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Padahal mengirimkan kartu ucapan terasa lebih sakral 
dan personal tentunya, bila dibandingkan dengan ucap-
an hasil forward dari orang lain yang tidak kita kenal. Un-
tuk mengembalikan nostalgia Lebaran, kami membagikan 
beberapa set kartu ucapan selamat Hari Raya Lebaran 
secara gratis untuk Anda dan keluarga. 

Selamat menjalani Puasa Ramadhan
dan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1437H

     Judha Wibawa  
 (redaksi@familyguideindonesia.com)

editor’sletter

Photos by Hocus Focus
Make up & Hair do by Joice I 081219977605 I @beautypuzzle.mua
Styling by Tya Satya 
Wardrobe Rio Koko Muslim by Ria Miranda. Pants by model own. 
Maryam Dress ruffles toska by Ria Miranda. Hijab tule by Mozre Mozre 
(@mozremozre). Legging by model own. Ankle boots by Hocus Focus 
studio. Khadeejah Hijab by model own. Dress ruffles toska by Ria 
Miranda. Legging by model own.
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Dear Sahabat FamilyGuide,
Senang rasanya kita sudah memasuki bulan Ramadhan 
kembali. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat 
Muslim, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh 
dunia. Mengingat keistimewaannya, ada banyak sekali 
cerita tentang Ramadhan, apalagi Lebaran. Dan kami 
ingin membagikan keistimewaan tersebut kepada para 
Sahabat FamilyGuide semua. 

Jaman dulu, beberapa minggu menjelang Lebaran, umat 
Muslim pasti sudah membeli banyak kartu Lebaran untuk 
dikirimkan kepada teman, sahabat atau kerabat yang 
tinggalnya berjauhan. Sayangnya tradisi tersebut sudah 
lama hilang, karena orang-orang lebih memilih mengirim-
kan ucapan lewat beragam aplikasi chat di smartphone. 
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mailbox

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

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

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

familyguideindonesia6



familyguideindonesia 7



familyguideindonesia8

K
eluarga Ustazah Oki selalu bersemangat 
dalam menyambut bulan puasa. Saat itu 
mereka berlomba-lomba untuk beribadah. 
Memperbanyak puasa sunah, memperbanyak 

sedekah, shalat rawatib dan kebaikan-kebaikan lain-
nya. Satu hal yang mungkin berbeda dari kebanyak-
an keluarga lainnya, Oki dan masing-masing anggota 
keluarga memiliki semacam Jurnal Ramadhan. Sebe-
lumnya, anggota keluarga saling berdiskusi tentang 
target Ramadhan yang akan dicapai. Misalnya: 
khatam Quran berapa kali, shalat Tahajud dan sholat 
Dhuha berapa kali dalam seminggu dan sebagainya. 
Hasil diskusi tersebut nantinya akan ditulis dalam 
Jurnal Ramadhan tersebut. “Awalnya saya membuat 
ini bersama teman-teman kuliah, karena hasilnya 
memuaskan, saya menerapkannya juga ke keluarga 
inti saya. Dan Alhamdulillah, kami semakin semangat 
beribadah di bulan puasa,” jelas istri dari Ory Vitrio ini. 

Berpuasa Sambil Menyusui
Memiliki dua anak balita, Maryam Nusaibah Abdullah 
(1 tahun 4 bulan) dan Khadeejah Fatimah Abdullah
(3 bulan), membuat Oki harus tetap menyusui 
keduanya selama bulan puasa ini. “Sebenarnya kan 
puasa itu hanya mengubah pola makan saja ya. 
Makan tetap 3 kali sehari kok. Perbanyak minum air 
putih saat berbuka dan sahur, banyak makan sayur-
an, minum multivitamin bila perlu, demikian tips 
bintang dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Bulan 
puasa kali ini sebenarnya termasuk spesial, karena 
untuk pertama kalinya keluarga besar Oki bisa ber-
kumpul setelah sebelumnya terpisah kota. “Dulu ada 
yang tinggal di Batam, Magelang, Depok, Bintaro, 
nah bulan puasa ini, semua sudah tinggal di Jakarta. 
Jadi makin seru ibadahnya,” ujar Oki senang. Menu 
spesial yang selalu ada saat berbuka puasa di meja 
makan keluarga Oki adalah Biji Salak. “Saya suka 
sekali makanan itu,” tambah Oki.   

Membentuk Akidah & Akhlak Anak 
Kesibukan berdakwah, baik di TV maupun di luar 
kota, tidak membuat wanita kelahiran 13 Januari 
1989 ini melupakan keluarga. Ia dan suaminya yang 
dipanggil Bang Rio, bahu membahu mengurus anak. 
“Saat saya sibuk belajar untuk ujian, Bang Rio yang 
mengurus anak,” jelas Oki yang baru saja mendapat 

coverstory

On Oki: Muslim brokat by Marsya Boutique, Hijab & Broche by @mozremozre; On Rio: Blazer batik by Iwan Amir, Koko Tenun by Marsya Boutique ; On Kids: Dress by Baby.mille, Hijab by @mozremozre
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Belajar dan Berbisnis
Selain kesibukan dalam berdakwah, Oki ternyata 
memiliki passion untuk berbisnis pula. Ia memi-
liki butik pakaian muslim ready to wear bernama 
OSD sejak tahun 2014. Selain sebagai akronim 
dari singkatan namanya, OSD bisa diterjemahkan 
pula sebagai pakaian muslim yang original, syar’i 
dan delicate. Di tahun 2016 ini, ia melebarkan 
sayap bisnisnya dengan membuat Oki Setiana 
Dewi Bridal, gaun pengantin untuk muslimah. Oki 
tidak main-main, ia bahkan sempat sekolah de-
sign untuk memperdalam ilmunya. Selain masih 
belajar Al-Quran dan ilmu design, Oki rencananya 
juga akan mengambil kuliah S3 lagi bulan 
September mendatang. “Semua ini tak lepas dari 
dukungan Bang Rio dan keluarga. Mereka tahu 
bahwa saya akan selalu pulang kepada mereka, 
jika semua urusan sudah selesai,” tutup Oki. 

gelar Master untuk jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini. Rio dan Oki fokus pada akidah dan akhlak 
kedua putrinya. Mereka ingin agar anak-anak 
bisa mengenal Tuhannya, Rasul dan Agamanya. 
Di kamar bermain Maryam selalu diputar murottal 
Al-Quran, begitu juga di mobil. Selain itu yang 
tak kalah penting adalah akhlak. Bagaimana 
anak-anak menghargai orang yang lebih tua, 
tidak boleh berbicara kasar, menyayangi yang 
lebih kecil dan sebagainya. Ilmu yang diperoleh 
Oki di bangku kuliah sangat membantunya 
dalam hal ini. 

Rio 
Ibaratnya, Rio dan Oki adalah 
satu. Saling melengkapi. 
Selama menikah 2.5 tahun, 
Rio selalu menemani Oki ke 
manapun dan menggeng-
gam tangannya (kecuali saat 
syuting dan kuliah). Rio sangat 
mendukung kegiatan Oki dan 
selalu memberi perhatian 
dengan caranya sendiri. Misal-
nya, melihat laptop Oki sudah 
kurang baik kondisinya, tanpa 
diminta, ia segera membelikan 
yang baru. 

Oki
Ustazah muda ini menyebut 
bahwa dirinya adalah makmum 
bagi suaminya. Selalu men-
coba menuruti apa yang suami 
katakan. Tipe yang senang 
belajar banyak hal. September 
nanti, Oki akan meneruskan 
kuliahnya hingga ke bangku 
S3 di bidang yang sama yakni, 
Pendidikan Anak Usia Dini. 

Maryam
Anak yang sangat lincah dan 
periang. Maryam jarang sekali 
bisa duduk tenang. Bahkan saat 
dalam kandungan ibunya pun 
sudah terasa tendangannya 
sangat kuat. Maryam sangat 
sayang pada adik kecilnya.  

Khadeejah
Tidak seperti kakaknya, 
Khadeejah lebih tenang dan 
kalem. Meski masih bayi, 
namun Khadeejah se-
olah mengerti ke-
sibukan ibunya. Ia 
tetap tenang saat 
diajak ibunya 
berdakwah yang 
dipenuhi puluhan 
hingga ratusan 
jamaah. 

On Oki : All by OSD Online; On Rio : Koko by Ria Miranda; On Kids: All by models own; Stylist: Tya Satya; MUA by Joice I 081219977605 I @beautypuzzle.mua
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JOHNNY DEpp
Siapa sangka jika pemeran bajak laut di film 
The Pirates of Caribbean ini juga memiliki 
fobia. Depp ternyata menderita Coulriphobia 
atau ketakutan terhadap badut. Bila bagi 
sebagian orang badut merupakan sosok yang 
lucu, tidak demikian menurut Depp. Badut 
menjadi hal yang sangat menakutkan baginya. 

    OpRAH WINFREY
Pembawa acara talk show terkenal dari 
Amerika Serikat ini ternyata punya ketakutan 
yang unik terhadap permen karet. Tak hanya 
melihat permen karet saja, namun ia juga 
takut pada orang yang mengunyah permen 
karet di sebelahnya. Fobia yang dikenal 
dengan istilah Chiclephobia ini, bisa 
membuat Oprah merinding. Bahkan 
jika mendengat kata bubble gum 
saja, sanggup membuat Oprah 
menjerit histeris.

      RAFFI AHMAD
Sudah jadi rahasia umum bahwa suami Nagita 
Slavina ini takut pada buah rambutan. “Saya 
tidak tahu awalnya bagaimana, pokoknya 
rambutan jadi terlihat sangat mengerikan,” 
tutur Raffi. Melihatnya saja bisa membuat 
Raffi pingsan, apalagi kalau memakannya. 
Terkait fobianya ini, Raffi mengaku berniat 
untuk menjalani terapi penyembuhan.  

ScARLEtt 
JOHANSSON
Akrtris cantik yang pernah bermain 
di film Captain America ini ternya-
ta memiliki fobia yang berlebihan 
terhadap burung. Menurut Scarlett, 
ia sangat takut melihat sayap dan 
paruh burung. “Aku takut pada 
burung, apalagi jika melihat mereka 
mengepakkan sayap dan mulai 
mematuk,” ujar ibu satu anak ini.

MEgAN FOx
Aktris cantik dan model 
seksi ini ternyata memiliki 
banyak fobia, di antara-
nya rasa takut terhadap 
bakteri atau disebut juga 
Bacteriphobia, takut 
kegelapan (Achluphobia) 
dan yang paling aneh 
adalah takut pada kertas 
(Papyrophobia).
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mengalihkan 

dari
anak

pengaruh
gawai
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Aturlah waktu atau jam bermain dengan gawainya 
secara bertahap. Intinya, jangan melarang anak Anda 
yang kecanduan gawai untuk tidak memainkannya 
sama sekali. Hal ini akan membuat anak menjadi 
sangat marah dan memberontak dari keputusan yang 
Anda ambil. Atur waktu atau jam bermainnya secara 
bertahap. Kurangi jam bermain anak Anda dengan 
gawainya. Semisal dari 6 jam/hari menjadi 5 jam/
hari di minggu pertama. Dari 5 jam/hari menjadi 4 
jam/hari di minggu kedua dan seterusnya Anda bisa 
mengurangi waktu/jam bermainnya di minggu-minggu 
berikutnya. Berikan Si Kecil batasan maksimal untuk 
bermain gawai misalnya dua jam/hari.

Sebenarnya kita sebagai 
orangtua, tidak perlu kha-
watir bila anak suka bermain 

gawai. Karena sebenarnya gawai 
dapat membuat anak menjadi 
cerdas, namun sayangnya bila 
menggunakannya secara berlebih-
an bisa membuat mereka lupa 
waktu dan dapat mengganggu 
kesehatan. Gawai yang anak miliki 
mulai dari smartphone, tablet, 
notebook, video game dan se-
bagainya ini sebenarnya memiliki 
keasyikan tersendiri bagi orang-
orang yang menggunakannya. Di 
balik semua itu, sebenarnya para 
ahli menyarankan kita sebagai 
orangtua untuk tidak mengenalkan 
benda ini pada anak-anak terlalu 
dini. Memang sih, ada dampak 
positifnya yaitu bisa merangsang 
perkembangan kognitif anak. 
Namun dampak negatifnya, gawai 
tidak bisa mengasah perkembang-
an motorik dan sosialnya.  

tahap perkembangan 
Bila melihat tahap perkembangan 
anak, pemberian gawai yang 
berguna untuk anak usia emas 
atau golden period (1-5 tahun) 
sebenarnya hanya membantu anak 
untuk mengenal warna, bentuk 
dan suara saja. Artinya orangtua 
dilarang untuk memberikan gawai 
pada usia tertentu, karena dapat 
mengganggu pertumbuhan mo-
torik anak. Karena dalam usia ini, 
sebenarnya anak baru mengenal 
lingkungannya. Apabila dikenalkan 
pada gawai, dikhawatirkan anak 
hanya fokus terhadap gawai dan 
tidak mau berinteraksi dengan 
hal-hal alami yang didapat dari 
keluarga dan lingkungannya. 

fatherhood

Bila Si Kecil malas belajar, suka marah dan bahkan menangis 
bila dilarang bermain gadget atau gawai, itu tandanya ia 
sudah mulai kecanduan benda “ajaib” ini. Tapi jangan kha-
watir Ayah, karena masih ada cara lain untuk mengalihkan 
perhatiannya.  - Denny Lubis I ilustration Ronny Hermawan

batasi penggunaan
Bila sudah terlanjur memberikan 
gawai pada anak, kita harus 
segera mungkin membatasinya. 
Boleh saja sesekali diberikan, 
namun harus diperhatikan berapa 
lama durasi anak bermain dengan 
benda tersebut. Di lain sisi, banyak 
orangtua yang memberikan gawai, 
agar anaknya tidak ketinggalan
jaman, tidak gaptek (gagap 
teknologi) selain memang menjadi 
gaya hidup. Atau ada juga yang 
menganggap karena kesibukan, 
maka harus memberikan gawai, 
agar anak tidak rewel atau tidak 
mengganggu saat kita sibuk. Bila 
anak tetap ingin bermain gawai, 
otomatis kita harus mendampingi 
mereka. Namun sejalan dengan 
perkembangan usia dan masuk ke 
usia remaja, orangtua bisa mem-
beri kebebasan lebih kepada anak 
untuk mengakses gawai.  

