikan kebersihannya. - FD

S elain perlengkapan sekolah, persiapkan juga asupan nutrisi putra/putri tercinta 
agar mereka siap menghadapi pelajaran di sekolah. Berikut beberapa makanan 
sehat yang mampu meningkatkan konsentrasi buah hati.

BUAH BERI. Straw-
berry, cherry, blue-
berry dan blackberry 
mampu melindungi 
otak dari kerusakan 
oksidatif yang dapat 
menurunkan kemam-
puan belajar dan 
kemampuan motorik.

TELUR. Dalam satu 
butir telur terkandung 
sembilan asam amino 
esensial dan protein. 
Bagian kuningnya 
kaya akan kandung-
an kolin, zat yang 
dibutuhkan untuk 
kerja otak dan fungsi 
memori. Telur juga 
rendah kandungan 
lemak jenuh.

SALMON. Ikan ber-
lemak seperti salmon 
merupakan sumber 
terbaik asam lemak 
omega-3 – DHA dan 
EPA – yang penting 
bagi pertumbuhan 
dan perkembangan 
fungsi otak. 

PISANG. Buah ini mengandung 
vitamin B6 dan potasium yang mem-
bantu tubuh memproduksi serotonin, 
norepinefrin, dan dopamin. Ketiga 
unsur ini membantu buah hati Anda 
agar mudah berkonsentrasi.

KACANG-KACANGAN. 
Kacang kaya kan-
dungan serat, vitamin 
dan mineral. Menurut 
penelitian, kacang 
merah dan kacang 
pinto mengandung 
lebih banyak asam 
lemak omega 3 dari-
pada kacang lainnya 
— khususnya ALA – 
jenis asam omega-3 
             yang penting 
               bagi per
                tumbuhan 
                dan fungsi 
                otak. - FD

M enjaga kebersihan tangan tak cukup hanya mencuci 
tangan saja. Kebersihan kuku juga perlu diperhatikan, 
karena kuku merupakan tempat paling nyaman bagi 

bakteri atau kuman untuk tinggal dan masuk ke tubuh. Biasakan 
buah hati Anda untuk merawat kuku-kuku tangan dan kakinya 
sejak dini. Apa saja yang perlu diajarkan pada Si Kecil? 
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tips&trick

Apa yang biasanya Anda lakukan ketika Si Kecil muntah? 
Segera memberinya minum air putih atau teh hangat? 
Tentunya Anda berharap kondisi perut Si Kecil lekas 

membaik dan ia merasa nyaman. Nah, ternyata penanganan 
terbaik ketika anak muntah justru menunda pemberian air mi-
num hingga 15-30 menit setelahnya. Jeda waktu ini berguna 
untuk memulihkan kondisi perut anak yang mengalami sedikit 
peradangan pasca muntah. Sebagai ganti air atau teh hangat, 
berikan cairan elektrolit sebanyak 1 sendok setiap 15 menit. 
Bila dalam waktu 1 jam kemudian Si Kecil tidak muntah lagi, 
tingkatkan frekuensi pemberian cairan elektrolit menjadi 1 
sendok setiap 10 menit. – Fillia Darwi

i ndera penciuman bagi bayi adalah alat yang penting 
untuk belajar mengenali ibunya. Bayi yang baru lahir 
belum mampu melihat. Indera penglihatan baru akan 

berkembang pada usia 2 bulan. Dengan indera penciuman, 
bayi bisa mengenali ibunya atau berdasarkan aroma unik ASI 
ibunya. Aroma sang ibu pulalah yang membuat bayi tenang. 
Dr. BRW Indriasari, Sp.A., MSi.Med., M.Kes., dari Mayapada 
Hospital, Jakarta Selatan, memberi tips cara sederhana 
untuk memperkuat indra penciuman bayi.
• cuci tangan sebelum bersentuhan dengan bayi. 
 Tangan yang bersih mencegah berpindahnya kuman dan 
 bakteri ke tubuh bayi, termasuk hidungnya.
• Jaga kebersihan hidungnya. Bila ia menunjukkan gelagat 
 tak nyaman, coba cek apakah ada benda asing di hidung
 nya. Waspadai juga adanya polip, 

 yaitu selaput lendir hidung. 
• Bila memiliki bakat alergi, hindar-
 kan bayi dari sumber alergi 
 seperti debu, AC, serangga, atau 
 pembersih rumah. 
• Jangan menempatkan aroma 
     yang tajam di bawah lubang 
        hidung bayi. Misalnya minyak 
             penghangat tubuh untuk 
             membuat napasnya lega. Bila 
              dilakukan terus menerus, hal 
              ini bisa merusak sel rambut di 
              rongga hidung. Padahal, sel 
              rambut inilah yang berfungsi 
               menerima rangsang pen- 
                                 ciuman. - FD

PeRALATAn 
UnTUK 
BAyi dUdUK 
bisa menjadi alat 
bantu yang meringan-
kan tugas ibu. Namun 
bila digunakan tanpa peng-
awasan, justru jadi ancaman. 
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam 
Journal of Pediatrics menunjukkan, bayi yang 
dibiarkan tidur pada bouncer, kursi mobil, 
ayunan berisiko tercekik dan sesak napas. 
Para peneliti di Penn State Milton S Hershey 
Medical Center mencatat 47 kasus kematian bayi yang berhubungan 
dengan posisi duduk atau yang menggunakan peralatan khusus bayi 
tersebut. Kasus yang dilaporkan ke Komisi Keamanan Produk Konsumen 
Amerika Serikat ini kebanyakan terjadi pada anak-anak usia di bawah 
dua tahun. Sebanyak 52% bayi tercekik sabuk pengaman mobil. Kasus 
lainnya terjadi di ayunan dan kereta bayi. Saat diletakkan di peralatan 
tersebut, walau dalam keadaan tertidur, bayi bisa bergerak ke posisi 
yang justru membahayakan jalan napas. Sabuk pengaman atau tali peng-
aman pada kursi mobil, bouncer, kereta bayi, hingga ayunan tadi malah 
menjadi tali penjerat yang berisiko membuat bayi sesak napas. Dokter 
Erich Batra yang memimpin penelitian ini memperingatkan orangtua 
maupun pengasuh untuk tidak meninggalkan bayi tanpa pengawasan, 
tidak meninggalkan bayi duduk di kursi mobil dengan sabuk pengaman, 
atau meletakkan lebih dari satu bayi dalam satu ayunan. - FD
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celeblife

2 Gwyneth 
Paltrow
Selain akting, Gwyneth 
juga dikenal sebagai 
ahli kuliner. Lewat 
koleksi buku masakan-
nya serta situs Goop, 
Gwyneth menceritakan 
pada penggemarnya 
bagaimana cara mem-
buat masakan yang lezat 
dan bergizi. Good work 
Gwynnie!

1 Jessica Alba
Hottest cook ever! 
Suami Jessica Alba, 
Cash Warren, berbagi 
foto sang artis yang rajin 
menyiapkan kalkun di 
hari Thanksgiving. 

5 David 
Beckham
Sang istri, Victoria, se-
lalu mengatakan David 
sebagai juru masak 
utama di keluarga mere-
ka. Dan bakat memasak 
David rupanya menurun 
pada putranya, Brooklyn 
Joseph Beckham.

4 Teresa 
Giudice
Bintang serial The Real 
housewives of new 
Jersey ini ternyata jago 
masak! Teresa adalah 
penulis buku masakan, 
Skinny italian: eat it 

JAGOAN

di dapur!

1

2

4

5

3

and enjoy it - Live La 
Bella Vita and Look 
Great, Too.

3 Shireen 
Sungkar
Ternyata sejak SMA, 
Shireen sudah hobi 
memasak! Kalau sudah 
masuk dapur, Shireen 
rajin meracik makanan 
khas Nusantara. Namun 
setelah menikah, istri 
Teuku Wisnu ini me-
ngaku malah lebih suka 
membuat kue.

Tidak hanya berakting, menyanyi 
atau menggocek bola, para selebriti 
berikut ini juga piawai mengguna-
kan pisau, mengiris, menumis dan 
menyiapkan menu lezat untuk 
keluarga! – Yeni Umardin
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feature
Meski masih jarang ditemui, namun penyakit ini sering menyerang anak-anak usia 2 - 10 tahun dan menyebabkan gangguan ginjal yang serius. Mari kita cari tahu tentang Henoch-Schönlein purpura atau yang biasa disebut HSP ini! 

– Yeni Umardin

H enoch-Schönlein 
purpura (HSP) adalah 
kondisi medis yang 
menyebabkan pem-

buluh darah kecil meradang atau 
iritasi, sehingga mengakibatkan 
ruam di kulit, pembengkakan 
pada sendi, nyeri perut dan ke-
lainan pada ginjal. Gangguan itu 
dinamakan demikian setelah dua 
dokter Jerman, Eduard Henoch 
dan Johann Schönlein, yang 
pertama kali menggambarkan 
penyakit pada tahun 1800-an. 
Kondisi ini lebih sering terjadi 
pada anak-anak dibandingkan 
orang dewasa, biasanya terjadi 
antara usia 2 dan 10. Ini adalah 
salah satu bentuk yang pa-
ling umum dari vaskulitis pada 
anak-anak. Kejadian pada laki-
laki dua kali lebih banyak dari 
pada perempuan. Meskipun ini 
merupakan kondisi yang ringan 
dan bisa sembuh dalam beberapa 
minggu, tapi penyakit ini dapat 
menyebabkan masalah yang 
serius pada ginjal dan usus 
pada kasus yang sangat jarang. 
HSP menjangkiti sekitar 20 dari 
100.000 anak per tahun. 
     Sampai saat ini belum diketa-
hui penyebab pasti penyakit HPS. 
Namun ada dugaan berhubungan 
dengan infeksi saluran napas 
baik karena bakteri ataupun virus. 
Infeksi bisa berasal dari bakteri 
Haemophilus, Mycoplasma, Para-

mengenal 
henoch-schönlein
purpura
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influenza, Legionella, Yersinia, 
Salmonella dan Shigella. Sedang-
kan virus antara lain adenovirus 
dan varisela. Faktor genetik juga 
diduga berhubungan dengan 
kejadian HSP, serta obat-obatan 
(ampisilin, eritromisin, kina), 
makanan dan imunisasi (vaksin 
varisela, rubella, rubeola, hepatitis 
A dan B). Ada juga faktor risiko 
yang meningkatkan terjadinya 
HSP, antara lain: ras dan musim. 
Anak-anak Asia dan kulit putih 
lebih sering mengalami HSP 
dibanding anak-anak kulit hitam. 
HSP umumnya menyerang pada 
musim gugur, musim dingin dan 
semi, serta jarang menyerang di 
musim panas.

gejala klinis
Pada anak-anak penderita HSP, 
selalu terdapat ruam atau bercak 
berwarna merah muda, merah 
atau ungu yang tidak pudar saat 
ditekan. Bercak tersebut memiliki 
variasi ukuran. Ruam biasanya 
muncul di lengan, wajah, bagian 
bawah kaki dan pantat. Tanda dan 
gejala lainnya mencakup:
• PERUT NyERI, sering disertai 
muntah dan diare hingga terjadi 
perdarahan saluran cerna (intu-
susepsi) yang biasanya muncul 
1 minggu setelah munculnya 
perdarahan kulit atau ruam.
• NyERI SENDI DAN BENGKAK. 
Anak tiba-tiba tidak bisa jalan, 
sendi terasa sangat nyeri (arthral-
gia) atau terjadi pembengkakan 
sendi, nyeri, kemerahan dan kalau 
diraba terasa panas (athritis). 
Sendi yang terserang lebih banyak 
sendi lutut atau pergelangan kaki.
• DARAH DALAM TINJA.
• DARAH DALAM URIN yang 
biasanya mengindikasikan 
penyakit ginjal.
     Sebuah studi menemukan 
bahwa 1 dari 4 anak penderita 
HSP akan memiliki gejala pada 
sendi sebelum ruam muncul. 
Komplikasi penyakit ini adalah 
ginjal: satu dari dua anak dengan 
HSP mengembangkan masalah 

dengan ginjal mereka. Sebagian 
besar ringan dan bersifat semen-
tara, namun sebagian lainnya 
akan menderita penyakit ginjal 
yang serius. 

pengobatan
HSP dianggap sebagai penya-
kit yang menyerang satu kali 
(one-time illness), meskipun ada 
kejadian di mana anak-anak akan 
terserang lebih dari satu kali. 
Kebanyakan anak-anak akan sem-
buh sepenuhnya dari penyakit ini 
tanpa efek samping jangka pan-
jang. Pengobatan dapat memakan 
waktu beberapa hari sampai satu 
bulan. Bagi kebanyakan anak-
anak yang mengalami radang 
ginjal, ginjal akan kembali normal 
dalam beberapa hari. Dalam 
beberapa kasus, bagaimanapun, 
ginjal dapat tetap 
meradang selama 2 
tahun. Pengobatan 
yang diberikan 
bersifat simtomatik 
untuk mengurangi 
gejalanya. 

• PADA GEJALA RINGAN, pen-
derita disarankan untuk istirahat 
dan meninggikan tungkai. Nyeri 
sendi dan perut dapat diatasi 
dengan pemberian obat anti nyeri. 

• PADA GEJALA SEDANG 
(penderita dengan gangguan gin-
jal, nyeri perut berat, perdarahan 
dari saluran cerna, pembengka-
kan jaringan lunak), perlu diberi-
kan obat steroid seperti prednison 
selama 2 minggu. 

• PADA PENDERITA DENGAN 
GEJALA BERAT (gangguan ginjal 
berat), diberikan obat steroid 
dosis tinggi, obat penekan sistem 
imun, immunoglobulin, hingga 
transplantasi ginjal. Rawat inap 
diperlukan jika pengawasan rawat 
jalan tidak memungkinkan atau 
jika terdapat dehidrasi, perdara-
han, dan nyeri hebat. 
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feature
Opor ayam, sambel 

goreng ati, rendang, 

ketupat sayur adalah 

beberapa macam hidangan 

khas Lebaran yang ditunggu-

tunggu oleh keluarga tercinta. 

Ingin tahu menu Nusantara 

apalagi yang biasanya 

tersaji di Hari Raya? 

– Rina Ruslaini 

yogyakarta
Opor sangat terkenal itu ternyata 
berasal dari wilayah Jawa Tengah 
dan Jawa Timur. Karena itu, 
tak heran bila opor ayam biasa 
menghiasi meja makan masyara-
kat Yogyakarta. Opor ayam sendiri 
adalah ayam yang direbus dengan 
racikan bumbu rempah-rempah 
dan campuran santan yang 
kental. Inilah yang membuat opor 
memiliki citarasa yang begitu 
kental. Ditambah dengan lembut-
nya daging dan gurihnya santan 
serta aroma dari bumbu-bumbu, 
membuat siapa saja bisa menda-
dak lapar jika melihatnya.

betawi 
Kolang-kaling biasa mewarnai 
bulan puasa hingga Lebaran tiba. 
Khusus Lebaran, kolang-kaling 
biasanya dibuat sebagai manisan. 
Kolang-kaling atau dikenal 
dengan nama lain cengkaleng 
(bahasa Sunda),enau (Sumatra), 
ijuk (Sulawesi) merupakan buah 
dari pohon aren yang direbus 
dalam jangka waktu lama, dan 
biasanya dijual di pasar su-
dah dalam keadaan siap olah. 
Kolang-kaling sangat bagus bagi 
kesehatan, karena mengandung 
banyak serat. Agaknya hidangan 
ini memang sengaja dibuat untuk 
mengimbangi pola makan saat 
Lebaran yang biasanya miskin 
serat. Selain dijadikan kudapan 
langsung, manisan kolang-kaling 
ini bisa juga dijadikan bahan 
campuran es buah ataupun es 
campur. 

hari raya 
hidangan 

aceh 
Masyarakat Aceh biasanya sudah 
menyiapkan menu istimewa 
jauh-jauh hari sebelum Hari 
Raya. Ada tiga kue tradisional 
khas Lebaran, yakni: seupet, 
dodoi, dan timphan. Dodoi adalah 
sebutan untuk dodol, sementara 
seupet bertekstur garing dan 
renyah. Nama kue ini diambil dari 
proses pembuatannya yang dijepit 
(seupet), setelah dimasukkan 
dalam cetakan, adonan dipang-
gang di atas api. Setelah matang, 
dibentuk menyerupai kipas atau 
stick. Sementara timphan di hari 
Raya memiliki keistimewaan, 
karena diisi srikaya di dalamnya, 
yang terbuat dari gula, santan 
dan telur.   

padang
Selain rendang yang sudah 
mendunia itu, ada menu lain 
dari masyarakat Sumatera Barat 
di Hari Raya yang tidak kalah 
legendarisnya, yakni asam padeh 
tongkol Padang. Hidangan ini 
disukai karena rasanya ringan 
dan segar meski terasa pedas. 
Di beberapa tempat, ada yang 
menyebutnya sebagai Pangek. 
Selain kuah biasa, ada Pangek 
yang menggunakan santan 
sebagai tambahannya. Semuanya 
sama-sama lezat dan menggoda 
selera makan. 

bandung
Menjelang Hari Raya, penjualan 
ragi di Bandung meningkat tajam. 
Ini karena ragi adalah bahan 
utama membuat tape ketan yang 
memang sangat digemari di 
Bandung. Selain tape ketan hitam, 
ada tape ketan putih dan tape 
ketan hijau. Warna hijau biasanya 
berasal dari pewarna alami, 
seperti daun pandan atau daun 
suji. Tampilan penganan ini khas, 
karena dibungkus daun jambu air 
yang lebar. 

ala nusantara
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home

Namun, jika hewan peliharaan 
tersebut tak dirawat secara tepat, 
justru akan mengganggu kenya-
manan hunian. Mulai dari bulu 
hewan yang bertebaran di sekitar 
rumah, kotoran dan debu, hingga 
aroma tak sedap. Kesehatan 
anggota keluarga pun bisa 
terancam karenanya. Berikut 
beberapa langkah yang bisa 
dilakukan jika memiliki hewan 
peliharaan di rumah.

1. Posisi Kandang
Letakkan kandang hewan peli-
haraan di area terbuka. Aroma tak 
sedap yang berasal dari kotoran 
atau air seni bisa mengganggu 
kenyamanan. Jika kandang hewan 
peliharaan diletakkan di ruang 
yang terbuka, aromanya akan ter-
bawa angin dengan lebih cepat. 
Sirkulasi udara pun lebih lancar di 
area terbuka.

2. food Station
Memberi makan hewan peliharaan 
sepertinya sepele, tapi bila kurang 
tepat akan membuat rumah kotor 
dan menimbulkan bau tak sedap. 
Jangan satukan tempat makan 
dengan kandang. Usahakan tem-
pat makannya tetap kering dan 
bersih. Buatlah tempat tersendiri 
untuk food station, misalnya di 
halaman belakang rumah, atau di 

berbagi
hunian 

dengan hewan 
peliharaan

samping kandang, 
bukan di dalamnya.

3. Pembuangan Kotoran
Latih hewan peliharaan Anda 
untuk buang air besar dan kecil di 
tempat yang seharusnya. Tempat 
yang paling pas adalah kamar 
mandi, atau area yang memiliki 
akses mudah ke sumber air, 
seperti keran atau penampungan 
air lain. Atau sediakan bak pasir 
khusus untuk buang air besar 
untuk kucing. Segera bersihkan 
setelah selesai buang air.

4. Tempat Mandi
Terutama jika Anda memiliki 
hewan peliharaan yang berukuran 
besar, pikirkan dimana akan me-
mandikannya. Ini sangat penting, 
karena jika tempat dan perleng-
kapan mandinya lengkap, saat 
membersihkan si hewan, rumah 
tidak ikut menjadi kotor. Hewan 
peliharaan pun akan tetap terjaga 
kebersihannya setelah mandi, 
karena tidak sembarang main ke 
tempat lain.

5. Jauhkan dari Dapur
Hewan peliharaan, terutama 
yang masih belia, juga butuh 
bermain. Pastikan area bermain 
hewan peliharaan jauh dari dapur. 
Mengingat dapur adalah tempat 

meracik makanan bagi penghuni 
rumah. Sehingga kebersihannya 
merupakan hal penting. 

6. Pilah-pilih Material
Biasanya, hewan peliharaan yang 
banyak digemari anak adalah he-
wan yang mempunyai bulu halus 
dan menggemaskan. Sayangnya, 
bulu ini gampang rontok dan bisa 
menjadi tempat bersarangnya 
debu serta kutu. Sebaiknya gu-

nakan pelapis furnitur yang tidak 
mengikat bulu dan debu. Misalnya 
kulit sintetis pada sofa. Untuk 
pemilihan karpet, pilih karpet 
dengan bulu pendek. Memilih 
karpet dengan bulu panjang sa-
ngat beresiko. Kucing dan anjing 
sering mencakari karpet. Selain 
itu, karpet bulu pendek atau 
karpet tanpa bulu lebih mudah 
dibersihkan. 
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SEMARANG

Taman Margasatwa di Semarang
Jalan Raya Semarang

Taman Wisata Wonderia
Jalan Sriwijaya, Semarang

Water Blaster
Jalan Bukit Candi Golf No.1
Semarang

YOGYAKARTA

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

Taman Pintar
Jalan Panembahan Senopati No. 1 - 3 
Yogyakarta

Gembira Loka
Jl.Kebun Raya
Yogyakarta

SOLO

Pandawa Water World
Jalan Cemara Raya Solo Baru

SURABAYA

Ciputra Waterpark
Citraland The Singapore Of Surabaya
Surabaya

Chipmunk Playland
Surabaya

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

TEMPAT HIBURAN ANAK

JAKARTA

Giggle The Fun Factory
Fx Lifestyle Xnter, F5 (Lantai 5) 
Jln. Jend. Sudirman, 
Pintu Satu Senayan - Jakarta 

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

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

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

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

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

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

TANGERANG

Paradise Dreamland
Jalan PUSPITEK Raya Serpong, 
Tangerang Selatan 1

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

BOGOR

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

Safari Track, Cisarua 
Taman Safari Indonesia, 
Cisarua

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

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

BANDUNG

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

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

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

BALI

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

Waterbom Bali
Jl. Kartika PO BOX 1055 Tuban
Kuta – Bali
Bali Safari and Marine Park
Jl. Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, 
Km. 19,8 
Gianyar

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

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

Taman Rekreasi Mora Indah
Jl.Sisingamangaraja Km.11
Medan

Kebun Binatang Medan
Kelurahan Simalingkar B
Medan

MAKASSAR
Trans Studio Makassar
Jl. Dg Patompo Kawasan Terpadu 
Trans Studio
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Bahan: 
• Tongkol asap 2 ekor (500 gram)
• Santan kental 1 gelas (200 ml)
• Daun jeruk 2 lembar
• Lengkuas dimemarkan, 3 cm
• Sereh dimemarkan, 1 batang
• Cabe rawit merah 5 buah
• Minyak untuk menumis, 
 3 sendok makan

Bumbu halus: 
• Bawang putih 4 siung
• Bawang merah 8 siung
• Cabe merah besar 1 buah
• Cabe rawit merah 5 buah
• Kunyit 3 cm
• Garam 1 sendok makan
• Gula pasir 1 sendok makan

kitchen

cara Membuat:
1. Ulek bumbu hingga halus.
2. Tumis bumbu halus, lengkuas 
 dan daun jeruk dan sereh 
 hingga harum.
3. Masukkan tongkol yang telah 
 dipotong-potong.
4. Masukkan cabe rawit utuh.
5. Tuang santan kental. 
 Kecilkan api. Aduk terus agar 
 santan tidak pecah.
6. Lanjutkan merebus hingga 
 bumbu meresap 
 (sekitar 15 menit).
7. Angkat masakan, tongkol asap 
 pedas siap disajikan.

MENU
LEBARAN
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Bahan:
• 300 gr daging giling
• 1 btr telur
• 1/4 sdt merica
• 1/2 sdt pala
• 1,25 sdt garam
• 1 siung bawang putih

Kuah:
• 2,5 l air
• 1/2 sdt merica
• 1 sdt pala
• 1 sdt garam
• 2 sdt gula putih
• 2 sdm gula merah
• 8 sdm kecap
• 4 biji bawang merah, 
 iris tipis, goreng

• 2 siung bawang putih, keprak
• 1/2 bh bawang bombay, 
 cincang
• 2 bh cengkeh
• 1 bh kayu manis
• 1 tomat, belah jadi 4

Acar:
• 1 kuning telur rebus, haluskan
•  1/4 sdt garam
•  1/8 sdt merica
•  1 sdm air jeruk lemon
•  1 sdm gula pasir
•  2 bj bawang merah, 
 masing-masing belah jadi 2
•  timun, buang biji, potong kecil
• wortel, buang biji, potong kecil

kitchen

Pelengkap:
• Selada
• Wortel dipotong panjang, kukus
• Baby Potato, kukus
•  Buncis, potong jadi 3, kukus
•  Telur rebus
•  Kripik kentang

cara Membuat:
1. Campur daging giling dengan 
telur dan bawang yang sudah 
dihaluskan dengan garam, pala 
dan merica hingga rata. Kemudian 
bulatkan sebesar bola, lakukan 
hingga adonan habis, sisihkan.
2. Rebus air, masukkan bawang 
putih keprak, bawang bombay, 
cengkeh, kayu manis, tomat, 

bumbui dengan garam, merica, 
pala. Biarkan hingga mendidih.
3. Masukkan daging ke dalam 
kuah yang sudah mendidih tadi, 
rebus hingga matang.
4. Masukkan kecap, gula merah 
dan gula putih, biarkan mendidih 
sekali lagi.
5. Acar: aduk semua bahan acar 
hingga rata, dan simpan di kulkas 
selama kurang lebih 2 jam.
6. Penyelesaian: tata selada, 
wortel, baby potato, buncis dan 
telur rebus dalam piring saji, beri 
sedikit acar, siram dengan kuah 
dan beberapa bola daging, kemu-
dian taburi atasnya dengan kripik 
kentang. Selat Solo siap disajikan.

MENU
LEBARAN
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feature

Agar daya tahan tubuhnya tetap prima 
selama perjalanan mudik, anak harus 
makan dengan teratur. Apa saja yang 
harus dicermati pada pola makannya 
saat bepergian jauh? – Yeni Umardin

M usim mudik tiba! Melakukan perjalanan 
ke kampung halaman bersama keluarga 
memang sangat menyenangkan. Saat 
membawa Si Kecil bepergian jarak 

jauh, Anda perlu persiapan yang matang. Mulai dari 
pemilihan transportasi, rute perjalanan, hingga mem-
persiapkan kondisi fisik keluarga, terutama balita 
Anda. Agar kondisi fisik Si Kecil tetap terjaga, asupan 
makanan sebelum dan selama perjalanan harus 
diperhatikan. Pastikan Anda menerapkan kebiasaan 
makan seperti yang biasa Anda lakukan sehari-hari. 
Berikut hal-hal yang harus diperhatikan, agar pola 
makan anak bisa tetap terjaga meski sedang dalam 
perjalanan jauh menggunakan kendaraan:

teratur 
selama mudik

makan sehat  
&
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makan sebelum 
bepergian
Mengisi perut anak sebelum 
melakukan perjalanan sangat 
penting dilakukan. Jangan biarkan 
perut  mereka kosong saat beper-
gian. Sebab, saat perut kosong 
lambung akan memproduksi asam 
dalam jumlah yang berlebihan 
sehingga akan membuat iritasi 
lambung dan merangsang mual. 
Tapi, jangan sampai makan 
berlebihan ya. Sebaiknya kurangi 
makanan berlemak tinggi, batasi 
minum, jus, termasuk buah-buah-
an, menjelang keberangkatan.

memilih dan me-
nyiapkan makanan 
Makanan yang bersih dan sehat 
wajib Anda siapkan untuk Si Kecil. 
Tentu, Anda tidak ingin anak-anak 
terlalu banyak mengonsumsi 
makanan cepat saji atau jajanan 
yang Anda jumpai di perjalanan. 
• SELAIN NASI DAN LAUK 
PAUKNyA, untuk santapan selama 
di perjalanan, Anda bisa me-
milih jenis makanan yang bergizi, 
mengenyangkan dan juga praktis, 
seperti berikut ini: arem-arem 
yang terbuat dari beras dan diisi 
dengan lauk pauk seperti oseng-
oseng sayur, daging giling, telur 
dadar dan sebagainya. Bisa juga 
lontong isi daging, atau lemper isi 
daging atau ayam. Sandwich isi 
sayur dan daging juga bisa men-
jadi pilihan menu yang berenergi. 
• BUAH SEGAR MENJADI CAMI-
LAN yANG TEPAT UNTUK DIBAWA 
SAAT MELAKUKAN PERJALANAN 
JAUH. Buah-buahan mengandung 
banyak vitamin dan mineral yang 
bisa membuat tubuh menjadi 
bugar. Buah seperti pisang dan 
apel praktis dibawa tanpa harus 
dipotong-potong terlebih dulu. 
Untuk buah seperti mangga, 

melon, kiwi, sebaiknya dipotong 
kecil-kecil dan disimpan dalam 
wadah. 
• SAyUR-SAyURAN. Selain buah 
siapkan juga sayuran untuk Si Ke-
cil. Pilih sayuran dengan cita rasa 
manis dan renyah agar anak mau 
dan suka menyantapnya, seperti 
wortel, timun, dan lain-lain.
• CEMILAN SEHAT seperti biskuit 
gandum, kismis yang kaya antiok-
sidan, agar-agar, dan sebagainya
• SIAPKAN AIR PUTIH agar anak 
tidak dehidrasi selama perjalanan. 
Jika anak sulit mengonsumsi air 
putih, bisa diganti dengan jus 
buah atau sayuran agar kebu-
tuhan cairannya tetap tercukupi 
selama perjalanan.
• JANGAN LUPA SOAL KEBERSI-
HAN. Bawa selalu hand sanitizer 
dan biasakan Si Kecil memakai-
nya sebelum makan.

makanan yang 
harus dihindari
Tidak semua makanan aman 
dikonsumsi anak-anak. Terlebih 
dalam perjalanan jauh dan lama. 
Potongan besar makanan bisa 
menyebabkan anak tersedak. 
Sebaiknya jangan memberi anak 
makanan seperti popcorn, kacang-
kacangan dan permen. Makanan 
lengket semisal selai kacang, jelly, 
marshmallow juga bisa berisiko 
menutupi saluran pernapasan 
anak. Siapkan makanan anak 
dalam potongan-potongan kecil. 
Karena potongan kecil lebih aman 
untuk dimakan dalam kendaraan 
yang bergerak. 

mudik 
bersama bayi
Jika Anda membawa bayi yang baru belajar 
makanan solid, berikut tips praktis menyiapkan 
makanannya: 
• BUBUR SUSU INSTAN merupakan salah satu 
solusi dalam menyiapkan makanan si kecil 
saat mudik. Anda dapat memilih bubur instan 
dengan rasa yang bervariasi. Selain bubur 
susu, oat instan juga bisa menjadi pilihan. 
Pastikan membawa air panas di termos untuk 
menyeduh makanan.
• ANDA BISA MEMBUAT STOK PURE BUAH dan sa-
yur sebelum melakukan perjalanan. Kemudian 
letakkan pure buatan Anda dalam toples kaca 
sebelum kemudian disimpan dalam cooler box 
agar tetap segar.
• SEDIAKAN CAMILAN seperti biskuit bayi untuk 
menemani perjalanannya.
• JANGAN LUPA UNTUK SELALU MEMBAWA PERA-
LATAN MAKAN DAN MINUM BAyI berserta slaber 
dan tissue basah. 
• KARENA MUDIK ADALAH SITUASI DARURAT, 
hindari menggunakan alat standar memasak 
seperti di rumah. Pilih yang betul-betul penting 
saja atau multifungsi. Misalnya parutan untuk 
menggantikan baby food maker.
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ebanyak 70% tubuh kita terdiri 
dari air yang mengisi urat nadi 
dan arteri dalam tubuh. Namun 

krisis air bersih membuat sebagian besar 

masyarakat Indonesia mengonsumsi air 

yang tak layak minum. Kehadiran Livesafer 

Bottle mungkin bisa menjadi solusi krisis air 

bersih yang dihadapi masyarakat dewasa 

ini. Lifesaver Bottle merupakan produk botol 

filter portable pertama di dunia yang mampu 

menghilangkan virus, bakteri, kista, parasit, 

jamur dan semua mikrobiologi yang ada 

di dalam air. Teknologi penyaringan ultra 

Livesaver terbukti menyaring 99,99999%  

dari semua hal tersebut. Selain kecanggihan 

teknologi penyaringan tersebut, Livesaver 
system juga memiliki teknologi penyaringan 

karbon aktif. Teknologi ini mampu menya-

ring bahan kimia seperti residu, pestisida 

dan kandungan logam dalam air. Rasa tidak 

enak dan bau dari klorin serta belerang 

dalam air juga mampu dihilangkan sehingga 

membuat air menjadi bersih, sehat dan 

siap minum. 

LIVESAfER 
BOTTLE, UNTUK 
AIR BERSIH 
LAyAK MINUM

catalogue

ACTIVE fRESH SHAMPOO
DARI JOHNSON’S

ada masa aktif usia 1-3 tahun, 
Si Kecil senang bermain dan ber-
eksplorasi. Aksi mereka tak jarang 

menimbulkan keringat dan kotoran pada kulit 
kepala dan rambut. 
     Kondisi ini  membuat anak merasa tidak 
nyaman, gelisah dan rewel. Menjaga Si Kecil 
agar tetap bersih dan segar akan membantu 
menjaganya tetap ceria, sehingga ia bisa 
bermain lebih lama dan menjelajahi dunia 
sekitarnya. Dengan shampoo Active Fresh 

p dari JOHNSON’S, Anda tak perlu lagi 
khawatir menjaga Si Kecil agar 
tetap segar. 
     Teknologi active fresh-nya mampu 
mencegah debu menempel di rambut 
dan menetralkan bau masam pada 
rambut dan kulit kepala. Keharumannya 
yang menyegarkan mampu mening-
katkan stimulasi motorik untuk tumbuh 
kembang Si Kecil dan tak pedih di mata 
saat digunakan. – YU 

ESENE fACE CLEANSER
etiap wanita mendambakan kulit wajah yang sehat dan bersinar. Ya, wa-
jah menjadi salah satu bagian tubuh terpenting yang harus selalu dijaga 

dan dirawat setiap hari. Langkah dasar dalam merawat wajah adalah dengan rutin 
membersihkannya. Bayangkan, jika kotoran dan debu yang menempel di wajah tidak 
dibersihkan bisa mengakibatkan kulit wajah menjadi kusam dan tidak bercahaya. Esene 
Face Cleanser bisa menjadi pilihan terbaik Anda dalam merawat kulit wajah. Pembersih 
wajah dengan busa lembut yang mengandung aroma olive oil, sangat efektif untuk 
membersihkan wajah dari sisa make-up, debu, kotoran dan minyak tanpa membuat ku-
lit kering. Esene Face Cleanser dibuat untuk semua jenis kulit. Dengan nano teknologi 
menghasilkan butiran yang sangat halus terbukti sangat efektif dengan cepat mengang-
kat debu, kotoran, minyak dan make-up pada wajah secara tuntas tanpa harus meng-
gunakan make-up remover. Pemakaian secara rutin dan terus menerus akan menjaga 
kelembapan kulit sehingga kulit tetap segar dan sehat. – YU 

S

S

WAJAH BERSIH 
DENGAN
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celeblife

HAPPy

eid     mubarak!