tidak bersosialisasi
Bermain gawai dengan durasi yang 
lama dan dilakukan setiap saat, 
bisa membuat perkembangan anak 
menjadi tidak peka terhadap ling-
kungan dan ini menjadikan mereka 
anti sosial. Efek ketagihan gawai 
lainnya adalah bisa membuat anak 
lupa makan, malas belajar, kurang 
istirahat dan berperilaku agresif. 
Untuk anak yang diberikan gawai 
sejak kecil bisa mengakibatkan 
anak tidak tertarik untuk ber-
interaksi dengan dunia nyata, bisa 
terlambat berkomunikasi (speech 
delay), gangguan di masalah kon-
sentrasi dan sebagainya. Balita bisa 
saja diberikan gawai, namun jangan 
lupa agar mereka dapat bermain 
dengan anak-anak seusianya dan 
lebih banyak beraktivitas, baik di 
dalam rumah ataupun di luar rumah.    

lebih perhatian
Salah satu kesalahan orangtua 
terhadap anaknya adalah, kurang-
nya memberi perhatian yang lebih. 
Memang sebagai Ayah, kita sering 
disibukan dengan pekerjaan yang 
membuat kita lelah dan stres. 
Namun tidak ada salahnya kalau 
kita meluangkan waktu untuk 
lebih berinteraksi dengan orang-
orang yang kita kasihi. Bila tidak 
sempat, kita dapat melakukannya 
di hari-hari libur. Ajaklah keluarga 
untuk berlibur, atau sekedar hanya 
jalan-jalan ke mall. Selain itu, di 
hari hari-hari tertentu, kita bisa 
menyalurkan hobi berolahraga, 
seperti futsal atau bermain bulu 
tangkis. Kita bisa mengajak anak 
atau istri untuk melakukannya 
juga. Ya tentunya kegiatan yang 
bermanfaat dan lebih membuat 
anak untuk bergerak dan ber-
interaksi. Dalam hal ini, kerjasa-
malah dengan istri untuk mendis-
kusikan hal-hal yang menarik 
untuk menciptakan suasana lebih 

hangat dalam keluarga. Dengan 
begitu, anak bisa meletakkan 
sejenak gawai-nya dan memulai 
aktivitas barunya. 

memotivasi anak
Yang paling penting dari itu semua 
adalah: jangan memaksa atau 
memarahi anak. Karena intinya, 
kita sudah memberikan gawai 
lebih dulu kepada mereka. Yang 
perlu dilakukan adalah memotivasi 
anak dan memberikan pengertian 
sebaik-baiknya kepada mereka. 
Selain itu, jadilah teladan bagi 
anak, karena anak cenderung 
meniru orangtua. Bila ayah atau 
ibunya hobi bermain smartphone 
di depan anak, sebaiknya me-
ngurangi penggunaan benda ini, 
terutama di depan anak. Karena 
dengan hal-hal yang baik tersebut, 
kita berharap ada perubahan 
dalam diri anak dan membuat 
mereka bertumbuh lebih baik. 
Selamat mencoba!  

Atur Waktu Bermainnya!
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ALIcE HARuS kEMBALI kE 
WONDERLAND dan melakukan perjalan-
an melalui dunia baru yang misterius. 
Misinya kini adalah mengambil sebuah 
tongkat demi menghentikan Lord of Time. 
Jika ia gagal, maka Wonderland terancam 
menjadi tandus, kering dan tak berwarna 
lagi. Dibantu teman-teman barunya, Alice 
berusaha mengungkap rencana jahat Red 
Queen yang ingin kembali merebut tahta 
dari White Queen. – YU

tHE ANgRY BIRDS MOVIE bercerita 
tentang sekelompok burung di sebuah 
pulau. Mereka adalah Red, Chuck, Matilda 
dan Bomb. Suatu hari mereka menemukan 
sekawanan babi datang ke pulau yakni 
Ross, Earl dan pemimpinnya, Leonard. 
Para burung terganggu dengan kehadiran 
kelompok babi yang suka mencuri telur. 
Mereka mencoba menyerang kawanan 
babi demi menyelamatkan telur. – YU

DORY ADALAH IkAN pELupA. Suatu 
hari ia menemani Nemo berwisata seko-
lah. Namun tiba-tiba saja ingatan tentang 
masa lalu dan keluarganya kembali. Dory 
dan Nemo pun melakukan perjalanan ke 
California, mencari orangtua Dory. Califor-
nia adalah tempat Dory dilahirkan, sebe-
lum ia terpisah dari keluarga saat masih 
muda. Selama pencarian banyak pelajaran 
tentang cinta, persahabatan dan keluarga 
yang diajarkan Dory. – YU

choices

choices

films

books

Hector and 
the Search for 
Happiness
François Lelord 
(Noura Books)
Hector, psikiater 
yang tidak puas 
dengan dirinya, 
memutuskan per-
jalanan ke seluruh 
dunia. Ia ingin me-

Will to Live Matthew & Diane Ames (GPU) Selama ini, 
kegiatan menyusui dianggap sebagai urusan antara bayi dan 
ibu. Lewat buku ini, 8 ayah muda berusaha memberi sudut 
pandang lain tentang peran ayah dalam urusan menyusui. Se-
lama proses pemberian ASI untuk buah hati mereka, para ayah 
tersadarkan bahwa mereka dapat dan sangat bisa berperan 
bagi keberhasilan dalam proses tersebut – YU

Setiap Anak Berhak Menjadi Jenius Retno Kusuma (Bestari 
Buana Murni) Anak boleh jadi memiliki beberapa jenis kecer-
dasan. Tapi, biasanya hanya satu yang dominan. Kecerdasan 
tersebutlah yang bisa membuat anak menjadi jenius. Bagaimana 
orangtua membantu anak agar sukses dan berprestasi? Buku ini 
punya jawabannya. – YU

AlICe THrouGH 
THe looKInG GlASS
Director: James Bobin
Featuring: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, 
Mia Wasikowska 

THe AnGry BIrDS MovIe
Director: Fergal Reil ly, Clay Kaytis
Featuring: Jason Sudeikis, Josh Gad, 
Danny McBride

FInDInG DorI  
Director: Andrew Stanton
Featuring: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Diane Keaton

mahami apa yang membuat bahagia atau 
tidak bahagia. Hector berpetualang dari 
Paris, China, Afrika hingga Amerika untuk 
menjelajahi jiwa-jiwa manusia. – YU
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P andangan umum selama ini 
menganggap wortel sebagai 
sumber makanan terbaik untuk 

kesehatan mata. Namun penelitian 
menunjukkan bahwa sayuran hijau 
seperti bayam, seledri, brokoli, selada, 
kacang hijau, dan sayuran hijau lainnya 
bisa mengurangi risiko penyakit mata 
kronis seperti katarak, degenerasi 
makula terkait faktor usia dan juga 
glaukoma. Penelitian yang diterbitkan 
dalam JAMA Ophthalmology ini meli-
batkan 105.000 orang yang sebagian 
besar wanita. Tim peneliti membagi 
mereka dalam lima kelompok berdasar-
kan tingkat konsumsi sayuran berdaun 
hijau (diet nitrat). Selama penelitian 
berlangsung (1984-2012), para subjek 
penelitian menjalani pemeriksaan mata 

dua tahun sekali. Pada akhir peneli-
tian, sekitar 1.483 subjek ditemukan 
mengalami glaukoma, yang menye-
babkan kebutaan jika tak diobati. Tim 
peneliti menemukan bahwa mereka 
yang mengonsumsi sayuran berdaun 
hijau memiliki risiko 20-30% lebih 
rendah terserang glaukoma. Glaukoma 
adalah gangguan aliran darah ke optik, 
dan salah satu faktor penting yang 
mengatur adalah zat yang disebut 
nitric oxide, dari sayuran hijau yang 
dikonsumsi sesorang. “Satu dari empat 
wanita mengalami rasa stres dan ce-
mas menjelang waktu melahirkan” Dr. 
Wendy van Zuijlen, peneliti di School of 
Medical Sciences, Univer-
sity of New South Wales.
– Filia Darwi

health mom

 PerKeMBAnGAn TeKnoloGI membuat orang makin 
 jarang menulis dan beralih menggunakan ketikan 
komputer atau gawai. Padahal meninggalkan kebiasaan menulis 
tangan secara total mengurangi kemampuan seseorang untuk mengingat, belajar 
dan bekerja. Dr. Claudia Aguirre, Aguirre doktor ahli saraf menunjukkan bahwa 
hasil penelitian telah menemukan jalur syaraf yang berbeda di dalam otak yang 
hanya bisa diaktifkan dengan olah motorik halus menulis. Menulis berbeda de-
ngan mengetik, karena menulis membutuhkan olah motorik halus untuk meng-
eksekusi gerakan tertentu dalam membentuk huruf, sedangkan mengetik hanya 
membutuhkan satu sentuhan untuk menampilkan huruf yang diinginkan. Menulis 
(bukan mengetik) mampu menajamkan ingatan dan meningkatkan proses belajar. 
Bahkan, menulis halus juga terbukti mampu meningkatkan kinerja otak yang 
berhubungan dengan proses belajar dan bekerja. Jika Anda terbiasa mengetik 
daripada menulis, tak perlu khawatir. Otak manusia memiliki kemampuan melaku-
kan reorganisasi dan membentuk jalur syaraf baru. Caranya, dengan memulai 
kebiasan menulis tangan. Praktekkan secara teratur dan berulang.  – FD
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fyi

akibatkan luka borok, 
diare pada orang dewasa 
dan pada bayi yang baru 
lahir), E-Coli (menyebabkan 
gejala muntah dan diare), 
Staphylococcus Aureus (bisa 
menyebabkan keracunan 
makanan dan pembentukan 
nanah pada luka), Shigella 
Spp (bisa menyebabkan 
diare berat) dan Entero-
bacter Spp & Citrobacteer 
Spp (menyebabkan infeksi 
saluran kemih dan perna-
fasan). 
 Seram sekali ya? Lalu 
bagaimana solusinya? 
Solusi terbaik adalah 
dengan membersihkan 
rumah sebersih mungkin. 
Namun masalahnya, apakah 
kita sudah tepat memilih 
pembersih lantai mana yang 
cocok dan paling aman 
untuk bayi dan anak? 
  Tenang, kini ada 
jawaban dari kekhawatiran 
Anda. Kini telah hadir 
Mr. Muscle Pembersih 
Lantai Kamar Bayi dan Anak.
Untuk formulanya sendiri, 
mengandung bahan alami 
dari ekstrak tumbuhan men-
jadikan lantai bersih higie-
nis, tanpa meninggalkan 
residu berbahaya di lantai. 
Selain itu juga teruji secara 
klinis (dermatology tested) 
ramah terhadap kulit bayi 
dan anak. Dilengkapi juga 
dengan Tea Tree Oil sebagai 
antiseptik alami yang mem-
berikan wangi lembut khas 
bayi dan anak-anak yang 
pasti disukai ibu dan anak. 

A
nak lebih rentan 
terserang penya-
kit, karena sistem 
kekebalannya masih 

belum terbentuk sempurna. 
Itu sebabnya, banyak hal 
yang perlu diperhatikan 
untuk menjaga kesehatan si 
buah hati dan salah satu-
nya adalah dengan memilih 
cairan pembersih lantai 
yang aman untuk mereka. 
Mengapa kita harus peduli 
dengan hal ini? Jawabannya 
ternyata dimulai ketika anak 
Anda mulai belajar merang-
kak dan berjalan. Untuk 
diketahui, lantai rumah 
merupakan salah satu area 
yang banyak didiami oleh 
kuman penyakit. Apalagi 
ditambah dengan musim 
hujan, dengan kelembaban 
udara yang sangat tinggi, 
dapat membuat kuman 
berkembang lebih cepat 
dari biasanya.  
 Jika lantai rumah ter-
lindungi, seluruh penghuni 
rumah bisa terhindar dari 
berbagai kuman berbahaya, 
contohnya saja: Pseudomo-
nas Aeruginosa (meng-

Bila mempunyai bayi dan balita, tentu kita 
harus lebih ekstra perhatian terhadap 
kebersihan dan kesehatan mereka. Hal ini 
dikarenakan anak lebih rentan terserang 
penyakit, ketimbang orang dewasa. 
– Denny Lubis
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paprika hijau
60 mg Seledri 15 mg

Brokoli mentah 110 mg

health kid

   penting sebagai antioksi- 
   dan yang membantu 
tubuh memerangi radikal bebas, 
dan membantu pembentukan 
kolagen pada kulit. Menurut Ang-
ka Kebutuhan Gizi (AKG) di Indo-
nesia pada tahun 2007, kebutuhan 
vitamin C untuk anak usia 2-5 
tahun adalah 45mg/hari.”

Daun katuk 
164 mg

B ila menyebut vitamin C, biasanya orang langsung teringat pada buah 
jeruk. Padahal ada banyak sayur dan buah lain yang kandungan vitamin 
C-nya justru lebih tinggi daripada jeruk. Berikut ini kandungan vitamin 

C dalam setiap 100 gram dari masing-masing sayur atau buah. – Filia Darwi

Jambu biji 183 mg Bayam mentah 34 mg

Nanas 15 mg

Pepaya 62 mg

Anggur 34 mg 

Jeruk 53 mg

pisang 9 mg

Mangga 28 mg

Paprika merah 190 mg

Melon 42 mg 

Tomat 34 mg

Sawi 34 mg 



familyguideindonesia 25



familyguideindonesia26

S arapan sangat penting bagi anak, 
terutama yang sudah bersekolah. 
Sarapan ibarat bahan bakar bagi 

anak, dan bisa mempengaruhi prestasi 
belajarnya. Namun apakah sarapan 
harus selalu nasi? Dr. Meta Hanindita 
SpA dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
mengungkapkan, yang penting, menu 
sarapan harus ada karbohidratnya 
(selain nasi bisa pasta, roti, atau mi). 
Sarapan sehat menurut ketua umum 
PERGIZI Pangan Indonesia Prof. Dr. Ir. 
Hardinsyah memiliki tiga syarat, yaitu:
1. Tepat waktu sebelum jam 9 pagi
2. Mengandung karbohidrat, protein, mi-
neral, lemak, cairan atau air, dan vitamin.