Ice Cube
Rapper papan atas yang juga 
aktor Hollywood ini sudah menjadi 
mualaf sejak tahun 90-an. Namun 
dalam menjalani ibadahnya, ia 
mengaku sebagai pemeluk Islam 
yang natural. Jadi apa pun ibadah 
yang dilakukannya, menjadi 
rahasianya dengan Allah saja. Ice 
Cube mengaku selalu bahagia 
merayakan Idul Fitri bersama Istri 
dan kelima anaknya.

Idul Fitri atau yang lebih dikenal dengan Lebaran
ini mempunyai arti mendalam bagi setiap umat 
muslim di seluruh dunia, dan tak terkecuali bagi 
beberapa public figure - Denny Lubis

Akon
Penyanyi R&B yang ber-
nama lengkap Aliaune 
Damala Akon Thiam ini 
lahir dan tumbuh besar 
dalam keluarga Islam 
yang taat. Ia sering 
menunjukkan kebang-
gaan memeluk Islam, 
terutama saat puasa 
dan berlebaran. “Eid 
Mubarak to you and your 
family. May Allah shower 
you with his blessings 
and his mercy and let 
live to see another 
Ramadhan. Ameen,“ 
Tweet Akon yang 
memilih untuk menutupi 
identitas keluarganya, 
agar kehidupan pribadi-
nya terjaga 
dari sorot 
kamera 
wartawan.

Zayn Malik
Mantan personil one direction 
ini memang beragama Islam. 
Meski sempat dituding sebagai 
penganut Islam sekuler, namun 
Zayn berpendapat bahwa agama 
itu sesuatu yang privat dan tidak 
perlu dipublikasikan. Dalam akun 
Twitter-nya Zayn selalu menun-
jukkan ketaatan ibadah, terutama 
saat menjalani puasa. “Hari 
pertama puasa, siapa lagi yang 
ikut berpuasa,” demikian tweet 
        Zayn di bulan Ramadhan.

Alyssa 
Soebandono
Istri dari Dude Herlino ini me-
ngaku sangat bahagia, apalagi 
tahun ini bisa menjalankan ibadah 
Ramadhan bersama keluarga ba-
runya. Sebagai ibu dari Muham-
mad Dirgantara Ariendra Harlino, 
Lebaran tahun ini Alyssa siap 
mengurus anak dan suaminya un-
tuk sahur dan buka puasa. “Insya 
Allah siap! Apapun kondisinya di 
bulan Ramadhan, Insya Allah akti-
vitas tetap berjalan seperti biasa, 
sesuai apa yang harus dikerja-
kan. Yang penting bagaimana 
cara membagi waktunya,” 
jelasnya. 

Mezut Ozil
Dilahirkan dalam keluarga 
Muslim yang taat, pesepakbola 
asal Jerman ini menjadi pemuda 
yang sangat memegang teguh 
keyakinannya. Walau tumbuh di 
lingkungan yang jauh dari 
nuansa Islam, namun ia tetap 
taat menjalankan ibadah. 
Setiap berlaga, Ozil akan men-
dahuluinya dengan menengadah-
kan tangan guna memanjatkan 
doa. Ketika bulan Ramadhan 
datang, dengan sekuat tenaga 
Ozil tetap berpuasa, walau jadwal 
pertandingan serta latihannya 
begitu padat. 

Janet 
Jackson
Adik dari Michael Jackson ini 
telah memeluk Islam sejak 
tahun 2013 lalu, mengikuti 
pernikahannya dengan seorang 
milyarder dunia, Wissam al-
Mana, yang berasal dari Qatar. 
Di tahun keduanya sebagai 
Muslim, Janet mengaku kalau 
bahagia dan selalu merayakan 
Lebaran bersama orang-orang 
yang dikasihinya. Ia juga 
mengaku sangat menyenangkan 
menjalani puasa di bulan Rama-
dhan. “So excited to be fasting 
this Ramadan,” celotehnya 
kepada awak media.
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bahaya 
mengincar 
perokok
pasif

Merokok secara pasif dapat menye-

babkan kerusakan permanen pada 

tubuh dan menghambat tumbuh kem-

bang buah hati kita. Meski tidak 

merokok secara langsung, perokok 

pasif bisa terkena dampak buruknya, 

bahkan sampai berkali-kali l ipat.  

– Denny Lubis | illustration Ronny Hermawan
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Beberapa zat kimia ini meliputi tar 
(penyebab karsinogenik), karbon 
monoksida (zat yang mengurangi 
oksigen dalam darah), arsenik 
(racun tikus), ammonia (pember-
sih lantai) dan sianida (racun). 
Bayangkan saja bila ada bayi atau 
anak-anak di dalam rumah, wa-
laupun kita tidak sedang merokok, 
tapi ketika kita menggendongnya, 
racun-racun tersebut akan dihirup 
bayi melalui pakaian atau pe-
rabotan rumah tangga yang sering 
digunakan. 

J angan anggap remeh 
asap rokok, karena di 
dalamnya terdapat banyak 
kandungan racun yang 

sewaktu-waktu dapat membunuh 
kita, bahkan orang-orang yang 
kita kasihi. Menurut penelitian, 
asap tembakau mengandung lebih 
dari 4000 senyawa kimia ber-
bahaya, termasuk 40 penyebab 
cikal bakal terbentuknya kanker 
(karsinogenik), yang menempel 
pada pakaian, kulit, rambut dan 
perabotan yang ada di rumah kita. 

cegah dari sekarang
Benar kata pepatah: ‘lebih baik 
mencegah dari pada mengobati’. 
Jika ayah atau ibu perokok aktif, 
maka upaya terpenting untuk 
melindungi Si Kecil dari bahaya 
asap rokok adalah berhenti mero-
kok secara total. Jika tindakan 
ini dilakukan, maka peluang anak 
terkena asap rokok akan hilang 
dan yang lebih penting lagi, se-
bagai orangtua kita sudah men-
contohkan pada anak kita untuk 
tidak jadi perokok dan menjalani 
pola hidup sehat. Namun jika 
orangtua belum bisa berhenti 
merokok, ada baiknya untuk 
tidak merokok di depan anak dan 
di ruangan yang sering dipakai 
anak kita untuk beraktivitas. Bila 
kita tidak mematuhinya, banyak 
bahaya yang akan mengancam Si 
Kecil, contohnya: terkena kanker 
paru-paru, gangguan syaraf, 
jantung, iritasi mata, gangguan 
telinga, asma, bronkitis hingga 
stroke pada otak. Sedangkan un-
tuk ibu yang sedang hamil, asap 
rokok dapat mengganggu tumbuh 
kembang janin. 

kerusakan 
permanen
Menurut studi yang dilakukan 
para ahli yang ada di Eropa 
dan Australia, asap rokok dari 
perokok pasif dapat meningkat-
kan resiko serangan jantung dan 
stroke di kemudian hari. Studi 
ini melibatkan lebih dari 2000 
anak-anak berusia 3 sampai 18 
tahun. Para ahli mengatakan tidak 
ada “tingkat yang aman” dari 
paparan perokok pasif. Riset ini 
secara mengejutkan mengungkap 
bagaimana efek fisik yang timbul 
jika anak tumbuh di rumah yang 

penuh asap rokok. Pemindaian 
ultrasound menunjukkan terjadi 
perubahan dinding pembuluh 
darah utama yang terbentang dari 
leher ke kepala anak-anak yang 
menghirup asap rokok secara 
pasif. “Studi kami menunjukkan 
bahwa paparan asap rokok pasif 
pada anak bisa menyebabkan 
kerusakan langsung dan per-
manen pada struktur arteri,” jelas 
salah satu peneliti dari University 
of Tasmania, Australia.  

anak-anak lebih 
berisiko
Anak-anak lebih beresiko tinggi 
terkena dampak buruk dari asap 
rokok dibandingkan orang de-
wasa. Ini karena anak mempunyai 
sistem imun dan alat perna-
fasan yang masih berkembang, 
sehingga masih rentan terhadap 
berbagai penyakit. Selain itu 
saluran pernafasan dan paru-paru 
yang kecil membuat anak lebih 
sering bernafas. Jadi bila Anda 
merokok, tentunya asupan udara 
bersih tidak ada untuk anak. 
Jika ada keluarga di rumah yang 
merokok, usahakan menjauh-
kan anak dari perokok tersebut. 
Di lain sisi, memang banyak 
perokok yang sebenarnya ingin 
berhenti merokok, namun ternyata 
memang tidak mudah karena efek 
candu nikotin. Bahkan seseorang 
yang sudah terbiasa merokok 
dapat mengalami gejala lepas ro-
kok (withdrawal symptoms) ketika 
berhenti merokok. Itu sebabnya 
dukungan dari orang-orang 
terdekat sangat penting. Ingatlah 
yang terpenting adalah keluarga 
kita, karena dengan berhenti 
merokok, kita memberi kehidupan 
bukan hanya pada kita, tapi pada 
orang-orang yang kita cintai.   

mengincar 
perokok

• Buat aturan untuk 
tidak memperboleh-
kan ada orang yang 
merokok dalam rumah 
Anda. Jika ada tamu 
atau anggota keluarga 
yang ingin merokok, 
sarankan untuk mero-
kok di luar rumah. 

• Jangan perbolehkan 
orang merokok dalam 
kendaraan Anda. Jika 
ada yang ingin mero-
kok, maka berhentilah 
sebentar di tempat 
peristirahatan (rest 
area), agar orang itu 
dapat merokok di luar. 

• Jadikan setiap ruang-
an di rumah sebagai 

area tidak boleh 
merokok. Selain itu, 
usahakan ventilasi di 
rumah Anda berfungsi 
dengan semestinya, 
agar udara yang ma-
suk selalu bersih.  

• Jaga Jarak dengan 
perokok, jika Anda 
terpaksa harus satu 
ruangan di tempat 
umum. Lakukan de-
ngan cara yang tidak 
membuat mereka 
tersinggung. 

• Tawarkan dukungan 
untuk berhenti mero-
kok jika pasangan kita 
atau anggota ke-
luarga kita ada yang 
merokok. 

Agar Terhindar 

dari Perokok Pasif  
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feature

the power of 
silaturahmi 

Salah satu hal yang paling identik saat Hari Raya Idul Fitri adalah 
silaturahmi. Ternyata, ada ‘ kekuatan’ tersembunyi di dalam silaturahmi. 
Apa saja ya, kira-kira?  – Rina Ruslaini 
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DALAM BERSILATURAHMI, 
ada baiknya jika kita men-
contoh apa yang dilakukan 
semut dan lebah. Seperti 
kita tahu, semut adalah bi-
natang kecil pemakan gula, 
tapi tidak pernah sakit gula 
(diabetes). Resepnya, per-
tama karena semut senang 
bersilaturahmi. Tengoklah 
setiap berpapasan antara 
sesama semut sejenis me-
reka saling “bersalaman” 
yang terlihat dari kedua 
kepalanya saling ketemu. 
Kedua, bila seekor semut 
menemukan rezeki, mereka 
tidak mau makan sendiri 
tapi memberi tahu semut-
semut lainnya. Setelah ber-
kumpul, baru makanan itu 
mereka bawa kesatu tempat 
dan dinikmati bersama. 

Silaturahmi Ala 
Semut & Lebah M 

enurut silsilah 
kata, silaturahmi 
berasal dari bahasa 
Arab, dan terdiri 

dari dua suku kata, yakni shilat 
yang berarti menyambung atau 
menghimpun dan kata ar-rahiim 
yang artinya kasih sayang. Jadi 
jika diterjemahkan secara 
harfiah, silaturahmi memiliki 
makna menyambung tali kasih 
sayang. Namun kata silaturahmi 
sendiri sering disalahartikan. 
Banyak yang menganggap 
kalau silaturahmi hanya sekedar 
bertemu sahabat atau kerabat, 
berjabat tangan, cium pipi bagi 
yang muhrim dan saling meminta 
maaf. Sebenarnya ada hal lain 
yang lebih penting dari semua itu, 
yaitu aspek mental dan keluasan 
hati untuk meminta maaf dan 
memaafkan. 
     Dalam agama Islam, silaturah-
mi sangat penting perannya. Bah-
kan ada hadits Nabi Muhammad 
SAW tentangnya: “Tahukah kalian 
tentang sesuatu yang paling cepat 
mendatangkan kebaikan ataupun 
keburukan? ‘Sesuatu yang paling 
cepat mendatangkan kebaikan,’ 
sabda Rasulullah SAW, ‘adalah 
balasan (pahala) orang yang ber-
buat kebaikan dan menghubung-
kan tali silaturahmi. Sedangkan 
yang paling cepat mendatangkan 
keburukan ialah balasan (siksaan) 
bagi orang yang berbuat jahat dan 
yang memutuskan tali persauda-
raan” (HR Ibnu Majah). Karena itu, 
wajar rasanya jika umat Muslim 
di seluruh dunia memanfaatkan 
momen Hari Raya Idul Fitri untuk 
saling bersilaturahmi. 

Manfaat Silaturahmi 
Tak heran bila silaturahmi begitu 
didengung-dengungkan saat 
Lebaran, karena memang ada 
banyak sekali manfaat lain dari si-
laturahmi (menurut Islam). Berikut 
beberapa manfaat silaturahmi 
yang mungkin belum diketahui 
oleh sebagian besar orang:
• Dipanjangkan umurnya
• Diluaskan rejekinya
• Dikenang kebaikannya
• kecintaan Dalam keluarga  
 DAN SAHABAT
• salah satu kunci masuk   
 SURGA

Menjalin 
Silaturahmi 
Jika berbicara tentang silaturah-
mi, maka kita bukan hanya bicara 
tentang pertemuan, ketawa-keti-
wi, lalu berujung kepada bergosip 
dan sebangsanya. Silatu-
rahmi lebih dari sekedar itu, yakni 
bagaimana menyambung tali 
persahabatan/persaudaraan yang 
sebelumnya sempat terputus atau 
mungkin sebuah pertemuan yang 
tidak pernah terjadi sama sekali 
atau sudah lama tidak dilakukan. 

Makna 
menyambungkan tali 
Silaturahmi menunjukkan sebuah 
proses aktif dari sesuatu yang 
asalnya terpisah atau tidak ter-
sambung. Menghimpun biasanya 
mengandung makna sesuatu yang 
tercerai-berai dan berantakan, 
menjadi sesuatu yang bersatu 
dan utuh kembali. Hal ini sesuai 
dengan pesan Rasulullah SAW: 

“Yang disebut bersilaturahmi itu 
bukanlah seseorang yang memba-
las kunjungan atau pemberian, 
melainkan bersilaturahmi itu ialah 
menyambungkan apa yang telah 
putus” (HR Bukhari).
     Jika orang lain mengunjungi 
kita dan kita balas mengunjungi 
orang tersebut, maka ini tidak 
memerlukan kekuatan mental 
yang kuat. Namun, bila ada orang 
yang tidak pernah bersilaturahmi 
kepada kita, lalu dengan sengaja 
kita mengunjunginya, maka inilah 

yang disebut dengan silaturahmi. 
Apalagi kalau bersilaturahmi 
kepada orang yang membenci 
kita atau seseorang yang sangat 
menghindari pertemuan dengan 
kita, lalu kita mengupayakan diri 
untuk bertemu dengannya. Inilah 
silaturahmi yang sebenar-benarnya 
menurut Islam. Bagaimana, siap 
untuk menemukan kekuatan di 
balik silaturahmi? 

DEMIKIAN JUGA LEBAH. 
“Lebah sangat disiplin dan 
mengenal pembagian kerja 
yang sangat baik. Sarang-
nya dibangun berbentuk 
segi enam, yang telah 
terbukti sangat ekonomis 
dan kuat, dibandingkan 
bila segi empat atau lima.” 
Begitu menurut Ir. Permadi 
Alibasyah dalam bukunya 
“Bahan Renungan Kalbu.” 
Menurut penyelidikan pula, 
setiap sarang lebah dihuni 
oleh kurang lebih 90.000 
ekor lebah. Karena masing-
masing mentaati aturan 
mereka bisa hidup rukun 
dan tidak pernah terjadi 
perkelahian. 
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KECIL-KECIL 

pintar J angankan mengajari 
menabung kepada anak-
anak, kepada orang 
dewasa saja susah,” 

begitu mungkin yang terlintas di 
benak sebagian besar orang. Na-
mun jangan salah, justru dengan 
mengajari anak menabung sejak 
ia masih kecil, maka nanti ia akan 
tumbuh menjadi orang dewasa 
yang rajin menabung. Ingat kata 
pepatah: ‘alah bisa karena biasa’. 
Lagipula, mengenalkan anak 
dengan kegiatan menabung sama 
sekali tidak sesulit kok. 
     Menurut Jayne A. Pearl, 
penulis buku Kids and Money: 
Giving Them the Savvy to Succeed 
Financially, cara termudah agar 

anak-anak terbiasa untuk mena-
bung adalah dengan menjadikan 
aktivitas harian kita sebagai 
‘medan latihan’ mereka. “Misal-
nya dengan mengajak anak-anak 
untuk ikut serta ke pasar, ke 
bank, ke department store, ke 
mesin ATM dan sebagainya. 
Dengan begitu orangtua bisa 
langsung mengajari anak tentang 
nilai uang, bagaimana cara 
menggunakannya dengan sebijak 
mungkin, bagaimana cara me-
nyisihkan dan menabung-
nya untuk keperluan di masa 
mendatang,” tulis Jayne dalam 
bukunya. 