3. Produk atau asupan yang dikon-
sumsi aman/tidak berbahaya sehingga 
tidak menimbulkan risiko keracunan.
Contoh alternatif menu untuk anak usia 
Sekolah Dasar (SD) misalnya: sereal 
ditambah buah dan susu; nasi dengan 
ayam/telur/tempe ditambah sayur dan 
jus buah; mi/lontong plus telur, sayur 
dan tempe; roti atau biskuit lapis 
dengan buah dan susu; bubur dengan 
ayam/telur/ikan plus buah dan air putih; 
mi goreng dengan telur, sayur, dan 
susu; rebusan atau gorengan dengan 
buah dan air putih; nasi goreng atau 
nasi uduk dengan telur, buah, dan air 
putih. – Filia Darwi

JuS BuAH DIKenAl kaya akan vitamin. Namun memberikan jus buah pada bayi ternyata tidak 
sesehat yang Anda kira. Tak hanya American Academy of Pediatrics (AAP), Australian Govern-
ment’s National Health and Medical Research Council, Health Canada, serta National Health 
Service Inggris, menegaskan bahwa jus buah tak diperlukan bayi di bawah usia 12 bulan. Selama 
6 bulan pertama usianya, bahkan di iklim yang panas, air dan jus tidak diperlukan bayi. Jus buah 
justru bisa memicu alergi. Untuk bayi usia 6 bulan ke atas pun, jus buah tetap tidak direkomen-
dasikan. Minuman manis berhubungan dengan karies gigi. Jus buah yang mengandung sorbitol 
atau fruktosa yang tinggi menyebabkan kegelisahan, perut bergas, dan stomach distress. Terlalu 
banyak mengonsumsi jus mengakibatkan malnutrisi dan anemia, karena anak kehilangan nutrisi 
lain yang mereka butuhkan, termasuk protein dan karbohidrat kompleks. Buah utuh justru lebih 
bermanfaat bagi bayi dan anak daripada jus, karena jus tidak memiliki serat penting yang dibutuh-
kan tubuh. Jika Anda tetap ingin memberikan jus pada anak, sebaiknya encerkan jus bersama air 
matang dengan perbandingan 1:10, dan tak lebih dari 120ml per hari. – FD

health mom
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    kIEFER SutHERLAND
Meski berprofesi sebagai aktor film, namun 
Kiefer Sutherland justru mengoleksi gitar antik 
Gibson. Koleksinya yang mencapai 40an gitar 
    diletakkan di studio yang diperuntukkannya 
       bagi orang muda yang ingin belajar 
        musik. Good work Kiefer!

celeblife

    AHMAD DHANI
Serupa dengan Irfan, Ahmad Dhani juga 
menggemari dan mengoleksi berbagai perabot 
antik. Dua garasi di rumahnya dipenuhi 
koleksi barang antik bergaya Kolonial dan 
Kolonial Jawa.

    tOM HANkS
Tom Hanks mulai mengoleksi mesin ketik di 
tahun 1970an, saat mendapatkan mesin ketik 
pertamanya. Kini koleksinya sudah mencapai 
200 buah mesin ketik tua, yang sebagian 
besar masih berfungsi dan digunakan 
secara berkala.

ROD StEWARt
Penyanyi legendaris ini memiliki koleksi miniatur kereta 
api tua, lengkap dengan lansekap yang luasnya lebih 
besar daripada lapangan tenis. Lansekap tersebut dibuat 
serupa kota Manhattan dan Chicago di era 1940an.

IRFAN HAkIM
Presenter kocak Irfan Hakim gemar 
mengumpulkan barang antik, untuk 
menghias kediamannya. Seperti pintu 
gebyok sepanjang 11 meter yang 
sudah berusia seratus tahun, hingga 
tiang ukiran di ruang tengah yang 
dibuat pada tahun 1800an.
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celeblife

ALANIS MORISSEttE
Musisi cantik ini membiarkan putranya, Ever 
Imre, memutuskan sendiri kapan harus berhenti 
menyusu alias disapih. “Umumnya anak-anak 
berhenti menyusu di usia 2 tahun, atau bisa 
jadi lebih dari 2 tahun, terserah pada anaknya. 
Aku akan berhenti menyusui saat anakku me-
ngatakan sudah waktunya untuk berhenti.”

    pENELOpE cRuz
Artis berdarah latin ini mengadopsi pola asuh 
yang memperlakukan bayi dan anak-anak 
sederajat. Itu artinya tidak ada kereta dorong 
bayi atau mainan, namun lebih bertindak se-
perti seorang gadis atau anak laki-laki (besar). 

    JENNY MccARtHY
Ia dikenal sebagai aktivis anti-vaksin setelah 
mengumumkan putranya, Evan, didiagnosis 
menderita Autis pada tahun 2007. Menurut 
Jenny, vaksin-lah yang menyebabkan anaknya 
menjadi Autis. Sejak itu Jenny lantang me-
nyuarakan agar orangtua tidak memberikan 
vaksin pada anak-anaknya. Menurutnya 
orangtua punya hak untuk memilih apakah 
harus memvaksin anak-anak mereka atau tidak.

    MAYIM BIALIk

ALIcIA 
SILVERStONE
Alicia memberi makan 
anaknya, Bear, seperti 
layaknya seekor 
burung. Ya, ia mem-
beri makan lewat 
mulutnya. Dalam blog-
nya, aktris sekaligus 
produser ini menulis 
kalau ia terlebih 
dulu mengunyah 
makanan, lalu 
memberikannya 
langsung dari 
mulutnya.

Bintang serial Big Bang Theory 
   ini dikenal sebagai ibu yang 
    mempraktekkan metode 
   attachment parenting. Ia me-
nemani anak-anaknya tidur dan 
     menyusui bayinya hingga ia   
       dan Si Kecil sama-sama 
         siap untuk menyapih dan 
         disapih. Dalam bukunya 
        “Beyond the Sling”, Mayim 
         mengungkapkan kalau ia 
          tak pernah menggunakan 
         popok, kereta dorong bayi 
         dan jasa babysitter.
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paduan Monokrom
Alternatif gaya lain dengan mo-
nokrom, Anda dapat memadukan 
dua warna monokrom sekaligus 
pada tampilan sekeluarga. 
Misalnya, ayah dan ibu bermain 
dengan warna abu, putra-putrinya 
menggunakan warna putih. Atau 
dapat juga memadukan warna-
warna tersebut sekaligus; seperti  
memadukan warna abu-abu dan 
putih dalam satu tampilan 
busana. Pilihan warna monokrom 
ini menjadikan Anda dan keluarga 
terlihat elegan, simpel sekaligus 
mewah.

Embellishment
Bordir dan payet selalu memberi 
nuansa glamour dan mewah. 
Agar tidak terlihat berlebihan 
menggunakannya, Anda dapat  
mengaplikasikan teknik bor-
diran pada detail bergambar yang 
terdapat pada bagian lengan, 
area punggung atau area dada. 
Memilih detail bordir yang tepat, 
akan membuat  Anda dan keluarga 
terlihat stand-out saat Hari Raya, 
dengan membawa kemewahan 
dalam busana yang dikenakan. Se-
dangkan untuk payet, penggunakan 
aplikasi berupa kristal Swarovski 

Baju muslim sarimbit 
keluarga sangat cocok 
dikenakan saat Lebaran. 
Karena pada momen 

ini, setiap umat muslim akan 
bersilahturahmi dengan keluarga 
inti, saudara dan tetangga untuk 
bermaafan. Pada momen inilah, 
Anda dan keluarga dapat memak-
simalkan tampilan di Hari Raya 
dengan menggunakan busana yang 
serasi. Agar penampilan semakin 
maksimal, simak beberapa ulasan 
fashion muslim berikut ini yang 
bisa menjadi referensi bagi Anda 
dan keluarga. 

Monokrom
Trend busana tahun ini dimulai 
dengan pilihan warna monokrom, 
seperti hitam-putih-abu. Warna-
warna ini tidak lagi berdiri sendiri, 
namun dapat dipadukan dengan 
motif salur, stripes, atau bunga. 
Selain bermain motif, Anda dapat 
juga memilih potongan dan detail 
busana yang simpel. Anda dapat 
menjadikan warna monokrom 
sebagai inspirasi berbusana 
muslim sarimbit keluarga, karena 
warnanya yang mudah dipadu-
padankan dengan warna lain.

Beragam kreasi busana muslim diciptakan 
sesuai kebutuhan konsumen. Mulai dari busana 
muslim kasual, busana muslim untuk pesta per-
nikahan, hingga busana muslim khusus untuk 
keluarga, yang biasa disebut dengan istilah 
sarimbit. – Tya Satya

aksi sarimbit
untuklebaran

feature

di area dada, kerah dan 
pergelangan tangan, sang-
gup memberikan tampilan 
anggun dan mewah. 

Inspirasi 
kimono 
Inspirasi rancangan 
fashion kini tidak hanya 
berkiblat pada budaya 
barat. Budaya Asia 
seperti Jepang pun dapat 
menjadi referensi untuk 
menciptakan busana 
muslim yang terinspirasi 
dari busana tradisonal-
nya, yaitu Kimono. Jika 
Anda dan keluarga ingin 
tampil fashionable dan 
modern kasual, Kimono 
bisa menjadi pilihan 
tepat keluarga. Dengan 
desain cutting-nya 
yang loose, busana ini 
cocok dikenakan saat 
santai atau saat beper-
gian ke rumah sanak 
keluarga yang jauh, sam-
bil memadukannya dengan 
sepatu sandal atau sneak-
ers. Selain lebih nyaman, 
tampilan Hari Raya Anda 
pun akan lebih chic. 
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feature

E pilepsi atau dikenal 
juga dengan sawan 
merupakan penyakit 
gangguan saraf di otak 

yang dapat terjadi pada semua 
orang tanpa batasan usia dan 
jenis kelamin. Menurut Dr. Irawaty 
Hawari, SpS, Ketua Yayasan 
Epilepsi Indonesia atau YEI, 
gangguan neurologi ini berupa 
aktivitas listrik saraf abnormal 
yang menyebabkan serangan 
kejang dan bentuk lain seperti  
perubahan tingkah laku, 
perubahan kesadaran dan pe-

rubahan-perubahan lain yang tim-
bul, baik yang terasa atau terlihat. 
Umumnya, seseorang didiagnosis 
epilepsi setelah mengalami kejang 
beberapa kali, tanpa sebab ter-
tentu. Anak-anak dengan epilepsi 
cenderung mengalami kejang 
selama periode yang cukup lama. 
Perlu diketahui, epilepsi bukanlah 
satu-satunya penyebab kejang 
pada masa kanak-kanak, bukan 
penyakit mental, tidak selalu 
mempengaruhi kecerdasan anak 
dan juga tidak menular. 

penyebab epilepsi
Penyebab epilepsi sangat berbe-
da-beda. Usia menjadi salah satu 
faktor yang sangat penting untuk 

menemukan penyebab epilepsi. 
Sebab itulah penyebab epilepsi 
tidak bisa diperkirakan. Berbagai 
sebab dapat menjadi alasan ter-
jadinya kerusakan pada jaringan 
saraf otak. Beberapa di antaranya 
adalah pembentukan otak tak 
sempurna karena kehamilan 
yang kurang terjaga dengan 
baik, penyakit yang menyerang 
otak (meningitis atau ensefalitis), 
hingga trauma pada otak (terma-
suk kekurangan oksigen) karena 
kecelakaan sebelum, selama, atau 
setelah lahir atau di masa kanak-
kanak. Pada anak-anak, lebih dari 
setengah kasus epilepsi adalah 
idiopatik, atau belum dapat 
terungkap penyebabnya. 

gejala
Secara umum, kejang menjadi 
salah satu dampak yang ditimbul-
kan oleh penyakit ini. Kejang epi-
lepsi pada anak biasanya dimulai 
antara usia 4 hingga 7 tahun. 
Anak perempuan biasanya lebih 
sering mengalaminya ketimbang 
anak laki-laki. Kejang bisa terjadi 
berkali-kali dalam sehari, dari 10 
hingga lebih dari 100 kali. Menu-
rut Dr. Irawaty Hawari, SpS, reaksi 
kejang pada epilepsi terbagi 
menjadi dua, yakni kejang umum 
dan kejang fokal (parsial).

anak
epilepsi

dan

Epilepsi dapat mengenai siapa saja tanpa batasan usia, ter-
masuk anak-anak, umumnya di bawah usia 5 tahun. Saat Si Kecil 
didiagnosa epilepsi, muncul kekhawatiran di benak orangtua, 
apakah anak bisa tumbuh cerdas dan menjalani hidup normal 
seperti anak-anak lainnya? – Yeni Umardin
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1 kEJANg uMuM:
• Serangan dimulai dengan 

anak menangis, tubuh tangan dan 
kaki tampak kaku (berlangsung 
30-60  detik) diikuti kaki dan ta-
ngan kelojotan (berlangsung 
30-60 detik), terkadang disertai 
trauma (lidah tergigit) dan me-
ngompol. Napas tampak berat 
dan dapat berhenti beberapa 
detik. Biasanya berlangsung 
selama 1 atau 2 menit, setelah 
serangan, biasanya pada anak 
tampak bingung, lelah, dan anak 
kembali tidur.
• Tubuh, tangan dan kaki tampak 
kaku.
• Tubuh, tangan dan kaki 
kelojotan.
• Gerakan seperti hentakan pada 
tangan dan kaki. Jika serangan 
berlangsung hebat benda, apapun 
yang sedang dipegang anak akan 
terlempar.
• Hilang kesadaran beberapa 
detik, anak tampak bengong, ak-
tivitas seperti menulis, membaca, 
mengerjakan sesuatu terhenti 
selama beberapa detik, disertai 
mata menatap kosong ke satu 
arah, berkedip-kedip atau mulut 
mengecap-ngecap.

• Otot kehilangan kekuatannya 
selama beberapa detik. Pada saat 
serangan, anak tiba-tiba jatuh 
lemas seperti pingsan, kepala 
dapat membentur sesuatu.

2 kEJANg FOkAL/pARSIAL
• Fokal Sederhana: selama 

serangan, anak tetap sadar dan 
tahu apa yang terjadi.
• Fokal Kompleks: selama sera-
ngan, anak tidak sadar. Serangan 
berlangsung 1 atau 2 menit. 
Ciri-cirinya, pandangan mata 
kosong, mulut mengecap/mengu-
nyah, anak tampak bingung diikuti 
gerakan repetitif, otomatik, dan 
tidak bertujuan seperti berulang–
ulang memungut dan meletakkan 
sesuatu, mondar mandir tanpa 
tujuan, dan tidak dapat mengon-
trol perubahan perilakunya.
• Fokal Menjadi Umum: kejang 
berasal dari satu bagian otak 
yang kemudian menyebar ke 
seluruh otak. Gejala dapat berupa 
gerakan-gerakan pada jari tangan 
di satu sisi, menyebar ke lengan 
dan tubuh di sisi yang sama, 
kemudian menyebar ke seluruh 
tubuh. Anak yang besar bisa 
merasakan dan memberitahu 

orang lain di sekitarnya jika akan 
kejang. 
 Ketika terjadi serangan 
kejang pada anak, Anda jangan 
panik dan harus tetap tenang. 
Jangan masukkan benda apapun 
ke dalam mulut anak, karena 
akan membuatnya muntah. 
Longgarkan pakaian anak dan 
posisikan ia dengan kepala miring 
agar mudah bernapas. Jauhkan 
benda-benda keras dan tajam 
yang dirasa dapat melukai anak.. 
Bila keadaan berbahaya, segera 
bawa ke rumah sakit dan hubungi 
dokter.

penanganan
Sebanyak 70% dari penderita 
epilepsi dapat mengendalikan 
bangkitan kejang dengan 
• Obat anti-epilepsi (OAE). OAE 
bertujuan untuk mencegah 
bangkitan terjadi, tetapi tidak 
menyembuhkan epilepsi. 
• Hindari juga faktor yang bisa 
menjadi pencetus seperti terlalu 
kelelahan, kurang tidur, terlalu 
panas atau dingin, pikiran dan 
stres secara psikis. 
• Tindakan bedah/operasi. 