J ika orangtua sudah mengajarkan 
seni menabung sejak dini, maka 

finance

nabung
bukan mustahil bila Si Kecil punya uang 
banyak di masa depan. Syukur-syukur 
bisa dipakai untuk membiayai sekolahnya 
kelak.– Rina Ruslaini | Ilustration Ronny Hermawan

“
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pelihara semangat 
menabung

Agar Si Kecil berse-
mangat dalam mena-
bung, lakukan hal-hal 
sebagai berikut:

finance

berdasarkan umur
Pengetahuan tentang menabung 
kepada anak-anak tidak bisa disa-
maratakan. Untuk anak balita, kita 
bisa mengajarkan mereka dari hal 
yang paling dasar. Misalkan dari 
bentuk uang (logam atau kertas), 
dari warnanya, atau bisa juga dari 
gambar yang ada di dalam uang 
tersebut. Ajarkan kepada anak 
bahwa setiap nominal uang, baik 
kertas maupun logam berbeda 
warna dan ukurannya. Jangan 
lupa untuk selalu mencuci tangan 
setelah memegang uang ya!

UNTUK ANAK yANG LEBIH BESAR 
(usia Taman Kanak-kanak) orang-
tua bisa mengajarkan dengan 
konsep bermain yang pastinya 
lebih menarik perhatian anak. 
Bisa lewat permainan imajinasi 
seperti bermain pura-pura ber-
belanja ke toko atau ke restoran 
misalnya. Berapa banyak yang 
harus dibayar, uang kembalinya 
berapa banyak, berapa yang akan 
ditabungkan dan lain sebagainya. 

Bermain monopoli juga banyak 
membantu bagaimana belajar 
mengelola keuangan dengan cara 
yang mengasyikkan. 

SEMENTARA UNTUK USIA SEKO-
LAH DASAR, Anda sudah bisa 
berpraktek langsung dengannya, 
tidak lagi berimajinasi. Seperti 
anjuran Jayne A. Pearl, ajak saja 
Si Kecil ke pasar atau toko buku 
favoritnya. Pastikan ia sendiri 
yang bertransaksi, sementara 
Anda tetap mengawasinya.

memiliki 
tabungan sendiri
Setelah Si Kecil terbiasa dengan 
kegiatan yang melibatkan uang, 
maka ia akan semakin percaya 
diri untuk memiliki tabungan 
pribadi. Apalagi jika ia sudah 
mendapatkan uang jajan sendiri. 
Dukung anak agar ia menyimpan 
sebagian yang jajannya. Jelaskan 
kepadanya bahwa dengan 
memiliki tabungan sendiri, ia bisa 
membeli barang yang disukainya. 
Beri dukungan kepadanya dengan 

mengajaknya ke bank untuk 
membuka tabungan pribadi 
baginya.  
 Sebelumnya, Anda bisa 
mencari tahu atau mensurvey 
macam-macam tabungan anak 
yang dikeluarkan oleh bank ter-
tentu. Jelaskan konsep tabungan 
tersebut kepada Si Kecil dan 
biarkan ia memilih sesuai keingi-
nannya (tentu berdasar kegunaan 
dan manfaatnya). Penting sekali 
untuk melibatkan Si Kecil dalam 
hal ini. Karena selain agar Si Kecil 
merasa diperhatikan keinginan-
nya, hal ini juga akan memupuk 

rasa tanggung-jawab dalam 
dirinya untuk rajin menabung 
secara berkala. 
     Setelah memiliki tabungan, 
dorong anak untuk berbisnis de-
ngan kreativitas mereka (tentunya 
yang tidak mengganggu kegiatan 
sekolah). Jika mengalami kesu-
litan, orangtua bisa membantu 
anak dalam mengelola keuangan. 
Lewat cara ini, uang yang mereka 
peroleh sendiri dan uang yang 
Anda berikan, bisa berakhir di 
tabungan, alih-alih dibelanjakan 
dengan semaunya. 

1 SEBELUM MEM-
BUKA BUKU TABUNGAN, 
belikan ia celengan 
lebih dulu. Setiap kali 
ada kembalian dari 
membeli sesuatu, 
berikan padanya 
untuk dimasukkan ke 
dalam celengan. De-
ngan begitu, setiap 
bulan ia bisa mem-
buka celengannya 
dan menabungnya di 
bank.

2 BERI ANAK UANG 
LOGAM KARENA IA 
BUTUH SESUATU yANG 
KONGKRET. Bunyi uang 

logam saat dimasuk-
kan ke celengan bisa 
membuat anak ke-
tagihan menabung.

3 BERI SI KECIL 
PUJIAN jika ia sema-
kin rajin menabung. 
Sekali-kali, Anda bisa 
memberinya tam-
bahan untuk untuk 
ditabungnya.

4 SETELAH TABUNGAN 
PENUH, biarkan anak 
merasakan jerih 
payahnya dengan 
mengajaknya membe-
li barang impiannya 
dengan memakai 
uang tersebut.
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Setiap Hari Kemerdekaan 
tiba, seluruh rakyat 
Indonesia menyambutnya 
dengan penuh suka cita. 

Sudah menjadi tradisi, untuk me-
nyambut hari bersejarah yang jatuh 
pada tanggal 17 Agustus tersebut, 
berbagai macam acara diseleng-
garakan. Dari mulai tumpengan, 
hingga menggelar lomba seperti 
panjat pinang, makan kerupuk, 
balap karung, atau lari egrang. 
Selain bermacam lomba yang 
bersifat pesta rakyat, banyak pula 
kegiatan unik yang dilakukan untuk 
merayakan Hari Kemerdekaan, se-
perti mengibarkan bendera Merah 
Putih di dalam laut atau di puncak 

gunung dan kegiatan menarik lain-
nya. Anda dan keluarga pun bisa 
merayakan Hari Kemerdekaan de-
ngan cara sendiri, tentunya dengan 
cara yang unik pula. Seperti apa ya 
misalnya?

• DONOR DARAH
Aktivitas nan mulia ini bisa Anda 
dan keluarga lakukan untuk 
menyambut Hari Kemerdekaan. 
Seperti yang pernah dilakukan 
aktris dan presenter Nirina Zubir. 
Bersama suaminya, Ernest, Nirina 
mendonorkan darahnya. Tak lupa 
ia mengajak serta kedua anaknya 
Zivara Ruciragati Sharief serta 

Elzo Jaydo Anvaya saat mendo-
norkan darah. Tentunya, perayaan 
Kemerdekaan terasa semakin 
bermakna!

• KERJA BAKTI & 
MENGHIAS RUMAH
Kegiatan lain untuk menyambut 
Hari Kemerdekaan Indonesia 
adalah kerja bakti. Lakukan 
sebelum tanggal 17 Agustus. Anda 
dan keluarga bisa membersihkan 
rumah dan halaman bersama. 
Jangan lupa untuk mendekorasi 
rumah dengan benda-benda 
yang berkaitan dengan perayaan 
Kemerdekaan, misalnya memasang 
bendera di halaman, memasang 
umbul-umbul dan sebagainya. 
Lakukan bersama anak-anak. 
Kegiatan ini menjadi langkah untuk 
mengenalkan Hari Kemerdekaan 
pada Si Kecil. Untuk ibu, jangan 
lupa membuat suguhan lezat bagi 
keluarga setelah kerja bakti. 

• MEMAKAI KOSTUM 
Tidak ada salahnya Anda seke-
luarga memakai kostum tradisional 
atau kemerdekaan pada tanggal 17 
Agustus. Pilihan lain adalah me-
ngenakan pernak-pernik bernuansa 
kemerdekaan. Contoh, pin bendera 
Merah Putih. Atau busana yang 
senada warna bendera, Sederhana, 
namun memiliki makna yang besar. 

• WISATA 
Manfaatkan hari libur 17-an 
dengan mengajak keluarga 
mengunjungi tempat wisata. Tak 
perlu ke luar kota, mengunjungi 
cagar alam atau museum juga bisa 
menjadi aktivitas menyenangkan 
dan bermanfaat bagi anak-anak. 
Selain meningkatkan pengetahuan 
tentang Indonesia dan seja-
rahnya, juga semakin menambah 
kecintaan pada tanah air. Keluarga 
Arie Untung juga melakukan hal 
serupa. Arie dan istrinya, Fenita 
serta kedua anak mereka, Fathir 
Gavin Daffa dan Aisyah Mikhail, 
merayakan Hari Kemerdekaan 
di Monumen Nasional. Saat 
itu, Fenita memberikan banyak 
pemahaman soal arti kemerdekaan 
kepada anak-anaknya. “Aku ajak 
anak-anak ke museum untuk lihat 
sejarah Indonesia seperti apa. Itu 
cara aku untuk ajak mereka supaya 
nasionalismenya meningkat dan 
bangga sama negara dan bang-
sanya,” cerita Fenita.

• PERNAK-PERNIK NUANSA 
KEMERDEKAAN
Kegiatan ini pasti akan membuat Si 
Kecil senang. Ajak anak-anak untuk 
membuat kue favorit mereka dalam 
nuansa Merah Putih, atau membuat 
bendera kecil dari kertas, menghias 
sepeda dengan tema kemerdekaan 
dan sebagainya.

Itulah beberapa kegiatan untuk 
menyambut dan merayakan Hari 
Kemerdekaan yang bisa Anda dan 
keluarga lakukan bersama-sama. 
Dirgahayu Republik Indonesia! 

Berbagai cara dilakukan untuk merayakan Hari 
Kemerdekaan Indonesia. Yang paling ditunggu-tunggu 
adalah gelaran berbagai macam lomba yang seru 
dan meriah. Jangan mau ketinggalan. Anda dan kelu-
arga pun bisa merayakan hari kemerdekaan dengan 
cara yang unik lho! – Yeni Umardin
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terjadi secara natural. Fenomena 
tersebut terjadi sejak manusia 
dilahirkan. Misalnya, bayi yang 
lapar atau mengantuk, bila kebu-
tuhannya tidak segera terpenuhi, 
akan bereaksi dengan kemarahan. 
Karena bayi belum dapat berkata-
kata, kemarahan-
nya diekspresikan 
melalui tangisan 
atau jeritan yang 
sering diikuti 
gerakan kaki dan 
tangan. Seiring 
bertambahnya 
usia, bentuk 
kemarahan anak 
semakin ber-
variasi seiring 
berkembangnya 
kemampuan 

mengelola 
kemarahan 
pada anak
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Setiap orangtua ingin meperlakukan anaknya 
dengan sikap menghargai dan tenggang rasa, 

sebagaimana mereka memperlakukan orang 
dewasa lainnya. Kenyataannya, banyak orang-

tua yang terbawa emosi ketika menghadapi 
anak yang tak menurut. – Ellen Sasiang I 

Illustration Ronny Hermawan 

psychology

menjadi tantrum. Di saat inilah, 
orangtua sering lepas kendali dan 
marah terhadap anak. Orangtua 
biasanya akan menaikkan nada 
suaranya dan memberikan ultima-
tum kepada anak. Bahkan dalam 
beberapa kasus, orangtua tak 
dapat menahan diri dan memukul 
sang anak.
Mengontrol kemarahan memang 
tantangan yang umum bagi 
orangtua. Karena itu, berbagai 
hal terkait kemarahan akan kami 
kupas dalam pembahasan berikut, 
agar bisa menolong orangtua 
untuk lebih memahami dan 
mengelola kemarahannya dengan 
lebih baik, serta terdorong untuk 
mengganti kemarahan dengan 
teknik disiplin lain yang lebih 
efektif dalam mendidik anak.

pemicu kemarahan
Kemarahan biasanya muncul bila 
ada harapan atau ekspektasi yang 
tidak terpenuhi. Dalam konteks 
ini, respon berupa kemarahan 

C ontoh kasus yang 
banyak ditemui 
adalah, saat berada 
di tempat perbelan-

jaan, ketika orangtua menolak 
rengekan anak yang minta 
dibelikan sesuatu dan menjelas-
kan dengan baik alasan menolak 
permintaan anak. Parahnya, 
rengekan anak semakin menjadi-
jadi bahkan bisa berkembang 

verbal dan motoriknya. Bentuk 
ekspresi perasan marah batita 
dan balita umumnya tak hanya 
pada menangis dan menjerit. 
Mereka sudah mulai dapat 
mengekspresikan emosinya 
dengan kata-kata, gerakan kaki 
dan tangan yang lebih berva-
riasi, seperti melempar benda 
misalnya. Bila sejak masa ini 
anak tidak mulai diajarkan 
untuk mengelola perasaan 
marahnya dengan baik, maka 
pola ekspresi kemarahannya 
yang tidak terkendali tersebut 
akan terbawa terus sampai ia 
remaja dan dewasa.
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dan perhatiannya kepada sang 
anak. Pemberian perhatian yang 
penuh ini, walau dalam bentuk 
yang tidak menyenangkan, dalam 
beberapa kasus, justru dapat 
mendorong anak untuk terus 
melakukan perbuatan tersebut. 
 BEBERAPA PENELITIAN  
      TELAH MENGINDIKASIKAN 
BAHWA KEMARAHAN MENG-
GANGGU KEMAMPUAN SE-
SEORANG UNTUK BERPIKIR. 
Oleh karena itu, bila orangtua 
dikuasai perasaan marah, maka 
kecil kemungkinan ia dapat 
mengomunikasikan dengan 
efektif apa yang ia ingin anaknya 
pelajari. Bahkan tidak tertutup 
kemungkinan, dalam kondisi 
demikian, apa yang disampaikan 
orangtua kepada anak malah 
mungkin menimbulkan luka 
dalam hati anak.
 DAMPAK NEGATIf 
      TERBESAR DARI KEMARA-
HAN TERJADI BILA ORANGTUA 
SERING TIDAK DAPAT MENGEN-
DALIKAN PERASAAN MARAHNyA 
TERHADAP ANAK. Dalam kontes 
ini, anak justru dicontohkan pe-
ngelolaan emosi yang sebenarnya 
tidak orangtua inginkan untuk 
ditiru anak. Bila kemarahan 
orangtua sering tidak terken-
dali, maka walaupun orangtua 
berulang-ulang memberikan 
nasihat kepada anak untuk 
mengelola perasaan marahnya 
dengan baik, kemungkinan besar 
anak akan meniru pola ekspresi 
kemarahan yang tidak terkendali 
yang dicontohkan orangtua. Hal 
ini karena anak belajar terutama 
dari contoh yang dimodelkan oleh 
orangtua.

Belajar mengelola kemara-
han dengan baik adalah salah 
satu hal terpenting yang dapat 
diajarkan orangtua kepada 
anaknya. Agar anak dapat belajar 
mengelola perasaan marahnya 
dengan baik, anak perlu melihat 
model pengelolaan tersebut 
pada diri orangtuanya, dimana 
orangtua dapat bersikap tenang 

dampak negatif 
kemarahan
Pada orang dewasa, kemara-
han tidak hanya muncul karena 
kurangnya kemampuan mengen-
dalikan emosi. Dalam beberapa 
kasus, khususnya orangtua, 
kemarahan sengaja ditunjukkan 
karena orangtua merasa bahwa 
hal tersebut adalah satu-satunya 
cara agar anak dapat melakukan 
apa yang diinginkan oleh orang-
tua. Walau dalam jangka pendek 
mungkin terlihat efektif, karena 
anak mungkin menuruti apa 
diinginkan orangtua saat orangtua 
marah, namun dampak negatif 
kemarahan terhadap perkemba-
ngan anak melebihi dampak lain-
nya yang seolah-olah positif tadi. 
Berikut adalah beberapa dampak 
negatif dari kemarahan orangtua 
kepada anak.