Dukung ODE
Penyakit epilepsi tidak 
berhubungan dengan 
IQ, bahkan sebagian 
besar oDe (orang Dengan 
epilepsi) mempunyai IQ 
rata-rata bahkan di atas 
rata-rata. oleh karena 
itu, penting bagi para 
oDe untuk mengenali 
potensi yang ada pada 
dirinya, agar mereka bisa 
menunjukkan kepada 
keluarga dan masyarakat 
sekitarnya bahwa mereka 
juga dapat berprestasi. 
untuk para orangtua 
penyandang epilepsi, 
sebaiknya jangan terlalu 
membatasi kegiatan, 
pergaulan dan kreativitas 
anak mereka, agar kelak 
mereka tidak menjadi 
anak yang rendah diri. 
Faktor dukungan dari 
keluarga dekat atau ling-
kungan sekitar sangatlah 
besar. 
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K
arena itulah, area ini sering terlihat 
berantakan dan tak jauh berbeda 
dengan gudang. Padahal, bila 
dikelola dengan baik, halaman 

belakang sangat potensial untuk dijadikan 
tempat melakukan beragam aktivitas, mau-
pun untuk memperindah tampilan rumah. 
Berikut beberapa ide untuk memanfaatkan 
halaman belakang rumah Anda.

1/ ruang Makan Terbuka
Makan bersama keluarga terbukti dapat 
mempererat hubungan antara anggota 
keluarga. Jadikan momen ini semakin 
istimewa dengan menghadirkan suasana 
yang berbeda saat menyantap hidangan. 
Buatlah dapur dan area makan terbuka di 
halaman belakang rumah. Gunakan bangku 
kayu panjang yang dipadu dengan meja 
makan berukuran besar. Sebagai pemanis, 
letakan beberapa pot tanaman hias di 
sekitar area makan. Jika memiliki bujet 
lebih, Anda bisa membeli perangkat alat 
dapur outdoor, atau bisa juga dikombina-
sikan dengan tungku tanah liat dan alat 
panggang untuk pesta barbeque.

2/ Bioskop Pribadi
Pernahkah Anda merasakan asyiknya 
menonton acara layar tancap bersama 
teman-teman di masa kecil dulu? Tak ada 
salahnya menghidupkan kembali nostalgia 
masa itu, di halaman belakang rumah Anda 
sendiri. Untuk menyiapkannya, Anda hanya 
memerlukan laptop, kaset film, proyektor, 
dan layar proyektor. Manfaatkan kursi-kursi 
taman sebagai tempat duduk, atau boleh 
juga menggelar tikar untuk lesehan. Agar 
acara menonton semakin nyaman, tempat-
kan beberapa bantal empuk, dan tentunya 
camilan favorit.

3/ Area Bermain Anak
Salah satu efek buruk dari perkembang-
an teknologi, menyebabkan anak-anak 
terlalu asyik bermain dengan smartphone 
atau tablet, ketimbang bermain aktif di 
luar ruangan. Padahal, bermain aktif juga 
diperlukan anak-anak untuk perkembangan 
motoriknya. Nah, jika halaman belakang 
rumah Anda “menganggur”, manfaatkan 
saja menjadi area bermain anak. Anda 
bisa menempatkan perosotan bersama bak 
pasir, atau ayunan, bahkan bila memung-
kinkan, Anda bisa membuatkan dinding 
panjat tebing untuk jagoan kecil yang 
gemar memanjat.

4/ Kebun Sayur
Bayangkan bila Anda tak perlu repot-repot 
pergi ke pasar untuk membeli sayur-mayur, 
melainkan tinggal memetiknya di halaman 
belakang rumah. Selain mendapatkan 
sayur-mayur segar yang sehat, meman-
faatkan lahan kosong di halaman belakang 
sebagai kebun juga membantu mem-
produksi udara segar bagi seisi rumah 
Anda, sekaligus menumbuhkan rasa cinta 
dan peduli pada lingkungan. 

5/ Perkemahan Pribadi
Mengenalkan alam pada anak-anak bisa 
dimulai dengan cara yang sederhana. 
Tak perlu jauh-jauh pergi ke hutan atau 
bumi perkemahan di luar kota, Anda bisa 
berkemah di halaman belakang rumah. 
Kegiatan ini bisa dilakukan di akhir pekan. 
Siapkan satu set tenda dalam ukuran cukup 
besar, kasur lipat serta selimut. Agar acara 
berkemah makin seru, undang beberapa 
teman anak dan ciptakan permainan yang 
menarik untuk mengisi waktu. 
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    JESSIcA BIEL
Walau kisahnya terasa tragis, 
Jessica Biel sangat menyukai 
buku karangan F. Scott 
Fitzgerald yang berjudul 
Tender Is The night.

celeblife

NIcOLE kIDMAN
Buku klasik anak-anak, The 
Chronicles of narnia karya 
C.S. Lewis, merupakan 
buku kesukaan aktris cantik 
Nicole Kidman.

BEYONcE 
kNOWLES
Biduan cantik Beyonce 
Knowles memilih buku 
Waiting to exhale 
karangan Terry McMillan 
sebagai buku favorit-
nya. Buku ini bercerita 
tentang empat sekawan 
yang berusaha mene-
mukan pasangan hidup.

    RYAN tEDJA
Ryan Tedja penyanyi 
dan penulis lagu, 
mengaku penggemar 
almarhum Steve Jobs. 
Buku biografi Steve 

Jobs yang ditulis oleh Walter Isaacson 
merupakan buku kesukaannya.

    HAppY
SALMA
Happy Salma sangat 
menggemari karya-
karya Pramoedya 
Ananta Toer, ter-
utama yang berjudul 
Gadis Pantai. Buku 
ini bahkan sudah 
dibacanya berkali-
kali tanpa bosan.
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M enonton blue film atau film porno me-
mang dapat mengekplorasi fantasi seks 
kaum pria dan wanita. Namun sebuah 
penelitian dari Jerman mengungkapkan 

bahwa menonton film porno terlalu sering dapat 
berakibat buruk bagi kesehatan otak. Ini dikarenakan 
otak yang “merekam film porno” membuat volume 
otak di daerah striatum mengalami penyusutan. Stri-
atum sendiri merupakan daerah otak yang berkaitan 
dengan motivasi. Selain itu hasil penelitian lain dari 
Cambridge University menyebutkan bahwa otak yang 
suka menonton film porno mirip dengan pecandu 
narkoba, yang sulit untuk melepas kebiasaannya. 
Lebih lanjut, hasil scan otak pada seorang pecandu 
film porno sejak usia dini dan yang bukan pecandu, 
terdapat perbedaan yang cukup signifikan.
 
menyaring informasi
Melihat hal tadi, kita sebagai orangtua harus selalu 
waspada, karena arus informasi sekarang ini sulit 
untuk dibendung. Apalagi dengan perkembangan 

pornografi  
mengincar anak!

waspada,   

Sebuah penelitian mengungkapkan, bahwa “mengonsumsi 
pornografi ” dapat berdampak buruk bagi kesehatan otak. 
Lalu bagaimana jika hal ini terjadi pada anak-anak? – Denny Lubis
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teknologi yang memudahkan 
siapa saja dapat mengakses 
berbagai informasi melalui gawai. 
Seperti kita ketahui, keberadaan 
internet dan media konvensional 
kadang menampilkan materi-
materi yang berbau pornografi. 
Hal ini sangat berbahaya, karena 
sifat dasar anak-anak suka 
meniru, jadi mereka cenderung 
meniru apa saja yang dilihatnya. 
Jika pornografi meracuni, bukan 
tidak mungkin mereka juga akan 
melakukan aktivitas seksual dan 
memperaktekkan dengan teman 
sebayanya, tanpa menyadari apa 
artinya. 
 
sulit konsentrasi
Tontonan tidak senonoh yang ada 
di televisi dan internet seperti 
drama percintaan, atau bahkan 
ada beberapa film kartun yang 
kadang juga dibumbui percintaan 
membuat anak-anak menjadi 
dewasa sebelum waktunya. Bila 
pikiran mereka sudah dikotori 
dengan hal tersebut, mereka akan 
sulit konsentrasi pada hal-hal 
lainnya. Memang seks merupakan 
kebutuhan dasar manusia dan 
tidak dilarang oleh agama, bila 
sudah resmi menikah. Namun jika 
sedari kecil saja sudah menemu-
kan kenikmatan seks sebelum 
waktunya, ini adalah ancaman 
yang serius bagi masa depan 
mereka.
 
pelecehan seksual
Mengenal pornografi sejak 
dini ternyata dapat mendorong 
seseorang untuk melakukan 
kejahatan seksual. Menurut 
data Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI), selama tahun 
2015 ada 1726 kasus melibatkan 
anak dan di antaranya merupakan 
perkara kejahatan seksual. Selain 
itu, pelaku pelecehan terhadap 
anak laki-laki ada 77% dan anak 
perempuan ada 87% yang dilaku-
kan karena pengaruh pornografi. 
Pornografi juga bisa menimbulkan 
pesan yang salah bagi anak-anak 
terhadap pasangan mereka kelak. 

Karena mereka akan menganggap 
kasih sayang dan keharmonisan 
rumah tangga hanya bisa diraih 
dengan kepuasan seksual semata.
 
pengawasan ekstra
Memang sangat disayangkan, 
teknologi yang berdampak positif, 
ternyata juga membawa dampak 
negatif yang sangat berbahaya. 
Ini dikarenakan semakin hari 
semakin mudah untuk mengakses 
semua informasi tanpa batasan. 
Memang ada beberapa situs por-
no yang telah diblokir pemerintah 
dengan filter internet positifnya, 
dan beberapa stasiun TV sudah 
memberikan tanda tayangan, 
bila layak dikonsumsi keluarga, 
namun hal ini saja belum cukup. 
Akan lebih baik jika orangtua juga 
mengawasi buah hatinya dengan 
intensif. Apa lagi rasa ingin tahu 
anak-anak sangat besar dan men-
dorong mereka untuk mencari in-
formasi yang lebih jauh lagi. Jika 
kita tidak mengawasi, mereka 
akan terjebak dan di sinilah peran 
orangtua sangat dibutuhkan.  
 
solusi sehat
Menyikapi anak yang sudah 
terlanjur kecanduan pornografi 
memang memerlukan metode 
yang tepat. Komunikasi adalah 
cara yang tepat dan ajaklah me-
reka berdiskusi. Tapi ingat jangan 
menghakimi mereka atau malah 
memarahi dengan membabi buta. 
Karena pada dasarnya mereka 
mendapat informasi yang salah 
bisa jadi dari teman-teman 
sebayanya. Manfaatkan momen 
ini untuk memberitahu mereka 
tentang pendidikan seksual yang 
benar. Beri pengertian yang jelas, 
tentunya dengan bahasa yang 
mudah dipahami. Selain itu, beri-
tahu dampak negatif bila mereka 
melakukan hal-hal tersebut. Di 
lain sisi, pendidikan akhlak dan 
agama juga penting kita ajarkan 
pada mereka. Intinya tidak ada 
kata terlambat untuk berubah dan 
setiap masalah pasti ada jalan 
keluarnya. Selamat mencoba! 

bila anak kecanduan 
pornografi
MEMBLOkIR SItuS
Bila anak Anda mengakses internet, proteksilah 
internet di rumah terhadap situs-situs porno. 
Gunakan software khusus memblokir situs 
negatif seperti Any Weblock, Anti Porn, Naomi, 
Netdog, Situsite Bloker dan sebagainya.
 
pENDIDIkAN SEkS
Rasa keingintahuan anak seharusnya dipuaskan 
orangtua atau orang-orang yang layak memberi 
bimbingan. Beri pengertian pendidikan seks 
positif  kepada anak sejak dini.
 
MENJADI tELADAN
Filter yang ampuh terhadap ancaman porno-
grafi adalah keluarga dan orangtua. Bila orang-
tua tidak kecanduan, maka anak-anak gampang 
dikontrol. Berbeda bila orangtua yang kecan-
duan, bagaimana mungkin kita dapat mem-
bimbing anak-anak? Bila demikian kasusnya, 
sembuhkan dulu kecanduan orangtua terhadap 
pornografi.
 