  DALAM KONTEKS JANGKA 
PANJANG, kemarahan tidak 
menolong anak untuk belajar 
memilih apa yang baik dan benar. 
Sejak usia tiga tahun, anak memi-
liki kemampuan untuk membuat 
pilihan berdasarkan pemikiran, 
bukan sekedar berdasarkan in-
tuisi atau refleks semata, seperti 
ketika mereka masih berusia di 
bawah tiga tahun. Yang diperlukan 
anak sejak usia tersebut adalah 
pengalaman-pengalaman yang 
melatihnya untuk memutuskan 
berdasarkan apa yang ia yakini 
sebagai hal yang baik dan benar, 
bukan berdasarkan keputusan 
mana yang tidak membuat 
orangtua marah. Untuk itu, yang 
ia butuhkan bukan kemarahan, 
melainkan kejelasan aturan dan 
konsekuensi bila ia berhasil atau 
gagal memenuhi aturan tersebut, 
serta konsistensi penerapan 
konsekuensi positif (reward) dan 
negatif (punishment).
       SAAT ORANGTUA MENG-
       EKSPRESIKAN KEMARAHAN 
PADA ANAK AKIBAT PERILAKU 
ANAK yANG TIDAK PADA TEM-
PATNyA, orangtua sebenarnya 
sedang memfokuskan pikiran 

1

2

4 

3

psychology

ketika menghadapi berbagai 
situasi negatif yang dapat 
memicu kemarahan, termasuk 
ketika memberikan hukuman 
kepada anak. Walau tidak mudah, 
namun hal tersebut sangat 
mungkin dilakukan, karena 
sebagai orang dewasa, orang-
tua memiliki kemampuan yang 
lebih dibandingkan anak untuk 
mengelola perasaan marah. Tentu 

saja, sebagai manusia, pasti akan 
ada saat di mana orangtua gagal 
mengelola perasaan marahnya 
dengan baik. Bila hal ini terjadi, 
orangtua tidak perlu berkecil hati. 
Selama kegagalan tersebut tidak 
sering, kegagalan itu tidak akan 
menjadi penghalang yang besar 
bagi anak untuk belajar mengelola 
perasaan marahnya. 
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P
entingnya edukasi dan sikap 
peduli akan kesehatan, terutama 
P3K, menjadi salah satu fokus 
Hansaplast, brand plester produk 

perawatan luka produksi Beiersdorf. Di awal 
tahun 2015, Hansaplast menggelar Aksi 
Siaga Hansaplast  di 100 sekolah dasar 
di wilayah Jawa Barat, dengan puncaknya 
dikumpulkan 100 anak Pramuka di Bumi 
Sangkuriang, Bandung, akhir April lalu. 
Dalam kegiatan ini, Hansaplast memberikan 
edukasi kepada anak-anak Indonesia akan 
pengetahuan dasar pertolongan pertama 
pada kecelakaan (P3K), dengan mengede-
pankan kepedulian dan sikap siaga dalam 

pertolongan 
pertama 
pada 
kecelakaan pertolongan pertama pada kecelakaan 

yang disajikan secara fun. “Pengetahuan 
dasar mengenai pertolongan pertama pada 
kecelakaan (P3K) sangat penting untuk 
diketahui sejak dini, selain berguna dalam 
membantu proses penyembuhan luka, sikap 
siap siaga dalam memberikan pertolongan 
pertama juga berguna dalam meningkat-
kan kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan sekitar,” BayuIsnawan, marketing 
manager Hansaplast, memaparkan. Kegiatan 
Aksi Siaga Hansaplast ini dikemas dalam 
konsep Interactive Fun Learning (IFL) yang 
dimulai dari kegiatan belajar mengajar di 
dalam kelas, penerapan langsung dalam ke-
hidupan sehari-hari, hingga kegiatan berbagi 
dengan masyarakat. - PE

h
oree, kini kita bisa makin asyik 
belanja di Horee Mall Indonesia! 
Inilah aplikasi online shopping dengan 
tampilan virtual 3D yang pertama 

diluncurkan di dunia, yang dapat diakses 
melalui www.horee.co.id. Horee Mall Indonesia 
mengadopsi fenomena mall sebagai tempat 
relaksasi dan rekreasi selain belanja. Caranya 
dengan membangun virtual mall di mana 
para pengunjung dapat saling melakukan 
interaksi. President Director PT. Horee Inovasi 
Indonesia, Aldrich Benggawan menjelaskan, 
“Keunikan belanja di Horee Mall Indonesia 
adalah para shopper seperti berada di sebuah 
mall sungguhan, karena tampilannya 3D dan 
para shopper bisa saling berinteraksi, sehingga 
bisa mendapatkan rekomendasi terbaik dari 
sesama shopper. Bagi para ayah (atau ibu) 
yang pernah bermain game RPG, memasuki 
Horee Mall Indonesia ini akan terasa seperti 
main game. “Kedepannya kami berharap Horee 
Mall Indonesia dapat membantu pelaku usaha 
lokal untuk memiliki saluran pemasaran secara 
luas dengan biaya terjangkau. Kami pun akan 
terus berinovasi agar berbelanja online semakin 
disukai para shopper kami,” pungkas Aldrich 
Benggawan. - PE

online 
shopping 
semakin seru! 

citybuzz

B
eberapa waktu lalu, Marina, salah 
satu brand perawatan kecanti-
kan andalan The TEMPO Group 
secara resmi meluncurkan Marina 

FUNtastic You yang merupakan tema utama 
program korporat Marina Beauty Days 
Out di tahun kelima. Dengan tema Marina 
FUNtastic You, Marina ingin membekali 
dan memberikan inspirasi bagi sebanyak-
banyaknya perempuan muda Indonesia 
agar menjadi pribadi yang FUNtastic 
(percaya diri, mudah bergaul, kekinian dan 
berani mencoba hal baru). “Banyak perem-
puan muda Indonesia yang masih belum 
memahami kelebihan yang mereka miliki, 
sehingga menjadi kurang percaya diri. Ini 

membuat mereka tidak tahu potensi yang 
dimiliki, padahal setiap individu itu unik 
dan punya kelebihan masing-masing, “ 
ungkap Winny Yunitawati, Senior Marke-
ting Manager Marina. Rangkaian kegiatan 
Marina FUNtastic You ini diawali dengan 
Marina FUNtastic Roadshow ke 70 sekolah 
dan kampus di 7 kota besar, selain itu 
pemberian beasiswa berupa tunjangan 
pendidikan bagi perempuan muda Indo-
nesia yang berbakat, kompetisi foto dan 
Inspirasi kecantikan melalui ranah digital 
mulai Mei sampai Agustus 2015, serta 
puncaknya adalah Marina FUNtastic Camp 
ke Ubud, Bali. - DL

berbagi inspirasi positif 
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style

Ihhiiyy…Evonne senang sekali berada 
dalam gendongan Mama Yulie. 

Si mungil Agatha dan Dominic 
tampil senada dengan Mama 
Jani yang chic. Manis sekali! 

Kompaknya keluarga Hamdany. Ayah 
Felix dan Ibu Diana menemani Justin 
dan Jennifer bermain.

e. info@familyguideindonesia.com 
w. www. familyguideindonesia.com
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Promote your products & 
services through events with 

us as media partner. 

U ntuk anak-anak yang 
bersekolah di sekolah 
Internasional, nama Kartini 
mungkin terdengar asing. 

Namun hal ini ternyata tidak terbukti 
bagi anak-anak preschool Mighty Mind 
yang terletak di Jl. Hang Tuah Jakarta 
Selatan. Pada tanggal 19 April 2013 
lalu di sekolah yang mempunyai slogan 
Where Curiosity Grows ini, dilaksanakan 
perayaan Kartini. Dalam acara yang 
dimulai tepat jam 9 pagi ini, ditetapkan 
pakaian batik sebagai dress code-nya. 
Acara dimulai dengan performance ma-
sing-masing kelas, serta menyanyikan 
lagu ‘Naik Delman’ dan ‘Ibu Kita Kartini’. 

Selain menyanyi, anak-anak beserta 
orangtua juga menampilkan fashion 
show. Anak-anak juga melakukan 
aktivitas membatik, membuat wayang, 
bermain puzzle dan sebagainya. “Ini 
memang baru pertama kali diadakan di 
Mighty Minds dan jarang sekali sekolah 
internasional merayakan peringatan 
seperti ini. Mighty Minds sadar benar 
akan hal ini, walau sebagian dari anak 
didik kami adalah ekspatriat yang 
tinggal di Indonesia. Mighty Minds ber-
harap acara ini bisa memperkenalkan 
kebudayaan Indonesia lebih dalam lagi 
kepada para murid,” jelas Janita Anti, 
ketua panitia acara Hari Kartini. - DL

perayaan kartini di  

Mighty Minds

Apps available on:

Semua Edisi Digital Majalah

GRATIS! Hanya Di Wayang Force

AT&T

20 • JUL – AGT ’13 
FREE!

 

Apakah buah hati Anda sering takut 

berlebihan pada suatu hal tertentu? 

Hati-hati, bisa jadi ia mengalami fobia. 

Bila Si Kecil Mengalami Fobia Menyusui Tak Hanya 
Memberi Nutrisi Karakter Orangtua, 

Karakter Anak Membangun karakter anak bagaikan inves-

tasi jangka panjang. Usaha yang kita tabur 

sekarang, baru akan terlihat saat ia dewasa.   

Menyusui tak semata-mata memenuhi 

kebutuhan nutrisi bayi. Ada nilai psikologis 
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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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KEHABISAN MAJALAH FAMILY GUIDE? Jangan khawatir, kini Anda bisa men-down-
load Family Guide Indonesia di iPad atau iPhone. Download melalui Scoop di 
iTunes store;  WayangForce.com; dan Scanie.com hanya dengan satu klik mudah. 
Dijamin Anda dan keluarga bisa langsung melihat seluruh isi majalah kesayan-
gan keluarga Anda ini tanpa terlambat dan tak perlu lagi takut kehabisan.  

PILIHAN PAKET LANGGANAN:

• 5 Voucher menginap di KAGUM Hotels 
untuk berlangganan selama DUA TAHUN (12 edisi)
Cukup dengan 
Rp. 150.000,- (Jabodetabek)
Rp. 200.000,- (luar kota) 

VOUCHER
KAGUM 
HOTEL

• 5 T-Shirt anak
satu tahun (6 edisi)
Cukup dengan 
Rp. 75.000,- (Jabodetabek)
Rp. 100.000,- (luar kota) 

T-SHIRT 
ANAK 
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tablet handal 
khusus ibu 

generasi anak 
tangguh indonesia

B
Teknologi informasi berkembang sedemikian cepat dan membawa anak-anak meng-
habiskan waktunya di dalam ruangan dan terus berinteraksi menggunakan gadget, se-
mentara itu, era globalisasi sudah di depan mata. Menjadi unggul di era yang semakin 
dinamis dan selalu diwarnai oleh ketidakteraturan dan ketidakpastian ini, dibutuhkan 

generasi yang tangguh. Melihat fenomena ini, Tiga Pilar Sejahtera (TPS) sebagai produsen Taro, 
merk makanan ringan anak yang terbesar di Indonesia, merasa ikut bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam usaha pembentukan karak-
ter anak Indonesia. Komitmen ini diwujudkan TPS dengan mendorong penerapan experiental learning untuk anak-anak Indonesia agar menjadi 
pribadi yang tangguh, cerdik dan peduli. Taro yakin karakter tangguh, cerdik dan peduli  akan membentuk pemimpin-pemimpin masa depan yang 
berkualitas.  Kegiatan experiental learning konsisten dilakukan oleh Taro sejak tahun 2012, melibatkan 900 sekolah dan 90,000 anak, melalui 
kegiatan Petualangan Taro, dan aktivitas kepedulian lingkungan seperti event Hari Air, Hari Bumi &  Lingkungan Hidup. Pada tahun 2015 ini Taro 
mengusung tema Generasi Anak Tangguh Indonesia yang tidak hanya mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, namun juga melatih jiwa 
kepemimpinan dan solidaritas anak, demikian dikatakan oleh Head of Marketing Snack Division, PT. Tiga Pilar Sejahtera, Hetty Herawati.  - DL  

citybuzz

datsun dayd
alam rangka memperingati satu tahun brand Datsun hadir 
di Indonesia, PT. Nissan Motor Indonesia (NMI) menggelar 
‘Datsun Day’ beberapa waktu lalu. Berbagai keberhasilan 

telah diraih Datsun di tahun pertamanya, di antaranya: satu-satunya 
produsen LCGC yang memasarkan kendaraan MPV 5+2 di segmen 
LCGC, meluncurkan 2 model sekaligus di tahun yang sama – Datsun 
GO+ Panca MPV di Mei 2014 dan Datsun GO Panca Hatchback 
di September 2014, serta berhasil menjual lebih dari 23.700 unit 
di seluruh Indonesia dengan segment share 17% di pasar LCGC. 
Datsun juga mendapatkan “WOW Award” untuk kategori LCGC dari 
MarkPlus di IIMS 2014. Steve Ardianto selaku President Director 
NMI mengatakan, “Menyambut hari jadi pertama Datsun di Indone-
sia, kami ingin berbagi kebahagiaan bersama para risers pencinta 

dan pemilik mobil Datsun di Indonesia, baik pemilik Datsun GO+ 
Panca, Datsun GO Panca dan juga Datsun Retro. Ini adalah bentuk 
terima kasih dari kami atas loyalitas dan dukungan mereka terhadap 
Datsun selama ini. Besarnya dukungan mereka tersebut merupakan 
kunci dari keberhasilan yang kami raih hingga saat ini, dan menjadi 
modal berharga bagi Datsun untuk terus berprestasi dan meraih 
keberhasilan di masa yang akan datang”. Perayaan hari jadi Datsun 
tak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Pro-
gram penjualan spesial disiapkan untuk konsumen dengan hadiah 
utama antara lain berupa emas batangan. - DL

R
iset yang dilakukan Sam-
sung menemukan bahwa 
di dalam keluarga sebagai 
bagian dari lapisan ma-

syarakat, seorang Ibu berperan 

sebagai figur utama yang 
selalu menjadi sumber 
informasi setiap ang-
gota keluarga, baik ayah 
maupun anak dan ang-
gota keluarga lain. Dalam 
menjalankan peran 
ini, kerapkali seorang 
Ibu merasa tertantang 
untuk memiliki sumber 
pengetahuan yang me-

madai. Vebbyna Kaunang, Marketing 
Director IM Business, SEIN meng- 
ungkapkan, “Samsung memahami  
bahwa seorang wanita dalam peran-
nya sebagai ibu perlu mengenali 

perkembangan era digital lebih baik 
lagi. Pemahaman akan perkem-
bangan teknologi serta pemaksimalan 
penggunaan sebuah gadget akan 
memberikan kemudahan dalam 
menjalankan peran tersebut. Untuk 
itu Samsung menghadirkan Samsung 
GALAXY Tab 3V, yang dapat mendu-
kung ibu dalam perannya menjadi 
sumber pengetahuan bagi keluarga. 
Para ibu akan mendapatkan kemu-
dahan untuk memenuhi kebutuhan 
ayah maupun anak. Berbagai inovasi 
serta aplikasi kami tanamkan dengan 
seksama pada Samsung GALAXY 
Tab 3V seperti Kakatu, S-Lime, 

dan Salaam untuk menjadi upaya 
pemenuhan kebutuhan Ibu handal 
Indonesia.” Samsung GALAXY Tab 
3V hadir dengan layar 7 inci  WSVGA 
yang memberikan kenyamanan bagi 
pengguna untuk mendapatkan hasil 
maksimal dari tampilan gambar, 
video dan konten lainnya, serta 
mampu menghadirkan multi window. 
Dilengkapi kamera depan dan be-
lakang 2MP dengan mode kamera 
yang bervariasi. Ditambah Ultra 
saving mode menjadikan Samsung 
Tab 3V sebagai tablet yang memiliki 
kualitas terpercaya dan dapat dian-
dalkan setiap saat. - DL
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liputan

R upanya, infeksi terkait 
pelayanan kesehatan yang 
tersebar melalui kuman, 

telah menjadi penyebab utama 
tingginya angka kesakitan dan 
kematian. Berdasarkan data WHO, 
secara global 10 persen pasien 
rawat inap menderita infeksi ini, 
dan di Indonesia sebesar 9,8 
persen. Bahkan infeksi ini menye-
babkan 1,4 juta kematian setiap 
hari di seluruh dunia. Di rumah 
sakit, infeksi terkait pelayanan 
kesehatan dapat menular dengan 
mudah melalui interaksi langsung 
maupun tidak langsung (kontak 
fisik, udara) antara petugas medis 
kepada pasien, pasien satu ke-
pada pasien lain, maupun pasien 
kepada pengunjung.
  “Meski menguatirkan, infeksi-
yang-berlangsung-di-rumah-sakit 
dapat dicegah secara sederhana, 
yakni dengan cara membiasakan 
mencuci tangan dengan benar di 
5 saat penting. Penelitian terkini 
dalam Journal of Environmental 
Research and Public Health, 
menunjukkan cuci tangan pakai 
sabun atau CTPS mampu meng-
hilangkan 92 persen organisme 
(penyebab penyakit infeksi) di 
tangan,” ujar Dr.dr. Sutoto, Mkes, 
Head of PERSI.

  Kabar baiknya, sabun 
kesehatan Lifebuoy dari PT 
Unilever Indonesia Tbk., Kamis 
(06/06/2015) lalu mengumumkan 
perpanjangan kemitraan bersama 
Persatuan Rumah Sakit Seluruh 
Indonesia (PERSI) dan menggan-
deng Komisi Akreditasi Rumah 
Sakit (KARS) untuk membantu 
mengurangi angka infeksi terkait 
pelayanan kesehatan-yang-ber-
langsung-di-rumah-sakit (Hospital 
Acquired Infection (HAI). Upaya ini 
diiringi dengan rangkaian edukasi 
peningkatan kesadaran tentang 
HAI dan tindakan pencegahan 
praktisnya melalui kampanye Pro-
gram “Sehat Ada di Tangan Kita” 
yang akan dilaksanakan secara 
berkelanjutan dan peluncuran 
“Buku Panduan Pencegahan 
dan Pengendalian Infeksi Terkait 
Pelayanan Kesehatan Khusus 
Kebersihan Tangan”. Seremoni 
peresmian dilangsungkan dalam 
kegiatan simposium “Hand 
Hygiene Practice in Hospital, 
Reducing Hospital Acquired Infec-
tion (HAI)” di Hotel Ritz-Carlton, 
Jakarta.
  “Melalui kemitraaan bersama 
PERSI dan KARS serta kampanye 

‘Sehat Ada di Tangan Kita’, Life-
buoy berharap dapat membantu 
mengurangi angka infeksi-terkait 
pelayanan kesehatan (HAI). Salah 
satunya dengan membiasakan 
diri dan meneruskan informasi 
mengenai pentingnya tindakan 
pencegahan sederhana berupa 
cuci tangan pakai sabun di bawah 
air mengalir,” papar dr. Grace 
Cielia, MKK, Social and Profes-
sional Marketing PT Unilever Tbk.
  Untuk memudahkan dan 
memperluas jangkauan sebaran 
edukasi,  PERSI–KARS didukung 
oleh Lifebuoy meluncurkan buku 
“Pedoman Pencegahan dan 
Pengendalian Infeksi Terkait 
Pelayanan Kesehatan Khusus 
Kebersihan Tangan” yang akan 
didistribusikan ke sejumlah 
besar instansi rumah sakit di 
Indonesia. Buku ini diharapkan 
bisa menjadi pedoman pembela-
jaran bagi praktisi medis tentang 
pentingnya kebersihan tangan 
di lima (5) saat penting, yaitu 
1) sebelum menyentuh pasien; 
2) sebelum melakukan tindakan 
bersih/aseptik; 3) setelah terkena 
cairan tubuh pasien; 4) setelah 
menyentuh pasien; dan 5) setelah 
menyentuh benda-benda di 

sekeliling pasien. Tak hanya itu, 
penanggulangan infeksi terkait 
pelayanan kesehatan juga harus 
didukung kondisi eksternal yang 
higienis. Rumah sakit harus 
menjaga kebersihan lingkungan-
nya agar terbebas dari debu dan 
kotoran. Perlu diingat bahwa seki-
tar 90 persen dari kotoran kasat 
mata mengandung kuman – yang 
kemudian berpotensi memicu HAI.
  “Rencananya Program 
‘Sehat Ada di Tangan Kita’ akan 
disebarkan di lima kota besar di 
Jawa, yaitu Jakarta, Yogyakarta, 
Surabaya, Bandung, dan Sema-
rang agar tujuan kampanye ‘Sehat 
Ada di Tangan Kita’ tercapai dan 
semakin meluas. Kami menyadari 
adanya keterbatasan infrastruktur 
bagi berbagai pihak untuk bisa 
menjalankan kebiasaan CTPS 
dengan baik. Karenanya kami 
sangat terbuka untuk melakukan 
kolaborasi dengan berbagai mitra, 
seperti kali ini bersama PERSI dan 
KARS, sehingga ke depan angka 
kejangkitan infeksi-yang-berlang-
sung-di-rumah-sakit atau HAI ini 
dapat berkurang secara signifikan 
dan segera,” tutup dr. Grace. 
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layak anak

citybuzz

T. Unilever Indonesia Tbk, melalui 
Lifebuoy beberapa waktu lalu menan-
datangani naskah kesepakatan 
kemitraan dengan Tim Penggerak 

p

Sampai Saat ini, hipertensi sebagai faktor resiko utama 
terjadinya stroke, penyakit pantung dan gagal ginjal, masih 
merupakan tantangan besar di Indonesia. Di samping itu pe-
ngontrolan hipertensi masih kurang, meskipun obat-obatan 

yang efektif banyak tersedia. Ini disebabkan kepedulian masyarakat yang 
masih rendah terhadap hipertensi. Data menunjukan sekitar 50% penderita 
hipertensi tidak mengetahui bahwa mereka menderita penyakit ini. “Pen-
gendalian Hipertensi bukan hanya pada masalah pengontrolan hipertensi 
pada obat-obatan, namun harus diperhatikan juga pola makan. Saat ini 
terjadi pergeseran pola makan, yang mengarah pada makanan cepat saji 
dan yang diawetkan, serta mengandung kadar garam tinggi. Selain itu 
peduli hipertensi bukan hanya sekedar mengecek tekanan darah, namun 
bagaimana kita mengatur pola hidup yang sehat,“ jelas dr. Arieska Ann 
Soenarta, SpJp, FIHA, Pakar Hipertensi dan Pendiri InaSH (Indonesian So-
ciety Of Hypertension). Jika tidak ditangani, hipertensi akan berakibat fatal 
pada jantung, ginjal, otak dan beban biaya yang sangat besar, bila sampai 
harus cuci darah. Selain itu mereka yang saat mudanya menderita hipertensi 
dan tidak terkontrol, maka saat usia lanjut akan beresiko besar 
mengalami kepikunan.  - DL

cegah                     
  hipertensi 

ejak dulu, Indonesia sudah mengenal pijat bayi dan 
dilakukan secara turun-temurun sebagai bagian dari 
perawatan bayi. Bukan tanpa alasan tradisi ini dilaku-

kan, sebab pijat bayi bermanfaat dalam mendukung proses tumbuh 
kembang bayi. Untuk lebih mengedukasi tentang pijat bayi, beberapa 
waktu lalu My Baby menggelar My Baby Lovely Spa untuk mendo-
rong Ibu Indonesia melakukan pijat bayi sendiri di rumah. “My Baby 
ingin agar Ibu Indonesia melakukan pijat bayi sendiri di rumah untuk 
membangun ikatan tali kasih antara ibu dan bayinya serta mengopti-
malkan tumbuh kembang bayi,”  jelas Sr. Brand Development Ma-

s

nager My Baby, Dahlia Yolanda. Selain kedekatan emosional, pijat 
bayi akan membuat bayi tenang, mengurangi rewel, membantu 
pencernaan dan mengurangi rasa sakit saat tumbuh gigi. “Tapi 
sebaiknya pijat bayi dilakukan sendiri oleh ibu kandung. Sentuhan 
halus yang menenangkan saat pijat akan merangsang hormon ok-
sitosin pada ibu dan bayi sehingga menimbulkan rasa empati dan 
menghilangkan stress,” jelas dr. Margareta Komalasari SpA yang 
menjadi narasumber di acara tersebut. Setelah mengetahui manfaat 
besar pijat bayi, jangan lupa mencoba sendiri di rumah ya, Bu! - YU

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DKI 
Jakarta untuk mewujudkan komitmennya akan 
perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk mewujud-

kan kesepakatan ini, Tim 
PKK DKI melaksanakan 
pembinaan kader di 

taman terpadu 
bermain dan bersenda gurau bersama 
teman-teman mereka di udara terbuka. 
Kami terpanggil untuk mendukung 
PKK DKI dalam mempersiapkan Taman 
Terpadu Layak Anak (TTRA), yaitu den-
gan mempersiapkan kader-kader PKK 
untuk edukasi tentang Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS),” ujar Sancoyo 
Antarikso, Direktur PT. Unilever Indone-
sian Tbk. Dalam kerjasama ini, Unilever  
membantu menyosialisasikan perilaku 
hidup bersih dan sehat dengan mem-
berikan Training of Trainers (TOT) untuk 
kader PKK terpilih dan melaksanakan 
program-program pemberdayaan ma-
syarakat lainnya. - DL

my baby ajak ibu 
pijat bayi sendiri

6 Lokasi Ruang Publik Terpadu 
Ramah Anak (RPTRA). “Tren anak-
anak dalam bermain dan meng-
habiskan waktu senggang mereka 
selepas belajar saat ini telah 
berubah sesuai perkembangan ja-
man dan teknologi. Saat ini, jarang 
sekali kita saksikan, anak-anak 
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Curug Cilember

Curug Ngumpet
Bila jelajah ringan yang Anda inginkan, Curug 

Ngumpet adalah pilihan yang tepat. Curug Ngum-
pet bisa ditempuh dalam waktu 2-3 jam dari Jakarta, 
arah ke Selatan. Curug Ngumpet merupakan salah 
satu curug yang berada di dalam kawasan Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak. Lokasi air terjunnya 
bisa ditempuh hanya beberapa menit berjalan kaki dari 
tempat parkir, di tepi jalan di kawasan yang masuk 
dalam wilayah Desa Gunungsari, dengan lintasan yang 
relatif mudah. Curug Ngumpet memiliki ketinggian air 
terjun sekitar 45 meter, dengan batuan besar terserak 
di sepanjang tepian kolam di dasarnya. Di sisi sebelah 
kanan aliran sungai juga terdapat tebing yang menjadi 
ujung jalan yang dilewati pengunjung. Di sana ada 
sebuah titik alami yang nyaman di bawah sebuah 

jung bisa menyak-
sikan beragam jenis 
kupu-kupu serta 
proses metamor-
fosanya. Fasilitas 
di lokasi ini cukup 
lengkap, bahkan 
pengelola menye-
diakan pondok-
pondok penginapan 
di dekat air terjun. 

wisata
air terjunDI BOGOR

travel

Kota Bogor terletak di kaki       Gunung Salak dan Gunung Gede, 
dengan curah hujan yang             cukup tinggi. Tak heran jika kota ini 
dikenal juga dengan sebutan “Kota Hujan”. Kondisi inilah yang membuat 
kota Bogor memiliki banyak lokasi wisata alam seperti air terjun atau yang 
dikenal dengan sebutan curug oleh penduduk setempat. Beberapa curug 
terletak di lokasi yang membutuhkan usaha ekstra untuk mencapainya. 
Nah, yang berikut ini termasuk curug yang bisa dinikmati bersama 
anggota keluarga tanpa harus bersusah-payah.

Curug Cilember berada di kawasan Puncak, tepatnya di desa Jogjogan Cisarua. 
Curug Cilember terdiri dari tujuh air terjun dengan karakteristik yang berbeda-

beda. Curug paling bawah ialah curug tujuh dan berurutan sampai curug satu yang 
letaknya paling atas. Curug tujuh (terdekat dari pintu masuk) adalah curug yang 
paling ramai karena paling mudah dijangkau serta memiliki kolam besar di dasar cu-
rugnya. Sedangkan curug 6, 5 dan seterusnya baru bisa dinikmati setelah melakukan 
trekking menanjak dikawasan tersebut. Yang menarik, di kawasan ini juga terdapat 
Taman Konservasi Kupu-Kupu. Di dalam Taman Konservasi Kupu-Kupu ini pengun-

Hendak kemana 

Anda dan keluarga 

akan menghabiskan 

akhir pekan ini? Bila 

bosan dengan mall, 

cobalah berwisata 

alam di kota Bogor.  

– Rina Ruslaini

hTM Rp. 11.000 

hTM Taman Konser-

vasi Kupu-Kupu 

Rp. 5.000
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pohon yang tak terlu besar untuk menikmati suasana 
di sekeliling Curug Ngumpet. Bermain air dan mandi-
mandi di kolam Curug Ngumpet di bawah air terjun 
bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. 
Namun jika sudah lewat siang, biasanya hujan mulai 
turun, meski bukan di musim penghujan sekalipun.

Curug Cihurang
Masih di kawasan Taman Nasio-

nal Gunung Halimun Salak, 
Curug Cihurang juga memiliki jarak 
tempuh yang tidak terlalu jauh. 
Begitu dekat dan relatif mulusnya jalan, sehingga hampir tak diperlukan usaha 
yang bermakna untuk bisa sampai ke sana. Curug Cihurang hanya berjarak sekitar 
1 km dari pintu gerbang ke taman nasional ini, sebelum sampai ke lokasi Curug 
Ngumpet. Setelah melewati pintu gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak 
akan terlihat pemandangan menghijau hutan buatan yang dikembangkan di dalam 
kawasan taman nasional yang sangat luas ini, terlihat di tepi kiri jalan sebelum 
sampai ke lokasi air terjun. Udara yang bersih, sejuk dan segar, serta air sungai 
yang mengalir jernih di sepanjang tepi bumi perkemahan, membuat Curug Cihurang 
sangat ideal untuk berkemah, terutama di akhir musim penghujan. Curug Cihurang 
memiliki dua jalur (tumpahan) air terjun yang ketinggian airnya masing-masing 
tidak terlalu tinggi, tapi cukup bersih dan terawat. Kolam air di bawah curug pun 
tidak terlalu dalam, sehingga Anda dan keluarga bisa mengabadikan kenangan 
indah dengan berfoto tepat di depan dinding curug.  

hTM Rp. 5.000 

Sewa tempat

kemah Rp. 45.000

Wisata Air Terjun 
Itu Seru!
JiKA KeLUARGA LAin umumnya berwisata ke tem-
pat yang dekat atau ke mall di akhir pekan, tidak 
demikian dengan keluarga Dudi Winurdi. Liburan 
keluarga muda dengan dua anak (Rafa Hasna 
Mutia Winurdi dan Shakira Rania Kirana Winurdi) 
ini diisi dengan bertualang di alam bebas. Bahkan 
sejak anak keduanya, Shakira baru berusia 6 
bulan, sudah diajak tur sepanjang Jawa-Madura-
Bali! Sekarang ini Shakira sudah duduk di bangku 
TK. “Saya menyiapkan sendiri semua makanannya. 
Mini rice cooker, penggorengan kecil, sodet dan 
alat masak lainnya tidak pernah ketinggalan,” ujar 
istri Dudi, Neneng Churaeroh Husein. Beberapa 
waktu lalu, Dudi mengajak keluarganya berwisata 
ke Gunung Bromo. Saat di sana, mereka mampir 
ke tempat wisata air terjun Madakalipura. Lokasi-
nya di Kaki Bromo, arah Surabaya. Menurutnya, 
akses mudah dicapai dengan berjalan kaki, karena 

hTM curug
ngumpet Rp. 5.000 

memang sudah di-
siapkan untuk tujuan 
wisata. Walaupun 
sudah beberapa kali 
berwisata air terjun, 
namun Neneng 
mengatakan bahwa 
air terjun Mada-
kalipura terbilang 
unik, karena terdiri 
dari beberapa air 
terjun. Dan konon, 
di tempat inilah 
Patih Gajah Mada 
bersemedi.
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S iapa yang tak kenal dengan Ultraman 3 dan Ultraman Mebius, sosok superhero 

dari Jepang yang selalu siap melumpuhkan monster-monster jahat yang ingin 

mengganggu bumi. Melihat hal ini, Supermal Karawaci ingin kembali bernos-

talgia bersama sosok superhero lintas generasi ini, dengan menghadirkan 

Ultraman Tiga dan Ultraman Mebius yang bisa dilihat di acara bertajuk Ultraman Heroes 

Adventure. Sekedar info saja, sejak tahun 1966 hingga sekarang, telah ada 25 Ultra 

Series yang diproduksi oleh Tsuburaya. Seri yang telah ditayangkan di Indonesia antara 

lain adalah Ultraseven (TVRI 1991), Ultraman (RCTI 1994), Ultraman Ace (TVRI 1995), Ul-

traman Taro (SCTV 1996), Ultaman Leo (SCTV 1997), Ultraman 80 (SCTV 1999), Ultraman 

Tiga (Indosiar), Ultraman Dyna (Indosiar 2001), Ultraman Dyna (Indosiar 2001), Ultraman 

Gaia (Indosiar 2002), Ultraman Cosmos (Indosiar 2004) dan Ultraman Nexus (Indosiar 

2008). “Alasan Supermal Karawaci menghadirkan Ultraman adalah karena para tokoh 

ini adalah tokoh superhero lintas generasi yang dikenal dari anak-anak hingga orangtua. 

Selain itu Ultraman merupakan sosok Legendaris yang tidak lekang oleh waktu,” jelas  

Heru Nasution, Managing Director PT. Supermal Karawaci. – denny Lubis

aksi ultraman 
di supermal 
karawaci 
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T anggal 8 Februari 2014, 
adalah hari yang mem-
bahagiakan sekaligus  
membanggakanku. Ya, 

saat itu aku melahirkan putri 
kedua yang kami beri nama Ki-
rana Aisha Putri Wibowo. Namun, 
rasa bahagia itu berubah menjadi 
rasa cemas, karena Kirana, 
lahir dengan status KMK (Kecil 
Masa Kehamilan), dengan bobot 
tubuhnya hanya 2037 gram. Ia 
juga mengalami asfiksia, keadaan 
dimana bayi baru lahir tidak dapat 
bernapas secara spontan dan 
teratur. Ditambah lagi kondisi Ki-
rana yang tidak menangis begitu 
keluar dari rahimku, membuatnya 
segera dilarikan ke NICU.
     Selama 27 hari Kirana 
menjalani perawatan di rumah 
sakit. Dokter mendiagnosa putri 
kecilku itu menderita Pierre Robin 
Sequence (PRS). Kala itu aku 
belum memahami apa itu PRS? 
Dokter hanya menginformasikan 
Kirana memiliki dagu yang kecil, 
sehingga ia sebaiknya tidur dalam 
posisi miring atau tengkurap. Dari 
hasil pemeriksaan juga diketahui 
bahwa lingkar kepalanya kecil, 
terdapat lubang kecil di jantung 
dan ada pendarahan retina. Hanya 
itu saja informasi yang kami 
terima. 

Menyusui adalah momen 
yang indah bagi seorang ibu 

untuk menunjukkan cinta kasihnya 
kepada buah hati. Namun, tak jarang 

momen berharga ini terkendala berbagai 
macam sebab dan alasan. Seperti yang 
menimpa Ibu Wynanda Bagiyo Saputri. Ia 
harus menghadapi tantangan besar saat 
menyusui bayinya yang didiagnosa Pierre 
Robin Sequence. Tanpa mau menyerah, 
wanita berusia 30 tahun ini sukses mem-
berikan ASI eksklusif. Kepada Majalah 

FamilyGuide Indonesia, ia mem-
bagikan pengalamannya.