ButuH WAktu
Bila anak terlanjur kecanduan, orangtua harus 
bersabar dan butuh waktu untuk pemulihan-
nya. Dampingi dan ijinkan anak untuk berbicara 
tentang perasaannya. Intinya jangan pernah 
menghakimi, namun selalu bantu anak untuk 
menghadapi kecanduannya akan pornografi. 
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realstory

nostalgia  
masa puasa

Entah kenapa, saya merasa jika puasa Ramadhan lebih 
menyenangkan dan momennya lebih terasa saat waktu kecil 
dulu. Pengaruh nostalgia? Mungkin juga. – Razi Radiansyah 
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Anda punya cerita menarik seputar anak atau kehidupan 
keluarga? Jangan simpan sendiri, kirimkan cerita tersebut ke: 
redaksi@familyguideindonesia.com. Ketentuan naskah: 700-
800 kata (sekitar 4500-5000 karakter). Artikel terpilih akan 
diedit tanpa mengurangi jalan cerita. Artikel yang dimuat akan 
mendapatkan hadiah menarik dari kami.

let’s hear from you!

yang berarti sore, senja, atau 
menjelang Maghrib. Nah jadilah 
istilah ngabuburit ini umum 
diucapkan banyak orang ketika 
menunggu waktu berbuka puasa, 
tepatnya setelah ba’da Ashar. 
Kebanyakan orang juga menge-
nal istilah ngabuburit sebagai 
menunggu waktu berbuka 
puasa. Kata “menunggunya” itu 
lebih ditekankan dengan cara 
melakukan aktivitas atau kegiatan 
sambil menunggu Adzan Maghrib, 
saatnya untuk berbuka puasa. 
Nah kalau anak-anak masa kini 
ngabuburit ke pusat perbelan-
jaan, toko buku, warung game 
online, atau malah ke toko-toko 
jajanan untuk takjil, saya dan 
teman-teman jaman dulu, lain lagi 
ceritanya. 
 Dari sehabis shalat Ashar 
(sekitar jam 4 sore), biasanya 
saya dan teman-teman sebaya 
sudah stand by di sebuah lapang-
an tak jauh dari rumah kami. Di 
sana kami bermain sepuasnya. 
Anak laki-laki biasanya bermain 
gobak sodor, engkle, benteng-
bentengan, atau petak umpet, 
sementara anak-anak perempuan 
bermain tali, main masak-ma-
sakan dan lain sebagainya. Seru 
sekali rasanya. Bayangkan betapa 
lelah dan hausnya kami saat itu 
karena permainan kami begitu 
menguras keringat. Namun justru 
di situ asyiknya, waktu berbuka 
puasa menjadi begitu berharga. 
Setelah selesai, kami pulang ke 
rumah, mandi dan menunggu 
waktu berbuka puasa. Acara buka 
puasa menjadi pelepas dahaga 
yang sesungguhnya, setelah lelah 
bermain bersama teman-
teman tadi. 

kenangan shalat 
tarawih 
Kenangan lain yang tak terlupa-
kan saat bulan Ramadhan lainnya 
adalah shalat Tarawih. Selain 
berpuasa, umat Muslim juga 
dianjurkan untuk shalat Tarawih, 

sehabis Isya. Sebagai anak kecil, 
momen apapun akan dirayakan 
dengan ceria. Begitu juga dengan 
ibadah shalat Tarawih. Mengingat 
mesjid yang besar, jamaah (peser-
ta sholat) yang banyak, anak-anak 
tentu tidak mau ketinggalan. Jadi, 
berbondong-bondonglah kami 
untuk mengikuti rangkaian shalat 
Tarawih. 
 Awalnya, kami mengikuti 
Imam shalat dengan takzim. Lama 
kelamaan, mulai ada yang iseng. 
Ada yang menarik peci, ada yang 
mengelitiki, ada yang malah 
tersenyum-senyum sendiri. Buyar 
sudah konsentrasi. Kami jadi asyik 
saling bercanda sendiri. Walau 
sering mendapat teguran, entah 
kenapa kami selalu mengulangi-
nya lagi. Sampai sekarang, saat 
sudah dewasa pun, saya masih 
tidak habis pikir, apa sih lucunya 
gurauan kami dulu itu. 
 Satu hal lagi tentang shalat 
Tarawih. Biasanya, di minggu-
minggu pertama kami masih 
sangat excited. Minggu-minggu 
berikutnya semangat sudah mulai 
kendur. Lalu semangat akan 
muncul lagi di akhir Ramadhan. 
Hal ini bukan saja ‘menjangkiti’ 
kami yang masih bocah ingusan, 
namun juga terlihat di kalangan 
orang-orang dewasa. Mungkin 
karena ibadah ini dilakukan di 
malam hari, otomatis yang baru 
pulang kerja masih terasa capek. 
Mungkin lho ya. Kalau sekarang 
sih, saya berusaha tetap konsisten 
melakukannya. Kalau tidak berja-
maah di mesjid, minimal di rumah 

S aya masih ingat benar 
pertama kali bisa ber-
puasa dari sahur hingga 
waktunya berbuka saat 

kelas 2 Sekolah Dasar. Mungkin 
bagi sebagain orang, hal ini 
terbilang terlambat, mengingat 
anak-anak sekarang sudah diajari 
berpuasa saat balita. Well, saya 
juga sebenarnya diajari berpuasa 
sejak umur 4-5 tahun. Tapi itu 
hanya puasa ala kadarnya, puasa 
5 waktu istilah saya, karena se-
tiap memasuki jam sholat, ikutan 
berbuka puasa. 
 Yang paling menyenang-
kan dari bulan puasa adalah, 
begitu melimpahnya makanan 
di atas meja makan keluarga 
kami. Ada kue cubit, kue klepon, 
pisang goreng, kolak pisang, tak 
ketinggalan kurma dan minuman 
segar penggugah selera. Ini baru 
makanan pembuka, makan berat-
nya lain lagi. 
 Saya ingat dulu sering sekali 
lapar mata. Seringnya membujuk 
ibu atau ayah saya untuk membeli 
penganan saat sedang berjalan-
jalan. Nantinya penganan ini saya 
kumpulkan dalam satu wadah, 
lalu saya pandang-pandang satu 
persatu, sambil merencanakan 
yang mana yang akan dimakan 
duluan, dimakan selanjutnya dan 
seterusnya. Intinya, penganan 
yang menurut saya super lezat 
itu, harus saya makan semua, 
saat buka puasa tiba. Sayangnya, 
rencana itu jarang sekali terlaksa-
na, baru makan beberapa potong 
makanan saja, perut sudah begah 
rasanya. Pada kudapan ke-tiga, 
saya menyerah kalah. 
 
ngabuburit irit 
Sebagian besar umat Muslim di 
Indonesia sangat familiar dengan 
istilah ngabuburit. Ya, ngabubu-
rit memang sangat identik dan 
eksis, terutama saat di bulan 
Ramadhan. Istilah kata ngabu-
burit sendiri berasal dari Bahasa 
Sunda. Berasal dari kata “burit” 
yang merepresentasikan waktu 

tetap saya lakukan, meski dengan 
rakaat yang paling sedikit. 
Selain shalat Tarawih, yang paling 
sering saya dan kawan-kawan iku-
ti adalah shalat Subuh berjamaah. 
Entah kenapa, di waktu bulan 
puasa, jadi lebih terasa indahnya. 
Selepas itu, kami akan menerus-
kannya dengan bermain bersama. 
Hal ini tentu saja akan dilakukan 
saat akhir pekan, karena di hari 
biasa, kami harus sekolah. Ah, 
indahnya pengalaman berpuasa 
saat kecil dulu. Beda sekali de-
ngan anak-anak di jaman seka-
rang. Andaikan anak-anak saya 
bisa merasakan apa yang saya 
rasakan dulu. Namun tentu saja, 
itu hanya harapan semu.  
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Photographer :  Mario Ardi 

Stylist :  Tya Satya

Make-up Artist :  Geraldine MUA

Model :   Kinara & Pearly
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On Kinara
Kimono, BABY.MILE

T-shirt and skirt, PUMPKIN PATCH 
Sandal, COOGEE 

Headpiece, BABYLYNNWORLD

On Pearly
Kimono, AIMONO_ID
Top pink, BY PHILIE
Sandal, PUMPKIN PATCH
Headpiece, MODEL OWN
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On Kinara
Kimono & obi set, 

AIMONO_ID 
Head Piece, BABYLYNNWORLD 

Sandal anyaman,  ZARA KIDS
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On Kinara
Peach kimono blus, AIMONO_ID
Blus lengan panjang putih, BY PHILIE
Legging, ZARA KIDS
Scraft hijab, CHIBICHIC
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On Kinara
Kimono & obi set, AIMONO_ID 
Head Piece, BABYLYNNWORLD 
Sandal fringe putih, COOGEE

fashion
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On Kinara
Fruitty kimono, BABY.MILE 
Skirt, PUMPKIN PATCH
Sandal, COOGEE
Head piece, CHIBICHIC

On Pearly
Kimono, AIMONO_ID 

Skirt and legging , ZARA KIDS
HeadPiece, CHIBICHIC

On Pearly
Kimono, AIMONO_ID
Legging, MODEL OWN
Sandal, PUMPKIN PATCH
Head Piece, 
BABYLYNNWORLD
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closet

kimono 
addict

Red Kimono, 
BABY.MILE

Headpiece flowel, 
BABYLYNNWORLD
Headpice bandana 
plisket, CHIBICHIC

Floral dress, 
ZARA KIDS

Shoes, 
COOGEE
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Turban tile, 
LITTLE QUEEN

Kimono, 
BABY.MILE

Dress 
COOGEE

White sandal, 
COOGEE
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DO’S:

1 JANgAN RAgu       
          MENERIMA BANtuAN  
     DARI ORANg-ORANg YANg 
ANDA cINtAI. Merawat bayi bisa 
jadi sangat menantang, khusus-
nya jika Anda baru pertama kali 
menjadi orangtua. Seorang ibu 
boleh jadi bisa menyantap makan 
siangnya pada saat makan malam, 
lho! Jadi, jangan pernah menolak 
bantuan dari orang lain. 

2  MENggENDONg BAYI.
    Sebagian besar orang   
merasa kikuk saat menggendong 
bayi yang baru lahir. Si Kecil tam-
pak mungil dan rapuh, sehingga 
kita berpikir dapat menyakitinya 
tanpa sadar. Bayi yang baru lahir 
jauh lebih kuat dari yang terlihat. 
Yang perlu Anda lakukan adalah 
membuatnya nyaman. Sering-
seringlah menggendong Si Kecil, 
agar ia terbiasa dengan Anda. Jika 
bayi Anda berbaring telentang, 
masukkan tangan kiri atau kanan 
ke kepala dan leher bayi, diiringi 
dengan menyisipkan tangan kanan 
atau kiri ke bagian pantat hingga 
punggungnya. Pastikan kedua 

tangan Anda menyangga seluruh 
badan bayi, khususnya bagian 
leher. Hingga usia enam bulan, 
bayi tidak cukup kuat menahan 
otot leher mereka. Letakkan bayi 
di dekapan. Satu tangan tetap me-
nyentuh bokong hingga punggung, 
dan tangan yang lain menyangga 
kepala dan leher.

3  SENDAWAkAN BAYI. 
  Usai menyusui, selalu 
sendawakan bayi Anda, ter-
utama bayi di bawah usia 6 bulan. 
Menyendawakan bayi bermanfaat 
mencegah perut bayi kembung 
atau kolik. 

B agi ibu yang baru memi-
liki bayi, tentu memiliki 
banyak pertanyaan ten-
tang merawat Si Kecil. 

Pada tahun pertama kehidupannya, 
bayi akan menghabiskan sebagian 
besar waktunya untuk tidur dan 
makan. Ada tindakan tertentu yang 
harus diambil, sehingga bayi Anda 
tidak sakit atau menderita suatu 
kondisi yang mengancam jiwanya. 
Berikut tips praktis dalam merawat 
bayi yang baru lahir. 

merawat bayi  
do and don t 

Bayi yang baru lahir sangat rentan dan bergantung pada 
perawatan yang baik dari orangtuanya. Berikut adalah panduan 
dasar dalam merawat Si Kecil agar ia aman dan sehat. – Yeni Umardin 

dalam
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4 IkutI pOLA: MENYuSuI,  
         IStIRAHAt, LALu 
         tIDuR SIANg.
Saat perut kenyang, semua bayi 
akan tidur nyenyak. Gunakan 
waktu ini untuk istirahat dan tidur 
siang. 

5 cucI tANgAN SEBELuM 
MEMEgANg. Sistem kekebalan 
tubuh bayi sangat lemah, karena 
belum terbentuk sempurna. Itu 
sebabnya bayi rentan terhadap 
semua jenis infeksi. Pastikan Anda 
selalu mencuci tangan sebelum 
memegang bayi.  

6  IMuNISASI SANgAt 
pENtINg. JIkA ANDA INgIN SI 
kEcIL tuMBuH SEHAt BERIkAN 
IMuNISASI YANg DIButuHkAN. 
Jadwalkan pemberian imunisasi 
untuk Si Kecil dengan bantuan 
bidan atau dokter untuk melin-
dungi anak dari penyakit serius di 
masa depan. 

7tEMpAtkAN BAYI 
BERtuMpu pADA puNgguNgNYA.
Selalu tempatkan bayi untuk tidur 
bertumpu pada punggungnya, bu-
kan pada perut (posisi telungkup) 
atau menyamping. Menidurkan 

bayi dengan bertumpu pada pung-
gungnya akan membantu anak 
terbiasa dengan postur tidur yang 
baik dan ini merupakan cara untuk 
mengurangi sindrom kematian 
bayi mendadak atau Sudden Infant 
Death Syndrome (SIDS).

8  MEMBEDONg BAYI.
Bayi yang baru lahir sebaiknya 
dibedong. Penggunaan bedong 
akan membantu bayi tetap 
hangat dan nyaman, khususnya di 
hari-hari pertama kehidupannya. 
Bedong juga membantu mene-
nangkan bayi agar tidak terganggu 
dengan gerak kejut atau dikenal 
dengan refleks Moro.

9  MEMBERI SuSu 
DENgAN tEkNIk 45 DERAJAt.
Jika Anda memberikan susu de-
ngan botol, sendok ataupun gelas, 
sebaiknya hindari memberikan 
pada posisi tidur. Lakukan dengan 
posisi minimal setengah duduk 
atau 45 derajat. Miringkan botol 
agar leher botol dan dot selalu 
terisi dengan susu. 

10 MEMAStIkAN tIDAk 
ADA gELEMBuNg DALAM BOtOL 
SuSu. Biasanya, saat mengocok 
susu formula, sejumlah gelembung 
akan terbentuk di dalam botol. 

Sebelum memberikan susu botol, 
pastikan sudah tidak ada gelem-
bung dari dalam botol susu untuk 
mengurangi risiko bayi sakit perut 
dan kembung.

11 guNtINg kuku BAYI.
         Kedengarannya memang 
sulit, tapi Anda harus rutin 
memotong kuku Si Kecil untuk 
menghindari cedera. Kuku yang 
tidak sering dipotong akan menjadi 
tajam dan bayi Anda mungkin 
dapat melukai dirinya sendiri saat 
menggaruk atau bermain.

DON’tS:

1 MENgguNcANg BAYI AtAu  
     MENgAYuNkAN BAYI kE 
uDARA tIDAk DISARANkAN.
Banyak orangtua suka meng-
guncang bayi atau mengayunkan 
ke udara  untuk menghibur anak 
atau menghentikan tangisan anak. 
Padahal, sering mengguncang 
bayi bisa mengakibatkan Shaken 
Baby Syndrome. Kondisi ini umum 
terjadi pada bayi berusia kurang 
dari 1 tahun, dan mengakibatkan 
kerusakan otak bahkan kematian.

2 MEROkOk DApAt 
            MEMBAHAYAkAN 
BAYI ANDA.
Merokok membahayakan semua 
orang, khususnya bayi yang baru 
lahir karena kekebalan tubuhnya 
masih lemah. Hindari merokok 
dekat Si Kecil atau jauhi bayi Anda 

dari paparan asap rokok karena 
dapat menyebabkan berbagai 
masalah pernapasan.

3 JANgAN MEMAkSA BAYI  
         MENgHABISkAN SuSu.
Bayi akan memberi tanda kapan 
mereka merasa kenyang. Berikan 
susu pada saat bayi menunjukkan 
tanda lapar dan hentikan saat ia 
merasa kenyang. Bayi juga butuh 
waktu untuk membiarkan udara 
keluar dari perutnya.

4 JANgAN pENuHI BOx   
        BAYI DENgAN MAINAN.
Anda mungkin berpikir mainan 
akan membuat Si Kecil senang. 
Tapi, jangan pernah memenuhi box 
bayi dengan mainan. Hal ini dapat 
menyebabkan masalah alergi dan 
membahayakan kesehatan anak.

5 JANgAN MENgguNAkAN  
        tISu WANgI.
Kulit bayi yang baru lahir sangat 
sensitif. Penggunaan tisu wangi ti-
dak dianjurkan. Tisu wangi biasanya 
mengandung bahan kimia tertentu 
yang berisiko menimbulkan alergi 
atau ruam pada kulit bayi.

6 JANgAN BIARkAN BAYI  
        MEMEgANg BOtOL.
Pastikan saat memberikan sufor, 
Anda selalu memegang botolnya 
untuk memastikan dot terisi susu 
dan menghindari bayi menelan 
udara berlebih. 
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cantik dan 
Sehat Setiap Saat

T
ingginya mobilitas stres serta padatnya akti-
vitas, menuntut wanita untuk memiliki kondisi 
prima, daya tahan tubuh kuat dan penampilan 
menarik dengan kulit sehat. Namun ada saja 

tantangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan-
nya. Mulai dari pertambahan usia, stres dan kesibukan 
menjadi faktor yang bisa mengurangi daya tahan tubuh 
dan kesehatan. Mengonsumsi vitamin C saja tentu tak 
cukup. Hemaviton C1000+Collagen menjawab ke-
butuhan wanita Indonesia untuk memiliki tubuh sehat 
dan kulit cantik berseri. Produk terbaru dari Tempo 

catalogue

L
antai rumah Anda merupakan salah satu 
bagian dalam rumah yang mudah kotor. 
Jika kotor, sudah pasti menjadi tempat 
bersarangnya kuman dan bakteri. 

Padahal lantai adalah salah satu tempat favorit 
anak-anak saat bermain dan  belajar. Lantai 
yang tidak higienis bisa menyebabkan bayi dan 
anak terserang tifus, diare, cacingan bahkan 
infeksi paru. Agar lantai rumah Anda selalu 
bersih, rajin-rajinlah menyapu dan mengepel 
lantai agar terbebas dari debu, kuman dan 
bakteri yang menempel. Kini hadir Mr. Muscle 
Pembersih Lantai Kamar Bayi & Anak yang 
membantu membersihkan sehingga lantai 
bersih higienis, bebas kuman dan bebas residu 
yang berbahaya bagi bayi dan anak-anak. 
Untuk formulanya sendiri mengandung bahan 
alami dari ekstrak tumbuhan dan teruji secara 
klinis (dermatology tested) ramah terhadap kulit 
bayi dan anak. Dilengkapi juga dengan Tea Tree 
Oil sebagai anti septik alami yang memberikan 
wangi lembut khas bayi dan anak-anak yang 
pasti disukai ibu dan anak. – YU 

Bersih Higienis 
dengan 
Mr. Muscle 
pembersih 
Lantai kamar 
Bayi & Anak

Ajak Si kecil 
Menjelajah 
Dunia 

T
ak terasa Si Kecil sudah melewati tahun pertama kehidupannya. 
Semua hal baru di sekitarnya membuatnya tertarik. Ia mulai be-
lajar mengenal dan menjelajah dunia di sekitarnya. Usia 1 tahun 
adalah masa pembentukan kepercayaan diri anak. Oleh sebab itu, 

orangtua harus berani memberikan ruang dan kepercayaan kepada anak 
untuk bereksplorasi agar ia menjadi anak yang tangguh. Untuk mendu-
kung masa eksplorasi Si Kecil, asupan gizi yang seimbang dan sesuai 
tahapan usia sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang optimal. DAN-
COW 1+ memahami kebutuhan tumbuh kembangnya, karenanya Nestlé 
meluncurkan inovasi terbaru yaitu Nestlé DANCOW Excelnutri+, yang ha-
dir dengan nutrisi penting untuk pertumbuhan anak. Nutrisi yang optimal 
dan seimbang akan membantu menjaga fungsi saluran cerna, membantu 
proses belajar Si Kecil, dan membantu pertumbuhan fisiknya.  – YU 

Scan ini merupakan minuman kesehatan dengan empat keunggulan: menjaga daya 
tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, formula less sugar dengan pemanis alami dari 
daun Stevia dan menggunakan Collagen yang berasal dari ikan yang aman dikon-
sumsi. Hasil studi menyebutkan bahwa Collagen membutuhkan vitamin C agar bisa 
diserap optimal oleh tubuh. Pemilihan dua bahan aktif berupa vitamin C 1000mg 
dan Collagen 1000mg bekerja sinergis, memberikan dua manfaat, yakni daya tahan 
tubuh prima serta kulit cantik dan sehat. – YU 
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feature

Membantu anak menggunakan toilet sendiri (toilet training) 
merupakan langkah yang penting bagi Anda dan Si Kecil. 
Rahasia suksesnya adalah waktu dan kesabaran. Yuk, cari tahu 
apakah Si Kecil sudah siap menggunakan toilet sendiri ! – Yeni Umardin 

mengajari anak
toilet training

kApAN HARuS MuLAI?
Keberhasilan toilet training 

tergantung pada kesiapan fisik dan 
emosional, bukan pada usia ter-

tentu. Banyak anak menunjukkan minat 
melakukan toilet training pada usia 
2 tahun, namun ada juga anak yang 

belum siap hingga usia 2,5 tahun atau 
bahkan lebih tua. Dan memang tidak 

usah terburu-buru. Jika Anda memulai 
toilet training terlalu dini, mungkin akan 

membutuhkan waktu lebih lama 
untuk melatih Si Kecil.
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BERIkut tIpS MEMuLAI toilet training: 

• Buat jadwal ke kamar mandi berdasarkan hasil pengamatan 
selama beberapa hari, yakni seberapa sering anak BAK dan BAB. 

Nah, ajak anak ke toilet dua kali lebih sering dari 
pada hasil pengamatan tersebut.

• Perkenalkan dan jelaskan tentang penggunaan pispot, yakni 
digunakan untuk BAK dan BAB, atau dalam bahasa Si Kecil, 

Anda bisa menyebutnya untuk pipis dan poop.
• Pispot sebaiknya diletakkan di kamar mandi agar anak terbiasa 

dengan fungsi toilet. Namun untuk mendukung proses pembelajaran, 
Anda bisa meletakkan pispot di kamar atau area bermainnya agar bisa 

langsung dia gunakan saat BAK atau BAB. Selain pispot, belikan 
juga tempat duduk kloset untuk anak-anak agar Si Kecil bisa 

menikmati aktivitas pada toilet sungguhan.
• Ijinkan anak untuk melihat aktivitas secara langsung di toilet. 

Misalnya, Anda mengajak anak memakai toilet bersama. 
Jelaskan apa yang Anda lakukan saat itu.

• Hentikan penggunaan popok sekali pakai, 
kecuali pada malam hari atau tidur siang. 

• Ajak anak ke toilet pada saat-saat ia cenderung BAB, 
seperti 30 menit setelah makan atau setelah mandi.

• Jika Si Kecil tidak bisa bekerjasama atau tidak tertarik dengan 
latihan ini, tunggu sampai ia bersedia untuk mencoba lagi.
• Ajarkan anak untuk membersihkan alat kelaminnya dan 

membersihkan pantatnya ketika selesai BAK atau BAB. 
Ajarkan juga bagaimana mencuci tangan 

setelah menggunakan toilet.
• Puji anak bila berhasil menahan BAB atau 

BAK dan mengeluarkannya di pispot.

ANAk MENuNJukkAN tANDA-tANDA IA 
SIAp MELAkukAN tOILEt tRAININg JIkA: 

• Berjalan dan duduk untuk jangka waktu yang pendek.
• Popok kering setelah dua jam pemakaian. Ini menunjukkan 

anak mampu menyimpan urin di kandung kemihnya. 
• Memberi tahu Anda ketika ia BAK atau BAB di popoknya. 

Jika ia mampu memberi tahu Anda sebelum BAK atau 
BAB, anak siap untuk toilet training.

• Mulai tidak suka memakai popok, mungkin mencoba 
untuk menariknya keluar saat basah atau kotor.

• Anak mampu menarik celana ke atas dan ke bawah.
• Dapat mengikuti instruksi sederhana, 

seperti “berikan bola pada ayah.”
• Menunjukkan ketertarikannya ketika 

Anda memakai kamar mandi.
• Bersemangat mengikuti semua 

proses toilet training.

INgAt!
Toilet training mungkin 

membutuhkan waktu berhari-hari atau 
berbulan-bulan. Ini bukanlah perlombaan, 
jangan pedulikan bila ada orangtua yang 

mengatakan kalau anak mereka cepat dalam 
belajar menggunakan toilet. Kuncinya adalah 
tidak memaksa mereka, karena anak butuh 

kesiapan. Bersikap santai dan 
biarkan Si Kecil belajar dengan 

kecepatannya sendiri.

BOYS
Biarkan anak memakai pispot untuk pipis 
kalau ia tidak siap BAK dengan berdiri. 

Mintalah anak mendorong penisnya lurus 
ke bawah sebelum duduk di atas toilet 
sehingga cipratan air kencingnya tidak 
kemana-mana. Bila anak memilih 

berdiri, pastikan posisinya sudah 
pas. Kedua kaki terbuka lebar, 
dan ia tepat di depan toilet. Atau 
bisa juga dengan membiarkan ia 
melihat ayahnya, atau tunjukkan 
bagaimana cara ‘mengarahkan’ 
penisnya. 

toilet training girls versus Boys
Ada perbedaan dalam mengajarkan toilet training pada anak laki-laki dan perempuan.Keduanya memang 
memulai dengan duduk, namun anak laki-laki harus belajar untuk berdiri dan ‘menembak’ atau pipis. Anak 
perempuan umumnya belajar lebih cepat dibanding anak laki-laki, namun mereka harus  belajar cara mem-
posisikan dirinya dan membersihkan alat kelaminnya dengan benar.

gIRLS
Si Kecil bisa memulai toilet trainingnya menggunakan 
toilet khusus anak-anak. Otot-otot panggulnya akan 
rileks, karena kaki anak tetap menginjak lantai. 
Kalaupun memakai toilet orang dewasa, berikan 
bangku kecil sebagai pijakan. Untuk mengurangi 
cipratan air kencing, anak harus memposisikan 
bokong dan vagina dengan benar di atas toilet. 
Minta anak duduk dengan kedua lutut terbuka 
lebar, agar otot-otot panggulnya tetap rileks. 
Ajarkan anak membersihkan alat kelamin-
nya dari arah depan ke arah belakang. Ibu 
bisa memberikan contoh pada anak perempuan 
bagaimana cara membersihkan alat kelaminnya. 
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finance

Bagi kebanyakan pasangan, mengelola keuangan bisa jadi hal yang 
memusingkan. Apalagi jika harus melakukan Financial Check Up segala. 
Padahal langkah-langkahnya cukup mudah dilakukan lho! – Rina Ruslaini 

ApA YANg DIMAkSuD DENgAN 
FINANcIAL cHEck up? 
Financial Check Up adalah analisa 
yang dilakukan pada keuangan kita, 
yang sangat diperlukan untuk bisa 
melihat kondisi keuangan kita saat 
ini. Baik atau jelek kondisinya. Kalau 
jelek, jeleknya di bagian mana. 
Istilah Financial Check Up sendiri 
bisa kita samakan dengan Medical 
Check Up, yang kita lakukan untuk 
mengetahui kondisi kesehatan kita, 
hanya saja kali ini melihatnya dari 
sisi keuangan.

M asalah keuangan bagi sebagian orang 
memang cukup rumit dan membuat pening 
kepala. Terlalu banyak angka yang harus 
diingat dan dicatat. Akhirnya karena ketidak-

pedulian itu, membuat tujuan keuangan keluarga pun 
terancam dan tidak jelas peruntukannya. Nah jika sudah 
begitu, Tejasari Asad, pendiri sekaligus direktur Tatadana 
Consulting, perusahaan independent financial planning, 
menyarankan untuk melakukan Financial Check Up, untuk 
memudahkan Anda dan pasangan mengatur kembali 
rencana keuangan keluarga. Berikut perbincangan kami 
dengan Tejasari Asad, yang juga menulis buku Financial 
Check Up! In What Stage Are You? 
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kENApA kItA pERLu MELAkukAN 
Financial check up?
Agar kita bisa mengetahui seberapa bagusnya 
kondisi keuangan keluarga kita, serta tentunya 
seberapa jeleknya keuangan kita. Dengan begitu, 
kita bisa mengetahui sejak dini, dan melakukan 
langkah-langkah yang diperlukan untuk mem-
perbaiki kondisi keuangan kita. Kalau kondisi ke-
uangannya sudah baik, kita juga bisa melakukan 
langkah-langkah keuangan lainnya yang perlu 
dilakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik, 
agar kita bisa mencapai tujuan keuangan kita.

ApA YANg HARuS DISIApkAN DALAM 
MELAkukAN Financial check up?
Siapkan catatan dari data keuangan 
kita seperti:
  • Buku tabungan
  • Bilyet deposito
  • Data hutang KPR
  • Data hutang kartu kredit
  • Polis asuransi
  • Data investasi seperti saham 
   dan reksa dana
  • Catatan penting tentang 
     keuangan lainnya

pENtINgkAH HAL INI DILAkukAN? 
SEBAIkNYA BERApA LAMA WAktuNYA?
Tentu saja sangat penting, karena langkah 
keuangan yang kita lakukan, bisa tidak terarah 
jika kita tidak melakukan Financial Chek Up. 
Lakukan Financial Check Up minimal setahun 
sekali. Akan lebih baik lagi apabila kita bisa 
melakukannya setiap 6 bulan sekali.

SEtELAH MELAkukAN Financial check up, 
BAgAIMANA LANgkAH SELANJutNYA?
Setelah melihat kondisi keuangan yang kita 
miliki, mulailah melakukan langkah-langkah 
yang diperlukan. Misalnya: meningkatkan kom-
posisi investasi kita. menambah dana darurat, 
mengurangi komposisi pada tabungan, dan lain 
sebagainya. Langkah-langkah yang dilakukan 
juga mengarah pada langkah keuangan yang 
perlu kita lakukan. Misalnya, ternyata kita perlu 
menambah asuransi penyakit kritis, menyele-
saikan hutang yang berbunga tinggi, mengu-
rangi asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.  