– Yeni Umardin 

lactationroom

spesial
kisahku 

menyusui bayi 
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lactationroom

kasus langka
Dalam usaha mencari tahu lebih 
dalam tentang kondisi Kirana, 
aku sampai harus bergonta-
ganti membawa Kirana ke tujuh 
dokter spesialis anak. Pada 
mereka aku bertanya, “Apa yang 
bisa dilakukan untuk memper-
baiki kondisi ini?” Enam di antara 
mereka menjawab: “Tidak ada 
yang bisa dilakukan.” Hanya satu 
dokter mengatakan: “Dipantau 
jika diperlukan, nanti diperbaiki 
secara bertahap.” Sang dokter 
juga menyarankan agar aku 
mencari komunitas penderita PRS 
di luar negeri.
     Demi kesembuhan buah 
hatiku, aku mencoba mempela-
jari lebih banyak tentang PRS. 
Sampai akhirnya aku menemukan 
Fanpage Pierre Robin Sequence 
Foundation, sebuah organisasi 
non-profit (NPO) yang berpusat 
di Cape Town, Afrika Selatan. Aku 
beranikan diri berkenalan dengan 
pemilik NPO tersebut. Dari dia 
dan grup, aku mendapat banyak 
informasi tentang PRS. Ternyata, 
PRS adalah serangkaian kelainan 
kelainan kongenital yang ber-
dasarkan sebuah studi di Jerman, 
terjadi pada 12,4 per 100.000 
kelahiran hidup. PRS adalah 
kasus yang langka. Kondisinya 
akan terlihat saat lahir. Ditandai 
dengan micrognathia (ukuran ra-
hang bawah yang lebih kecil dari 
ukuran normal atau lebih mundur 
daripada rahang atas), lidah yang 
jatuh di tenggorokan dan menutup 
jalan nafas sehingga menyebab-
kan kesulitan bernafas. Umum-
nya akan disertai dengan celah 
langitan (cleft palate) berbentuk 
huruf ‘U’, celah bibir (cleft lip), 
atau high-arched palate. Pada 
Kirana, manifestasi klinis yang 
kami ketahui sejauh ini adalah 
micrognathia, high-arched palate, 
laryngomalacia, microcephaly, 

ASD, dan juga mengalami Global 
Developmental Delay (GDD) 
(pertumbuhan yang juga lambat). 
Karena PRS, Kirana kesulitan 
bernafas, makan, dan minum. 
Kondisi ini tidak memungkinkan ia 
menyusu langsung di payudaraku 
karena berisiko tertutup jalan 
napasnya. Aku mengetahui ini 
setelah bertanya pada beberapa 
konselor laktasi. Satu bulan per-
tama, Kirana minum ASI melalui 
Oral Gastric Tube (OGT). Bahkan 
saat pulang dari rumah sakit, 
selang OGT masih menempel 
manis di mulut mungilnya. Karena 
pada saat itu jika disuapi dengan 
cup feeder, Kirana akan membiru 
(cyanosis). Hingga akhirnya Kirana 
berhasil menarik selang OGT-nya 
hingga terlepas dan untunglah ia 
tidak mengalami cyanosis ketika 
minum menggunakan cup feeder.  
     Karena alasan risiko tertutup 
jalan nafas, maka aku tak be-
rani menyusui Kirana. Tapi, buah 
hatiku berhak atas air susuku. 
Sebagai upaya perlindungan bagi 
kesehatan dan memaksimalkan 
tumbuh kembangnya (karena aku 
tahu hanya ASI yang paling cocok 
untuk Kirana), aku memutuskan 
melakukan Exclusive Pumping 
(EPing) sambil tetap mencoba 
melatih Kirana menyusu langsung, 
meski hampir mustahil bagi anak 
PRS untuk bisa menyusu, meski 
rahangnya telah berkembang. 
Namun aku tak mau menyerah. 
Untuk dapat 
menyusuinya, aku 
harus mencari 
posisi yang tidak 
umum digunakan. 
Ini adalah kondisi 
yang sangat sulit 
bagiku. Mengha-
dapi anak yang 
sulit bernapas 
(napas Kirana 
berbunyi ‘grok-
grok’ (stridor) 

setiap saat). Terkadang disertai 
mengi dan tampak sesak. Aku 
juga harus mengelola emosi 
dan mood karena erat kaitan-
nya dengan supply ASI. Ya, aku 
tahu stres dapat mengganggu 
pasokan ASI dan aku tak mau itu 
terjadi. Di tengah padatnya jadwal 
kunjungan ke Rumah Sakit, aku 
juga harus mengelola waktu untuk 
sebisa mungkin disiplin memerah 
ASI. Karena prinsip produksi ASI 
yang supply by demand, maka jika 
aku tidak disiplin, pasokan ASI 
akan terganggu. Sungguh bukan 
hal yang mudah dan menyenang-
kan, tapi harus kulakukan agar 
Kirana tetap mendapat nutrisi 
terbaik yaitu ASI yang juga disebut 
gold liquid.

haberman feeder
Di tengah kendala dan kesulitan 
itu, aku bersyukur Tuhan selalu 
memberikan pertolongan. Saat 
Kirana berusia 5 bulan, seorang 
teman mengirimkan Haber-
man Feeder, media pemberian 
cairan yang dirancang khusus 
untuk anak-anak yang memiliki 
hambatan menyusui seperti anak 
dengan cleft lip,cleft palate, PRS, 
down syndrome atau masalah 
neurologi lainnya. Menggunakan 
Haberman Feeder membuat waktu 
pemberian ASIP jadi lebih singkat 
dan juga efisien. Pertolongan 
lainnya pun datang ketika Kirana 
berusia 8 bulan, seorang ibu dari 

Anda Memiliki Kisah Serupa?
Kirimkan pengalaman menyusui Anda dan Si Kecil ke email kami di: reda-
ksi@familyguideindonesia.com. Kisah yang menarik akan kami muat dan 
mendapat imbalan.

sebuah grup EPing di luar negeri 
mengirimkan breastpump tipe 
double pump. Tentu ini sangat 
membantuku, mempersingkat 
durasi pumping sebanyak 50%. 
     Kini Kirana berusia 13 bulan, 
masih mendapatkan ASI dariku 
tanpa pemberian susu formula. 
Sejak usia 11 bulan, dia mulai 
lebih sering menyusu langsung. 
Karena usia Kirana sudah lebih 
dari setahun dan kebutuhan ASI 
hanya sekitar 30% saja, maka 
aku beranikan untuk lebih sering 
menyusuinya. Anak PRS yang 
disebut-sebut hampir mustahil 
bisa menyusu, nyatanya bisa 
menyusu langsung padaku. Walau 
hanya berupa comfort nurs-
ing, tapi aku yakin Kirana tetap 
mendapat manfaat dari menyusui 
secara langsung. Sekarang ini aku 
menjadi salah satu admin di grup 
Pierre Robin Sequence Aware-
ness milik Pierre Robin Sequence 
Foundation yang berpusat di Cape 
Town.
 Aku akui tahun pertama 
merawat anak PRS merupakan 
tahun terberat bagiku. Namun 
PRS journey kami masih panjang, 
demikian juga hak Kirana atas 
ASI-ku. Menjadi kewajibankulah 
untuk terus memperjuangkan 
pemberian ASI dan segala yang 
terbaik bagi Kirana. Aku tak mau 
menyesal karena tidak memaksi-
malkan usaha untuk memberikan 
yang terbaik bagi Kirana.  
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Beberapa waktu lalu, Majalah Family 

Guide bekerjasama dengan Robotics 

Education Center menyelenggarakan 

Perlombaan Robot yang bertajuk 

‘Robotics National Competition 2015’. Sekedar 

info, Robotics National Competition ini adalah 

perlombaan Robot Lego tingkat Nasional yang 

diadakan setiap tahun dan sudah dilakukan 

sejak tahun 2006. Pertama kali kompetisi ini 

dinamakan Jakarta Junior Robotics Competition 

(JJRC), dan berlaku hingga tahun 2011. Seiring 

dengan pesertanya yang datang dari berbagai 

provinsi, maka di tahun 2012, namanya berganti 

menjadi Robotics National Competition. Perlom-

baan ini mengikutsertakan seluruh siswa-siswi 

Robotics Education Centre di seluruh Indonesia 

dan ditambah dengan partisipasi perwakilan dari 

beberapa sekolah dari TK-SMA yang berusia 4 

tahun sampai 18 tahun.  

     Beberapa kategori yang dilombakan dalam 

ajang yang berlangsung 3 hari ini adalah Mosaic 

1D, Mosaic 2D, Mosaic 3D, Fun With Machines, 

Fun With Programming, Mechanic, Elementary, 

Junior, Senior dan Fighterbot Competition. Menu-

rut penyelenggaranya, tujuan dari perlombaan ini 

adalah untuk menguji kemampuan siswa-siswi 

dalam menerapkan ilmu robotika (konstruksi / 

mekanik maupun pemrograman) yang telah me-

reka pelajari selama belajar di Robotics Education 

Centre. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk 

meningkatkan jiwa kompetisi para pesertanya 

dengan bertanding secara kerjasama tim. Lomba 

ini juga sekaligus ajang penyaringan siswa-

siswi yang berbakat untuk mewakili kompetisi 

tingkat nasional (Indonesian Robotic Olympiad 

– IRO 2015) pada bulan September 2015 di 

Jakarta dan kompetisi Internasional (World Robot 

Olympiad – WRO 2015) bulan November 2015 

mendatang  di Doha - Qatar. – denny Lubis

Robotics National 

Competition 
2015
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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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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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Favorite’s 
Guide

Closet’s 
Guide

ALUn ALUn indoneSiA
Grand indonesia Shopping Town 
West Mall 3rd#Anchor Tenant, 
Jl. M.h. Thamrin no.1, 
Jakarta Pusat 10310
T : (021) 23580890

ALUn ALUn indoneSiA
central Park, 2nd Fl Unit Sogo
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Grogol, Kota Jakarta Barat, 
11470

MoTheRcARe 
Mall Grand indonesia 
West Mall Lantai 2, Unit 12, 
Jl. M.h. Thamrin no.1, 
Jakarta Pusat, Jakarta 10310
T : (021) 23580812

GinGeRSnAPS
JL. Metro Pondok indah South 
Jakarta Pondok indah Mall 2, 
2nd Floor #222A, 12310
(021) 75920965

ALUn ALUn indoneSiA
Lippo Mall Kemang Kemang 
Village
36 Pangeran Antasari
Jakarta Selatan

ALUn ALUn indoneSiA
SoGo department Store, 
1st floor (Jl. Jalur Sutera Barat 
Kav. 16), 
Alam Sutera, 15811

ALUn ALUn indoneSiA
nusa dua Bali

chAR & coLL
Jakarta

coTonnieR
Plaza indonesia Lt.3 Unit 93-94
Jl.Mh.Thamrin Kav.28-30
Jakarta

Mall Pondok indah, 
Floor. A 222 A
Jl. Metro Pondok indah, Kota 
Jakarta Selatan
(021) 75920965

cooGee
Plaza indonesia Miniapolis 
Area Lt.3 #e10 
Jl Mh Thamrin Kav. 28-30 
Jakarta Pusat 10350
T: 021 2992 3608

UniQLo 
LoTTe Shopping Avenue 
(GF-07 & 1F-10 to 15) 
ciputra World 1 Jakarta 
Jl. Prof. dR Satrio Kav 3-5
Karet Kuningan 
Jakarta 12940
T: 021 2988 8060



familyguideindonesia76 familyguideindonesia 77

Coogee
Miniapolis Area
Jl. MH. Thamrin Kav 28-30, Level 
3 #E10
Plaza Indonesia Jakarta 10350
T: (021) 2992 3608
Soure_id
Instagram - soure_id
Line: julsanbriela

 
Little Ginger Kids
www.littlegingerkids.com
Lline: little.ginger.kids
T: 081281897999

Soure_id
Instagram - soure_id
Line: julsanbriela

Cotton On
Kota Kasablanka Ground & Upper 
Ground Floor 
Jl. Casablanca Raya Kav. 88, 
Tebet, Jakarta 12870
T: (021) 29465000

OW Batik
owbatik@gmail.com
Facebook: OW Batik
Phone: 0818 818 228 

Early Learning Centre (ELC)
Grand Indonesia, 
Skybridge 2nd Floor Unit 15
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta Pusat 10130
T: 021 398 38244

TOKO BAJU ANAK

JAKARTA

CooGee
Plaza Indonesia Miniapolis Area Lt.3 
#E10 Jl MH 
Thamrin Kav. 28-30 
Jakarta Pusat 10350
T: 021 2992 3608

Fred Perry Indonesia
Plaza Indonesia Lt.2 #E27A 
Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30 
Jakarta Pusat 10350
T: 021 2992 3770

Gingersnaps
Plaza Indonesia Miniapolis Area 
Lt.3 #E07 
Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30 
Jakarta Pusat 10350
T: 021 2358 1825

Pumpkin Patch
Plaza Indonesia Miniapolis Area Lt.3 
#37, 39 
Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30 
Jakarta Pusat 10350

TUC TUC 
Plaza Indonesia Miniapolis Area Lt.3 
#53, 54 
Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30 
Jakarta Pusat 10350
T: +34 9412 52278 

ZARA Kids
Grand Indonesia East Mall 
Level 1. Unit 32, 33, 33a
 Jl MH. Thamrin No. 1
Jakarta Pusat 10350
T: 021- 223580438

Uniqlo 
LOTTE Shopping Avenue 
(GF-07 & 1F-10 to 15) 
Ciputra World 1 Jakarta 
Jl. Prof. DR Satrio Kav 3-5
Karet Kuningan 
Jakarta 12940
T: 021 2988 8060

Donita Fashion
Plaza Blok M Lt.4 No.440
Jakarta

H&M
Grand Indonesia East Mall
EM-G, EM-UG, Mini Anchor, EM 1-37
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta
Phone: 021-23587000

Firefly Kidswear
Instagram - fireflykidswear 
www.fireflyindo.com

Amerie Kids Clothing
Instagram - amerie_kidsclothing
www.ameriekids.com

Dapper & Lola
Instagram - dapperandlolakids
Line: dapperandlolakids

GUESS
www.guess.com
Guess at Grand Indonesia, Plaza 
Senayan, Mall Taman Anggrek, 
Gandaria Mall, Mal Kelapa Gading 3, 
Pondok Indah Mall 2

GAP kids
• Jl. Metro Pondok Indah Blok Te   
   No.10/2
   Kby. Lama, Kota Jkt Sel.
• Grand Indonesia East Building, 
  Jl.  Mh Thamrin Kav 28 - 30 No.Lt. 1
  Gondangdia
  (061) 47443907
• Pacific Place, Jl. Jend. Sudirman   
  Kav. 52 - 53 No.Lt. 3, No.67-69
  Kby. Baru, Senayan

KIDS EMPORIUM
Pacific Place Mall
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Unit 3-63&3-65
Jakarta 
T: (021) 57973749

TANGERANG
Donita Fashion
Supermal Karawaci Lt. UG No.43
Tangerang

SURABAYA
Donita Fashion
Tunjungan Plaza 4 Lt.4 No.72
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Chloe’s 5th Birthday 
WAH, CHLOE SUDAH BESAR! Ulang tahun ke -5 putri 
cantik dari pasangan Armand dan Charissa ini dirayakan 
di private residence sport club. Acaranya seru sekali. Ada 
aneka kegiatan menarik di pool party, ice cream and topping 
corner, picking marble from the pool with your toe, water 
balloon toss, bubble war dan masih banyak lagi. Happy 
birthday Chloe darling. Semoga tercapai semua impian dan 
cita-citamu.

familyguideindonesia 77
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cARi JALAn
Hai adik-adik, yuk bantu mobil ini untuk menemukan jalan ke Masjid! ingat, kalau sulit, jangan ragu minta tolong 
ayah ibu kalian ya! 

familyguideindonesia78
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Pemenang Quiz Bagi-bagi Hadiah
Periode Mei - Juni  2015

PeMenAnG VoUcheR 
KAGUM hoTeL

Meiliyani
Tegallega – Bandung
neneng caeruroh
Jakarta 

VoUcheR RoBoTic

Reny nuzulia
Kebayoran Lama – Jakarta

Aulia Mustika
Rungkut - Surabaya 

elizabeth Maria Flohr
Tambun - Bekasi

Shandra
Jakarta

PeMenAnG VoUcheR oPen 
Mind GLoBAL

Ana yuliana Sabda
Padang - Sumatera Barat

Rosari Artha Uly
Jelambar - Jakarta 

Alif Faizal Ramdhani 
cikole - sukabumi kota

echi Mustika
Tangerang Selatan

Meisalinda
Pamulang - Tangerang

ingin seperti mereka? Follow Twitter kami di @FamilyGuideid dan 
like Fanpage kami (FB: FamilyGuide). Karena #FGQuiz diselengga-
rakan dua kali dalam sebulan dengan beragam hadiah menarik.  