HAL-HAL ApA YANg BIASANYA MuNcuL 
SAAt MELAkukAN Financial check up?
Bagi yang keuangannya sudah baik, bisa 
melihat bagian mana lagi yang perlu diting-
katkan dan diperkuat. Sementara yang kondisi 
keuangannya kurang baik, maka akan terlihat 
bahwa sektor keuangannya perlu diperbaiki, 
padahal dulunya, bisa jadi hal ini tidak disadari. 
Misalnya, kita rajin menabung dan selalu 
melakukannya secara rutin. Tentu saja kondisi 
ini sangat baik. Namun setelah melakukan 
Financial Check Up, ternyata tabungan kita 
sangat berlebihan, sementara produk investasi 
kita tidak ada sama sekali. Nah, berarti kita 
harus mulai berinvestasi agar tujuan keuangan 
kita tercapai. Contoh lain, pentingnya memiliki 
asuransi sudah tidak disangsikan lagi. Akan 
tetapi, ternyata banyak orang memiliki asuransi 
yang berlebihan. Ini artinya terlalu banyak 
mengalokasikan dana kita untuk membayar 
premi, dan ini sangat tidak efektif.

ApA YANg pALINg MENDASAR uNtuk DILAkukAN DALAM Financial check up?
• Membuat catatan berapa penghasilan bulanan, penghasilan tahunan 
ataupun penghasilan lainnya.
• Membuat catatan ke mana saja pengeluaran rutin kita, serta pengeluaran 
lainnya, termasuk pengeluaran yang dilakukan setahun sekali.
• Membuat catatan apa saja aset yang kita miliki saat ini. Mulai dari tabungan 
dan deposito, emas, saham, reksa dana, asuransi, rumah, apartemen, tanah, 
bisnis hingga mobil dan motor.
• Membuat catataan apa saja hutang yang kita miliki. Seperti hutang kartu 
kredit, hutang KPR, hutang kendaraan, hutang pada koperasi kantor ataupun 
hutang kepada keluarga, teman atau orang lain.
• Menghitung rasio keuangan untuk bisa dilakukan Financial Check up, serta 
membandingkan seberapa baiknya rasio keuangan yang kita miliki.

ADAkAH kENDALA DALAM MELAkukAN Financial check up?
Membuat anggaran pengeluaran terkadang tidak mudah, banyak orang terkaget-kaget saat mengetahui bahwa ternyata pengeluarannya 
jauh lebih besar dari penghasilannya. Sangat sulit pula untuk menentukan pengeluaran mana yang harus dikurangi. Kadang mendata aset 
dan hutang juga tidak mudah. Berkas-berkas kita kadang tidak lengkap. Seperti polis asuransi yang lupa menyimpannya dimana, berapa 
saldo hutang KPR kita, atau apa saja investasi yang kita miliki saat ini. Tidak akuratnya data yang dimiliki, akan membuat hasil dari Financial 
Check Up yang dilakukan menjadi tidak sempurna, sehingga langkah keuangan yang kita rencanakan menjadi kurang tepat. Karena itu, 
penting untuk menyiapkan data keuangan selengkap dan seakurat mungkin. 
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Bahan: 
• 1 ekor ayam kampung 
 (potong sesuai selera)
• 1 liter santan
• 2 batang serai
• 3 lembar daun salam
• 3 cm lengkuas
• 1 cm jahe, memarkan
• gula secukupnya
• garam secukupnya
• minyak goreng secukupnya

Bumbu yang Dihaluskan:
• 5 butir kemiri
• 3 cm kunyit
• 1/4 sdt jintan
• 7 siung bawang merah
• 1/4 butir biji pala
• 1 sdt merica butiran 
• 5 siung bawang putih
• 1 sdt ketumbar

Cara Membuat:
1. Panaskan minyak goreng, lalu tumis bumbu 
 yang telah dihaluskan.
2. Tambahkan jahe, daun salam, lengkuas dan serai.   
 Aduk-aduk hingga baunya harum. 
3. Masukkan daging ayam, aduk agar bumbu 
 tercampur rata. Masak hingga berubah warna. 
4. Tuang santan sedikit demi sedikit. 
5. Tambahkan garam dan gula secukupnya. 
6. Jika sudah matang, hidangan siap disajikan.
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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 

yang terjalin saat ibu menyusui bayinya.  

krisdayanti

Aneka Resep Kue Lebaran

lebaran
liburan &

Lebaran Khidmat Keluarga 

Tetap Fit & Cantik 
Selama LiburanMembawa Si Kecil 

Mudik 
Menyiapkan Dana 
Lebaran & Liburan
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To advertise 
please contact
T. 021. 709 70968 
F. 021. 624 8474

free!magazine

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.  
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JANGAN SAMPAI 
KEHABISAN!

DATA PELANGGAN

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

BERLANGGANAN 1 TAHUN (6 EDISI)

CUKUP DENGAN RP 75.000,- 

 (khusus Jakarta Raya)

PEMBAYARAN

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

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

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

Dec - Feb 2009

For Free

123456789101112

Homey
Rumah Anda pun bisa 
dibuat super nyaman 
untuk tinggal!  

Home

JUST PERTH - FECT!

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

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

Simak cara gampang        
menyulap rumah menjadi ceria 
di hal. 20

CERIAKAN 
RUMAH ANDA

MAR - APR’11 

FREE!

 
CHARACTER 

BUILDING FOR KIDS

Orangtua mana yang tak ingin anak-anaknya 

sehat dan cerdas? Masih ada satu lagi impian 

mereka: agar anaknya berkarakter positif.

AY O, WAKTUNYA 

MAKAN!

Tidak ada makanan sempurna bagi bayi 

selain ASI. Lantas setelah 6 bulan, mereka 

diberi makan apa? Simak jawabannya di sini! 

Wajar jika anak-anak mulai tertarik pada isu 

seks. Simak kiat praktis bagaimana  menjawab 

per-tanyaan mereka secara benar dan cerdas.

BILA SI KECIL 

BERTANYA SEKS

Ciptakan kebersamaan keluarga dengan: Suami 

Siaga • Serba-serbi Asuransi Jiwa • Aneka Wisata 

Keluarga • Kartini Cilik • Stylish Pregnant Mom • 

Fashion • Interior

Family
Togetherness

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

• Jeans Lois senilai Rp. 350.000
Untuk berlangganan selama 2 Tahun (12 Edisi)
Rp.150.000 (Jabodetabek )
Rp. 200.000 (Luar kota )

• Kemeja Lois senilai 
Rp. 250.000
Untuk berlangganan 
selama 1 Tahun (6 Edisi)
Rp. 75.000 (Jabodetabek)
Rp.100.000 (Luar kota)
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KEMEJA 
LOIS

JEANS 
LOIS
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P uasa merupakan 
bentuk ibadah yang 
dimaksudkan untuk 
membangun disiplin 

diri dan melatih diri menahan 
hawa nafsu. Selain itu, puasa 
juga membangun nilai kebajikan 
karena menolong untuk memba-
ngun empati terhadap mereka 
yang kurang mampu untuk me-
nikmati makanan yang cukup dan 
baik. Ibadah puasa merupakan 
ibadah yang diwajibkan bagi kaum 
dewasa dan remaja yang sudah me-
masuki usia pubertas. Sedangkan 
anak-anak tidak diwajibkan untuk 

familyguideindonesia.com58

psychology
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Bulan suci Ramadhan merupakan bulan ke sembilan
dalam penanggalan Islam. Di bulan inilah, umat 
Muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa 
dan melakukan sahur sebelum matahari terbit dan 
berbuka puasa setelah matahari terbenam. – Ellen Sasiang

menjalani ramadhan 
bersama balita 
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melakukan ibadah puasa. 
Akan tetapi, di banyak keluarga, 
tidak sedikit anak-anak yang 
belum memasuki usia pubertas 
ingin turut melakukan ibadah 
puasa, karena ingin ikut berpar-
tisipasi dalam kegiatan spesial 
yang berlangsung di keluarga dan 
komunitasnya. Selain itu, anak-
anak pada umumnya senang 
untuk meniru apa yang dilakukan 
oleh orang dewasa di sekitarnya.
Tentunya kegiatan berpuasa bagi 
anak-anak yang belum cukup 
umur perlu disikapi dengan bijak, 
berdasarkan kondisi kesehatan 
anak tersebut serta budaya kelu-
arga dimana anak itu berada. Se-
cara umum, dari sudut pandang 
medis, berpuasa penuh tidaklah 
disarankan bagi anak yang belum 
melewati usia balita. Bila anak 
masih berusia balita dan ingin 
turut melakukan ibadah puasa, 
lebih disarankan untuk mulai ber-
latih berpuasa selama beberapa 
jam dalam sehari dahulu. 
 Di saat awal berpuasa, anak 
umumnya akan merasakan lapar. 
Bila anak masih kecil, biasanya 
tidak mudah baginya untuk mem-
bedakan perasaan lapar dengan 
sakit perut. Agar anak dapat 
melewati jam-jam berpuasanya 
dengan baik, akan menolong bila 
orangtua dapat membekali anak 
dengan cara mengetahui apakah 
sakit perut yang dirasakannya 
itu adalah karena lapar atau-
kah karena penyebab lain yang 
memerlukan perhatian lebih. 
Misalnya, orangtua dapat menga-
jarkan anak untuk berjalan-jalan 
saat perutnya mulai terasa sakit, 
untuk melihat apakah hal itu 
menyebabkan seluruh tubuhnya 
terasa tidak enak ataukah tetap 
hanya perutnya saja yang terasa 
sakit. Bila dengan berjalan-jalan 
seluruh tubuhnya terasa tidak 
enak, orangtua perlu mengajar-
kan anak untuk segera memberi-
tahu orang dewasa di sekitarnya 
dan tidak meneruskan berpuasa. 

psychology

Namun bila dengan berjalan-
jalan hanya perutnya saja yang 
terasa sakit karena lapar, ada 
baiknya orangtua menyemangati
anak untuk tetap berpuasa. 
Misalnya, orangtua dapat 
memberitahu anak bahwa di 
saat demikian perutnya sedang 
melakukan penyesuaian terhadap 
kegiatan berpuasa yang sedang 
ia latih, sehingga bila usianya 
cukup, ia dapat berpuasa penuh 
dengan baik. 
 Dalam konteks demikian, 
orangtua perlu memberikan 
perhatian lebih terhadap hal-hal 
berikut terkait asupan anak di 
masa tersebut, untuk memasti-
kan agar kesehatan anak tetap 
terjaga. 

1 ASupAN kARBOHIDRAt 
YANg cukup

Asupan karbohidrat diperlukan 
oleh tubuh anak untuk meng-
hasilkan energi bagi aktivitas 
fisik dan kognitifnya. Karbohidrat 
dapat ditemukan dalam nasi, roti, 
sereal, ataupun oatmeal. Asupan 
karbohidrat anak balita biasanya 
berkisar antara empat sampai 
lima takaran penyajian per hari. 
Dimana satu takaran penyajian 
biasanya berupa sepotong roti, 
setengah mangkuk serela atau 
oatmeal, atau setengah mangkuk 
nasi. Yang perlu diperhatikan 
orangtua adalah sedapat mungkin 
karbohidrat diberikan dalam ben-
tuk karbohidta kompleks, seperti 
nasi merah atau roti gandum.

2 ASupAN pROtEIN 
YANg cukup

Asupan protein secara umum ter-
bagi menjadi protein hewani yang 
dapat ditemukan dalam berbagai 
jenis daging hewan (sapi, ikan, 
ayam, dll) dan telur, serta protein 
nabati yang banyak terkandung 
dalam kacang-kacangan serta ola-
hannya seperti tahu dan tempe. 
Jenis-jenis makanan yang banyak 
mengandung protein hewani bia-

Ellen Sasiang
Ellen Patricia Sasiang adalah seorang pembi-
cara, penulis, eksekutif, coach dan konselor. 
Sejak menekuni bidang konseling dan cara 
mendidik anak, ia telah menyelenggarakan serta menjadi 
narasumber di lebih dari 100 training dan seminar. Selain 
memimpin Yayasan Busur Emas, Excellence Vault Training & 
Consulting, MyFriend Counseling & Psychological Test Cen-
ter, ia juga mengasuh halaman psikologi di Majalah Family 
Guide Indonesia sejak tahun 2011. Selain itu, ia juga memiliki 
talkshow mingguan “Parenting With Heart” di radio Heart-
line 100.6 FM setiap Sabtu pukul 07.00-08.00 WIB (sejak 2013) 
dan talkshow bulanan “Kesehatan Jiwa” di radio RPK 96.3 
FM di hari Senin pukul 10.00-11.00 WIB (sejak 2015).

asupan kalsium yang cukup, agar 
dapat memaksimalkan pertum-
buhan tulangnya dan mencegah 
tulang keropos dan mudah patah. 
Asupan kalsium biasanya dapat 
ditemukan pada susu hewan dan 
produk olahannya, seperti smoothies, 
yogurt, milkshake, keju dan es krim. 
Setiap hari, seorang balita biasanya 
membutuhkan sekitar satu sampai 
dua mangkuk susu atau produk 
olahannya.
 Selain memberikan tantangan 
lebih bagi orangtua terkait asupan 
anak, sesungguhnya masa di mana 
balita mulai ingin berpartisipasi dalam 
kegiatan berpuasa merupakan mo-
men yang bisa dimanfaatkan orang-
tua untuk menjelaskan ibadah puasa; 
bahwa berpuasa tidaklah sekedar 
berlatih menahan lapar, tetapi juga 
berlatih membangun kebajikan 
dalam hidup, membuang kebiasaan 
lama yang buruk dan membangun 
kebiasaan baru yang baik. Untuk itu, 
selama bulan puasa, orangtua dapat 
mengajak anak untuk membiasakan 
menyisihkan uang sakunya untuk 
disumbangkan kepada mereka yang 
membutuhkan, mengajak anak 
membantu menyiapkan makanan 
untuk berbuka puasa, membangun 
kebiasaan makan bersama dengan 
anak dan pasangan saat berbuka 
puasa, ataupun membiasakan mem-
baca kitab suci Al-Quran bersama 
setiap malam. 

sanya juga kaya zat besi. Secara 
umum, setiap harinya seorang 
balita membutuhkan sekitar 3-4 
ukuran penyajian protein. Adapun 
satu ukuran penyajian protein 
dapat berupa 1 ons daging, 
sebutir telur atau 1 sendok makan 
selai kacang.