Family Guide Bagi-Bagi Hadiah
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CANDy NATALIE SUWADI
Perempuan, 20 Desember 2014
Data : 3,4 Kg / 48 Cm
Ortu : Nev Eko & Hanna Sherly

PRINCESS RIRIN 
EKA VANNyA
Perempuan, 03 April 2015
Data : 2,9 Kg / 46 Cm
Ortu : Wahyu Eko TP & 
Agustinus Eva

ALMIRA ZERINA
Perempuan, 27 Mei 2015
Data : 3,23 Kg / 49 Cm
Ortu : Kelly & Ayu

KATE OLIVIA
Perempuan, 2 November 2014
Data : 3.125 Kg / 48 Cm
Ortu : Isdi & Jennifer

EXEL SAKHA 
RyUGA SANTOS
Laki Laki, 15 Maret 2015
Data : 3,4 Kg / 48 Cm
Ortu : Edi Santoso &
 Suharnanik Elok

JONATHAN WISELy SANTOSO
Laki-laki,13 Desember 2014
Data : 3.65 Kg / 54 Cm
Ortu : Jonathan Iwan & 
Rosalina Omega

RENDy ALDAfA fERNANDO
Laki-laki, 16 Maret 2015
Data : 3,1 Kg / 48 Cm
Ortu : Ezar Fernando & 
Siti Kholifah

BABY BORN

PATRICIA 
Perempuan, 23 Oktober 2014 
Data : 3.9 Kg / 48 Cm
Ortu : Stefanus & Marthalina

NAURA fELISyA ARDIANTO
Perempuan, 27 Maret 2015
Data : 3.234 Kg / 49 Cm
Ortu : Kevin Yudhi Ardianto & 
Firda Destiana

JOHNSON VALENT WU
Laki-laki, 14 Februari 2015
Data : 2,910 Kg / 48 Cm
Ortu : Shelly & Sofyan

BRIANNA MALAIKHA 
DIAPARI LUBIS
Perempuan, 10 Desember 2014
Data : 3.6 Kg  / 52 Cm
Ortu : Rully Mahendra Diapari & 
Andina Putri Hutagalung

familyguideindonesia80

Kirimkan foto buah hati Anda 
beserta datanya dengan 
subject Baby Born, ke:
redaksi@familyguideindonesia.com
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KISAH DARI 
HUTAN RINDANG

Tak terasa, beduk tanda waktu Maghrib berbunyi. Semuanya 
menghentikan kegiatan untuk berbuka puasa. 

DUG........
DUG..DUG

DUG........
DUG....

“Asyik ya, puasa kita jadi tidak terasa. Tiba-tiba sudah 
Maghrib dan kita bisa berbuka dengan makanan yang serba 
lezat ini,” ujar Rubi senang. 

Para penghuni Hutan Rindang sedang sibuk dan bersuka cita. 
Wah, ada apakah gerangan? Ternyata karena seminggu lagi akan 
Lebaran!

Ada yang menyiapkan kue-kue, ada yang menyiapkan hidangan 
makanan istimewa. Semua bergotong royong, saling membantu.

Burhan dan Kodi kebagian tugas membuat kulit ketupat. “Duh 
susah sekali sih membuatnya…” ujar Kodi Si Kodok.

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

“Sabar dong Kodi, membuatnya harus telaten,” ujar Burhan. 
Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya Kodi bisa juga.

familyguideindonesia 81
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JAKARTA BARAT

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   
BIRDS & BEES  
MALL PURI INDAH LT.1  
YESSI SHOP  
TAMAN MERUYA ILIR 
BLO A15 NO. 15, 
JL. WORA WARI     
ADEL & AUDREY  
PERNIAGAAN TIMUR NO. 70 
(SEBELUM BCA PERNIAGAAN) 
ARTIN HANDBACK  
ERHA CLINIC KEMANGISAN 
 JL. KEMANGGISAN UTAMA RAYA NO. 50 
SLIPI    
ERHA CLINIC MANGGA BESAR  
JL. MANGGA BESAR VIII NO. 10 B 
TAMAN SARI      
MEGUMI BABY HOUSE 
JL. TAMAN RATU INDAH KEMUNING F1/6A
DAAN MOGOT
TUTOR TIME INTERNATIONAL 
PRESCHOOL&KINDERGARTEN 
TAMAN KEBON JERUK INTERCON 
BLOK C2/19
KEBON JERUK
COCONUT BABY SHOP  
MALL TAMAN ANGGREK KAV. 21G122-G213
COCONUT BABY SHOP  
APT MEDITERANIA KLP GADING
KELAPA GADING  
PIGEON INDONESIA PUSAT  
JL. GAJAH MADA
GAJAH MADA    
PIGEON  
MALL TAMAN ANGGREK, 
LT. DASAR UNIT 125, 
PIGEON 
MALL CIPUTRA LT. LG UNIT 34 A
INDOVISION  
WISMA INDOVISION, M FLOOR 
JL. RAYA PANJANG BLOK Z/III 
GREEN GARDEN   
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 

JAKARTA PUSAT

HOCUS FOCUS  
PLAZA INDONESIA LEVEL 3 #E47-48
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
COTONNIER
PLAZA INDONESIA LT3 UNIT 93-94  

KIDZART
RUKO CENTRA NIAGA BLOK T5 NO.12 
(SBLH MALL PURI INDAH) 
RS HERMINA 
JL.KINTAMANI RAYA NO.2 KAWASAN 
DAAN MOGOT BARU JAKARTA  
RS.ROYAL TARUMA 
JL DAAN MOGOT NO 34 GROGOL  
PIQUE NIQUE  
PX PAVILION @THE ST.MORITZ, 1ST FLOOR,
JL.PURI INDAH RAYA BOULEVARD BLOK.U 
PURI INDAH
GLOBAL ART PURI KENCANA
PURI NIAGA I BLOK K7 NO. 3G, 
PURI KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
GLOBAL ART INTERCON
INTERCON PLAZA BLOK F NO.01, 
SRENGSENG, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
GLOBAL ART DAAN MOGOT
RUKO DAAN MOGOT BARU BLOK 1A NO 3A, 
CENGKARENG, JAKARTA BARAT
GLOBAL ART PERMATA BUANA
RUKO TAMAN PERMATA BUANA, 
JL. PULAU BIRA B9 NO. 19, 
KEMBANGAN JAKARTA BARAT
GLOBAL ART TAMAN VILLA MERUYA
SPORT CLUB 
TAMAN VILLA MERUYA, 
JAKARTA BARAT
GLOBAL ART TAMAN SEMANAN INDAH
RUKO TAMAN SEMANAN INDAH, 
PLAZA DE LUMINO BLOK C NO. 5, 
CENGKARENG, JAKARTA BARAT 
GLOBAL ART TAMAN RATU GREEN VILLE
KOMP. GREEN VILLE TAHAP III BLOK Q 
(SAMPING TANGKAS SPORT CENTER) , 
JAKARTA BARAT
GLOBAL ART TAMAN SURYA
RUKO PALM TERRACE BLOK GG 4 NO.51 
TAMAN SURYA CENGKARENG
GLOBAL ART CITRA 2 EXTENTION
RUKO GOLDEN PASSAGE BLOK BE 1 B / 10 
CITRA 2 EXT 
GLOBAL ART METRO PERMATA
JL. RADEN SALEH NO.10 
KARANG TENGAH 

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  
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  
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 

JAKARTA SELATAN

20FIT STUDIO
JL. CIPETE RAYA NO. 16 CILANDAK,  
JAKARTA 
20FIT STUDIO
JL. SINABUNG RAYA NO. 9, 
 KEBAYORAN BARU, 
JAKARTA, 12120
20FIT STUDIO
DHARMAWANGSA SQUARE D-64, 
GROUND FLOOR, 
JL. DHARMAWANGSA VI & IX, 
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  
BIRDS & BEES  
GANDARIA CITY LT. 2 NO. 217,
PT. INTTO NIAGA INTERNUSA 
ITC FATMAWATI RUKO NO. 12 LT. 3 
LITTLE TOES  
DARMAWANGSA SQUARE CITY WALK , 
1ST FLOOR LOT 1-B  

pickuppoint

 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, 
GLOBAL ART PLUIT SAKTI
PLUIT SAKTI RAYA NO.16 
GLOBAL ART KELAPA GADING HYBRIDA
JL. HYBRIDA TIMUR BLOK R B 3 NO.19 
KELAPA GADING PERMAI
GLOBAL ART PIK FIT
CLUB HOUSE PIK FIT, 
JL. LINGKAR TIMUR BUKIT GOLF 
MEDITERANIA, 
PANTAI INDAH KAPUK, 
GLOBAL ART LAGUNA
APARTEMEN LAGUNA PLUIT TOWER A 
LANTAI 1 NO.50 / 
APARTEMEN LAGUNA BLOK A1-50 , 
JL. PLUIT TIMUR BLOK MM

Family Guide edisi ini juga dapat diperoleh di

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   
HICCUPS 
PLAZA INDONESIA KAV.28-30L3 #E06A,  
RS IBU DAN ANAK YPK MANDIRI  
JL. GEREJA THERESIA 22, MENTENG  
SOUR SALLY  
GRAND INDONESIA WM-LG-02,    
TOYS KINGDOM  
GARDEN DISTRICT EAST MALL 
LEVEL 5 (GD 2-MA)
GRAND INDONESIA 
APRICA  
PLAZA INDONESIA 3RD FLOOR #55-56 
CONTEMPO KIDS  
PLAZA INDONESIA KIDS PI MALL LT.3 
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 
GIGGLE 
FX LIFESTYLE X’NTER, F5 FLOOR,
MINIAPOLIS PLAZA INDONESIA  PLAZA 
INDONESIA
BUMBU DESA  
JL. CIKINI RAYA NO. 72, MENTENG 
CARPEDIEM
JL. CIKINI RAYA NO. 69A   
LOVELY SUNSHINE  
JL. DANAU LIMBOTO NO. 4 A, 
BENDUNGAN HILIR  
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
LOLLICUT 
MINIAPOLIS PLAZA INDONESIA, 3RD FLOOR 
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
GLOBAL ART MENTENG CENTRAL
MENTENG CENTRAL BUILDING, LT 3, UNIT 
306A, JL. HOS COKROAMINOTO NO. 78 
GLOBAL ART PASAR BARU
KREKOT BUNDER RAYA NO. 48, 
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CERIA MONTESSORI SCHOOL 
SIMPRUG GOLF III KAV 73, 
KIDEA PRESCHOOL 
JL. CIPUTAT RAYA NO. 9 PONDOK PINANG 
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  T: 
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, JAKSEL 
ESC  
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, 
LIFESTYLE CHIROPRACTIC 
ONE WOLTER PLACE 2ND FL,
JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 63B, 
KEBAYORAN BARU, 
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, 
FAMILY TREE  
JL. JATI MURNI NO. 2E 
PEREMPATAN JATI PADANG  
MAMITA 
JL. YDPP SELATAN NO. A3 CILANDAK, 
KODOK IJO  
JL. CIKAJANG NO.26 PETOGOGAN 
KEBAYORAN BARU
KINDI TOTS   
JL. BENDA RAYA NO. 54 C 
BABY FEITS  
JL. L NO. 6 KOMPLEKS POLRI AMPERA HP: 
AL IZHAR  
JL. RS FATMAWATI KAV 49, PONDOK LABU, 
TUMBLE TOTS  
PLAZA PONDOK INDAH 6, KOMPLEKS 
RANCH MARKET NO. 10, JL. SULTAN 
ISKANDAR MUDA KAV. UA NO. 21    
 MAZDA  
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 31, 
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 
 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  
COCONUT BABY SHOP 
GANDARIA CITY  LT. 2 UNIT 230 
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
GRACIA BABY & KIDS  
JL. ARTERI PONDOK INDAH #15,
PONDOK INDAH, 
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 (PAKUBUWONO) 
 JL.PAKUBUWONO VI NO.1(JL.OPHIR NO.1) 
KEBAYORAN BARU 
CONTEMPO KIDS  
MAL CIBUBUR JUNCTION LT.UG NO.10-12 
JL. JAMBORE RAYA NO.1, CIBUBUR 
KEMANG MEDICAL CENTER 
 Jl. Ampera Raya No. 34 
Ragunan Pasar Minggu 
PELANGI MONTESSORY
Apartemen Taman Rasuna 
tower 14, lt. 4 
KINDERFIELD 
Preschool & kindergarten
Jl. Cinere Raya no. 216
Cinere 
GLOBAL ART TEBET
JL. TEBET BARAT IV NO. 20, 
GEDUNG SASENDO BLOK C1
 GLOBAL ART BINTARO SEKTOR 3
RUKO MULTIGUNA SEKTOR 3A NO. 8U 
GLOBAL ART PONDOK INDAH
RUKO PLAZA 5 BLOK D 3B, 
JL. MARGAGUNA RAYA, PONDOK INDAH 
GLOBAL ART BINTARO SEKTOR 9
BINTARO 9 WALK BLOK B NO. 8, BINTARO 
JAYA JAKARTA SELATAN
TELP: 02137690555/74861282
GLOBAL ART BONA INDAH
BONA INDAH PLAZA BLOK B-4, 
LEBAK BULUS, 
GLOBAL ART KEMANG
JL. KEMANG TIMUR NO.36 
GLOBAL ART WIJAYA
JL. WIJAYA 1 NO. 22, KEBAYORAN BARU,
ELLEXITO EATERY & PASTRY
JL. KEMANG I NO. 12 A
JAKARTA SELATAN
T: (021) 71793081

JAKARTA TIMUR

CONTEMPO KIDS  
MAL CIBUBUR JUNCTION LT.UG NO.10-12 
JL. JAMBORE RAYA NO.1, CIBUBUR  
INDONESIA MONTESSORI PRESCHOOL 
 JL. UTAN KAYU RAYA NO. 20  
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 

DEPOK

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

TANGERANG

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, 
BIAN’S 
ITC BSD LT DASAR BLOK E1 NO.10-11-12, 
BSD CITY  
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   
VIP LOUNGE-SUPERMAL KARAWACI
JL. BOULEVARD PONEGORO #00-00
GLOBAL ART CIRENDEU
RUKO BALIVIEW NO.4, CIRENDEU
GLOBAL ART PAMULANG  
Ruko Ogie Plaza Jl. Siliwangi No. 8 Blok A No. 
12, Pamulang
NATURAL CHIROPRACTIC  
BSD JUNCTION 

BANDUNG

GLOBAL ART SUKAJADI
RUKO HARMONI KAV. 7
JL. TERUSAN JAKARTA 
ZAP BANDUNG
JL. ANGGREK NO.24 
SUMUR BANDUNG - MERDEKA
MINIAPOLIS PARIS VANJAVA (PVJ)
JL. SUKAJADI NO. 137-139 

SOLO

RUMAH BERSALIN MARGA WALUYA
JL. KI MANGUN SARKORO, 89, SOLO

SURABAYA

RUMAH SAKIT BERSALIN SAYANG IBU
JL. CIMANUK 8, DOKTER SUTOMO, 
TEGALSARI
GLOBART ART MEGA GALAXY SURABAYA
RUKO MEGA GALAXY JL KERTAJAYA INDAH 
TIMUR 16 C NO 19 
SURABAYA
SILVER INTERNATIONAL CLINIC
JL. KUTAI NO. 38 WONOKROMO
SURABAYA
ZAP
BLAMBANGAN NO. 35 RAYA DARMO
SURABAYA PUSAT
2OFIT STUDIO
JL. HR. MOHAMMAD
RUKO INTI SURYA PERMATA 2 C17
SURABAYA

YOGYAKARTA

GLOBAL ART ADISUCIPTO YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA 
KM 6 NO. 15, 
YOGYAKARTA
ZAP
JL. MELIWIS NO.10 DEMANGAN BARU
YOGYAKARTA 

SEMARANG

GLOBAL ART
PURI ANJASMORO
RUKO PURI ANJASMORO BLOK EE2 NO.8B, 
SEMARANG, JAWA TENGAH 50144
TELP: 0247610661
ZAP
JL. ANGREK 4 NO. 23 SIMPANG LIMA
SEMARANG TIMUR

MEDAN

GLOBAL ART MEDAN 
KOMPLEK MULTATULI INDAH 
BLOK CC NO. 31

MAKASSAR

GLOBALART ADHYAKSA
JALAN ADHYAKSA BARU NO 18 D , , 
MAKASSAR

BALI

GLOBAL ART BENOA SQUARE
JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 21 A 
KEDONGANAN - KUTA 80361 
GLOBAL ART RENON
PERTOKOAN GRIYA ALAMANDA
BLOK IV 
JL COK AGUNG KRESNA - RENON

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  

KIDZANIA   
PACIFIC PLACE L6 - 601,  
SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT
KLINIK AMERTA  
Jl.Faletehan 1 No.30 
THE CHILDREN STORE 
PACIFIC PLACE 1ST FLOOR NO. 67  
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  
NENEN SHOP  
RUKO PLAZA PONDOK INDAH NO. 33 
(SEBRANG RS PONDOK INDAH) 
SOUR SALLY  
MALL SENAYAN CITY LG FLOOR L-69, 
SOUR SALLY  
HERO PONDOK INDAH MAL UNIT 01133, 
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  
PINISI THEME PARK 
 JL. ISKANDARSYAH II NO. 2, 
BLOK M
PASARAYA BLOK M    
ERHA APOTHECARY 
MALL GANDARIA CITY UNIT L-85 
MOM N JO   
JL. DARMAWANGSA 4 NO. 8, 
SHICHIDA CHILD EDUCATION 
JL KEMANG 1 NO 7 A, JAKSEL 
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 

KIDEA PRESCHOOL
JL. DEWI SARTIKA NO. 294 D 
RUDY HADISUWARNO  
JL. BUARAN RAYA NO. 39   
RED BEAN  
CIBUBUR JUNCTION GF 17/18 
CUPPA COFFEE  
CIBUBUR JUNCTION GF 53-54  
MOM N JO 
JL.PEGAMBIRAN NO.33 RAWAMANGUN, 
RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR
TKK 3 PENABUR  
Jl. Tarum Barat Blok KK Cipinang Indah
GLOBAL ART CITRA GRAN
RUKO CITRA GRAND BLOK R2 NO. 25, 
CIBUBUR, 
GLOBAL ART KOTA WISATA
SENTRA EROPA BLOK C33, 
KOTA WISATA, CIBUBUR, 
GLOBAL ART RAWAMANGUN
JL. PEMUDA NO. 66 RAWAMANGUN 
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