3 ASupAN SERAt YANg cukup
Asupan serat dapat diper-

oleh tubuh melalui sayuran dan 
buah-buahan. Sayuran dan buah-
buahan juga mengandung banyak 
vitamin dan mineral yang diper-
lukan untuk menjaga kesehatan 
tubuh anak. Sebaiknya orangtua 
mengusahakan agar anak sedapat 
mungkin memakan sayuran dan 
buah dengan berbagai warna, 
agar vitamin dan mineral yang 
diperolehnya relatif lengkap. Dari 
segi jumlah, umumnya setiap hari 
seorang anak balita membutuh-
kan 1,5 mangkuk sayuran dan 1,5 
mangkuk buah-buahan.

4ASupAN kALSIuM YANg 
cukup

Kalsium merupakan nutrisi yang 
sangat diperlukan oleh tubuh 
untuk membantu kerja jantung, 
syaraf dan otot. Kalsium juga 
sangat penting bagi kesehatan 
tulang, karena 90% persediaan 
kalsium dalam tubuh disimpan di 
tulang. Balita sangat memerlukan 



Beragam flora dan fauna khas empat negara di dunia 
(Belanda, Jepang, Brazil dan Indonesia), turut dihadirkan 
di area bermain dan belajar seluas 900m2 di Mal Ta-
man Anggrek. Anak-anak diajak mengenal keindahan 

wal April lalu, Nestlé DANCOW Excelnutri+ 
menghadirkan program Explore The World 
untuk mengajak Si Kecil menjelajahi dunia 
dan mendorong rasa keingintahuannya. 

a bunga Tulip khas Belanda, bermain bersama kura-kura, 
kupu-kupu, burung unta serta mengenal lumba-lumba 
dan harimau melalui teknologi augmented reality serta 
origami dari Jepang. Nestlé DANCOW Excelnutri+ 
Explore The World yang bekerja sama dengan Hero 
Supermarket itu juga dilengkapi dengan area DANCOW 
Parenting Center di mana para orangtua bisa berkon-
sultasi mengenai nutrisi dan tumbuh kembang Si Kecil. 

 

 

menjelajah dunia
ajak si kecil   “Kami percaya bahwa perkem-

bangan Si Kecil harus dilakukan 
secara holistik, oleh sebab itu kami 
terus berinovasi membuat program 
kegiatan agar Si Kecil dan orangtua 
dapat belajar dan berekplorasi ber-
sama,” ungkap Senior Brand Ma-
nager DANCOW Excelnutri+ Nestlé 
Indonesia, Riza Nopalas. Hadir 
dalam acara tersebut Carissa Putri, 
Shahnaz Haque, psikolog Ratih 
Ibrahim dan Nur Shilla Christianto - 
Head of Corporate Communication 
PT. Nestlé Indonesia. - rr

etelah hampir lima bulan beroperasi di kota Bandung, Hotel 
Crowne Plaza Bandung, akhir Maret lalu menyelenggarakan 
Organic Weekend Festival. Acara yang menghadirkan 31 
pelaku bisnis organik dari Komunitas Organik Indonesia ca-

s
bang Bandung ini ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk mengadopsi 
gaya hidup dan budaya organik demi kesehatan. Banyak masyarakat yang 
belum sadar pentingnya gaya hidup sehat dan menganggap bahan-bahan 
organik harganya mahal. Melalui acara ini, Komunitas Organik Indonesia 
cabang Bandung membuktikan bahwa berbagai produk organik lokal 
sangat terjangkau dan mudah diperoleh. Dihadiri sekitar 400 tamu dalam 
sehari, acara ini menampilkan pameran produk-produk organik, ramah 
lingkungan dan sehat, workshop pembuatan sarapan sehat, pembuatan 
jamu tradisional, dan produk perawatan kulit yang dipandu pelaku bisnis 
sendiri, seperti Ibeka Farm, Indo Kombucha, Djamoe, Botanina dan lainnya. 
Pasangan seleb Erwin Parengkuan dan Jana Parengkuan ikut membeli 
beberapa bahan masakan organik dari bazaar ini, seperti: daun selada, raw 
nuts, susu cair murni, paprika, hingga lettuce. Bahan-bahan masakan ini 
dimasak langsung oleh Erwin Parengkuan dan Jana Parengkuan di hotel 
Crowne Plaza Bandung dan bisa dicicipi oleh pengunjung yang hadir.  - rr

adget atau gawai dapat berguna bagi manusia, namun juga 
bisa menghancurkan. Memberikan gawai pada anak dapat 
membuka jendela pada segala hal mengenai pornografi dan 
LGBT. Demikian menurut Ibu Elly Risman Psi., dalam seminar 

g
yang diselenggarakan Parents Support Group (PSG) HighfieldSchool Du-
ren Sawit, beberapa waktu lalu. Dalam seminar bertema: ‘Ada Apa De-
ngan Gadget? LGBT? Bahaya Pornografi Terhadap Kerusakan Otak Anak 
di Era Digital’ itu, memaparkan bagaimana anak dapat tercemari porno-
grafi dan LGBT dari seperangkat smartphone, mulai dari Youtube, web-
site, gameonline, sosial media, dan emoticon pada jaringan komunikasi. 
Selain itu hal-hal yang mengarah pada pornografi saat ini banyak beredar 
melalui komik, tayangan TV, bioskop, dan jajanan anak. Pornografi pada 
anak bisa mengakibatkan kerusakan otak, sehingga anak berperilaku me-
nyimpang. Kunci utama untuk menjaga anak terhadap pornografi adalah 
pengasuhan orangtua, pentingnya peran ayah dalam perkembangan 
anak, dan mengenalkan anak pada ajaran agama. Lindungi anak dari ba-
haya pornografi dengan pengawasan yang penuh pada setiap kegiatan yang 
dilakukan anak, termasuk saat di sekolah dan saat bersama keluarga. - rr

bahaya pornografi 
di era digital

citybuzz
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citybuzz

B
eberapa waktu lalu, Majalah FamilyGuide 
mengikuti seminar bertajuk Sehat dan 
Enerjik Selama Hamil, Agar Bayi Tumbuh 
Sehat dan Cerdas, yang diprakarsai 

PT. CyroCord Indonesia sebagai Bank Tali Pusar 
terbesar di Asia Tenggara (Premiere Stem Cell 
Bank). Bertempat di Brawijaya Woman & Children 
Hospital, seminar ini memberi wawasan tambahan 
bagi para calon ibu, terkait masa kehamilan, 
serta trik dan tips yang diberikan dokter untuk 
mencapai tujuan tersebut. Dipaparkan juga man-
faat atau keajaiban tali pusat (stem cell) sebagai 
“penyambung nyawa” dari ibu dan anak. Stem 
cell adalah suatu tindakan mengganti sel yang 
rusak, hilang atau kemampuannya berkurang 
dengan sel induk yang mempunyai kemampuan 
berubah menjadi sel yang diperlukan. “Seperti 
kita ketahui, banyaknya manfaat stem cell atau 
tali pusat terbaik yang dapat diperoleh adalah 
dari tali pusat bayi, baik dari darah tali pusat 
maupun tali pusar itu sendiri. Dengan penyimpanan 
yang baik dan teratur, keajaiban tali pusat dapat 
dirasakan manfaatnya di kemudian hari,” papar 
Nik Zahurin selaku Regional Manager 
PT. CryoCord Indonesia. - DL

sehat dan 
enerjik 
selama hamil

S
etelah sebelumnya sukses dengan 
pertunjukan drama musical 
bertajuk The Chronicles of Narnia, 
The Lion, The Witch and The 

Wardrobe dan Rama Sita, Binus School 
Simprug kembali mementaskan drama 
musical bertajuk Anak Milenium. Pentas 
yang digelar dari tanggal 9-11 April 2016 
lalu di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail 
Marzuki ini mengisahkan petualangan 8 
pemuda-pemudi yang memiliki keistime-
waan tersendiri. Mereka hidup di kota 
metropolitan yang sangat modern, namun 

pemerintah memiliki kebijakan yang mengha-
langi kebebasan rakyatnya. “Anak Milenium 
merupakan realisasi pertunjukan yang telah 
ditunggu-tunggu, untuk saya sampaikan pada 
masyarakat. Sebagai seniman dan pendidik, 
ada harapan, mimpi dan pengalaman yang 
saya tuangkan dalam kisah ini. Anak Milenium 
merupakan produksi drama ke-lima dan meru-
pakan naskah asli kedua saya di Binus School 
Simprug. Semoga kami dapat berbagi sesuatu 
yang mampu memberikan dampak positif 
serta inspiratif bagi masyarakat dan menjadi 
dorongan tersendiri untuk kita dapat selalu 
berkarya,“ ujar Alexander Clarence, guru dan 
sutradara Binus School Simprug. - DL

serunya graduation 
ceremony 

P
ertengahan April lalu, Rudy Hadisurwarno Pro-
fessional Modelling School menyelenggarakan 
Graduation Ceremony Rudy Hadisuwarno 
Professional Modelling School. Dilaksanakan 

di Atrium Mall Pondok Indah 2, acara berlangsung 
seru. Ada fashion show, fashion dance, juga teatrical 
fashion show yang menampilkan karakter negeri 
dongeng. Selain itu ada juga talkshow bertema 
“Brain, Beauty and Behavior” dari Sabrina Irine 
sebagai Principal & Curriculum Specialist Rudy Ha-
disuwarno Professional Modelling School serta Oliver 
Hadisuwarno sebagai Direktur Utama PT. Svarnadwi-
pha Pusaka Nusantara dan CEO Rudy Hadisuwarno 
Organization yang berbagi pengalaman kepada 
para pengunjung. Rudy Hadisuwarno Professional 
Modelling School diharapkan bisa menjadi tempat 

mengasah kepercayaan diri dan 
pengembangan kepribadian anak 
melalui dunia model dan enter-
tainment yang mampu bersaing 
hingga mancanegara. Melalui 
sekolah modeling ini, diharapkan 
bisa memberikan kesempatan 
kepada anak-anak dan remaja 
untuk mengenal, serta melakukan 
aktivitas layaknya seorang model 
berdasarkan dari pengalaman 
langsung dari kehidupan nyata 
(active learning and first-hand 
role play experience) sejak usia 
dini. - RR

drama 
musikal 
anak 
milenium 
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BANDUNG

CELEBRATE PARTY & GIFTS
JL. IR H JUANDA 54, 
CITARUM, 
BANDUNG 40115
T :(022) 4221925

JOGJAKARTA

CINDY GIFT SHOP
JL. CIK DI TIRO NO.38, 
GONDOKUSUMAN -
YOGYAKARTA 55281
T:(0274) 520342

GIFT STORE

HALL MARK
PLAZA INDONESIA, 
JL. MH THAMRIN KAV - 28 - 30 NO.LT. 
B, MENTENG, GONDANGDIA,
 JAKARTA PUSAT
T:(021) 31937622

LOTTE SHOPPING AVENUE
LANTAI 3, JL. 
PROF. DR. SATRIO KAV 3 - 5  
SETIABUDI, 
JAKARTA SELATAN 12940
T:(021) 29519966

SANRIO
SENAYAN CITY LT. 4 - 107 - 109, JL. 
ASIA AFRIKA
JAKARTA SELATAN 10270
T:(021) 72781691

UNIQUE HOUSE GIFT SHOP
JL. METRO PONDOK INDAH, PLAZA 
I UA 40, 
JAKARTA 12310
T:(021) 7652765

SCOOP
• KOTA KASABLANKA, 
JL. CASABLANCA, TEBET, 
JAKARTA SELATAN
• GRAND INDONESIA LT.3, JL. M.H. 
THAMRIN NO.1, KOTA JAKARTA 
PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
JAKARTA 10310
T:(021) 23581937

 
CINDY GIFT SHOP
NO. 20 SASENDO, JL. TEBET BARAT 4, 
TEBET - JAKARTA SELATAN 12810

BIE BIE SOUVENIR GALLERY
JALAN TEBET DALAM IV 
NO.11 B, TEBET
JAKARTA SELATAN 12810
T:0882-1100-1292

GODIVA
PLAZA INDONESIA LT.3 / A29, JL. 
M.H. THAMRIN NO.28-30, KOTA 
JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 10350
T:(021) 29923972
FRIENDS STUDIO

HEAD OFFICE 
GALERI NIAGA MEDITERANIA 2
BLOK J NO 8S-8T
PANTAI INDAH KAPUK
T : +62 21 55957882

WWW.FRIENDSSTUDIO.CO.ID
INSTAGRAM @FRIENDSSTUDIOID
TWITTER @FRIENDSSTUDIOID
FACEBOOK FRIENDS STUDIO 
INDONESIA

UNIQUE HOUSE GIFT SHOP
JL. METRO PONDOK INDAH PLAZA 1 
UA40, PONDOK INDAH 
 JAKARTA
T : 021.7652765

LOVELY LACE
PLAZA INDONESIA LANTAI L / D87, 
JL. M.H. THAMRIN, 
JAKARTA PUSAT 10350
T : (021) 3107727
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ebiasan mengonsumsi makanan sehat harus dilakukan 
sejak dini. Kebiasaan ini merupakan faktor penting, karena 
anak-anak mulai mengenal berbagai jenis makanan, serta 
dapat menentukan cita rasa yang mereka sukai dan yang 

k
tidak. Menanggapi hal ini, Roma Sari Gandum, biskuit produksi Mayora, 
memahami betapa para ibu sering menemukan kendala dalam memberi-
kan makanan yang disukai namun sehat.  “Memahami bahwa orangtua 
membutuhkan langkah awal dalam mengenalkan makanan sehat, Roma 
Sari Gandum menghadirkan biskuit Roma Sari Gandum Sandwich, sebagai 
alternatif cemilan yang tak hanya kaya serat namun juga enak dikonsumsi, 
sehingga membantu kebiasaan makan yang seimbang. Hadir dalam dua 
varian rasa, cokelat dan kacang, setiap 100 gram Roma Sari Gandum 
Sandwich, mengandung 4.5 gram serat. Konsumsi satu bungkus Roma 
Sari Gandum Sandwich, dapat membantu memenuhi 18% kebutuhan 
serat harian orang dewasa, dan 20% serat harian anak-anak,” ujar Annisaa 
Yusuf, Marketing Manager PT. Mayora Indah, Tbk. - DL

camilan sehat 
dan enak

citybuzz

yang dilaksanakan di Metropolitan Theatre of KidZania 
ini diadakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai 
kandungan gizi yang terkandung dalam tepung dan 
bagaimana memanfaatkannya untuk mencapai gaya 

idZania Jakarta bersama PT. Indofood 
Sukses Makmur, Tbk (divisi Bogasari) me-
nyelenggarakan Coaching Class bertema 
Sehat dan Bergizi Bersama Bogasari. Acara 

k
hidup yang sehat. Hidup sehat kini telah menjadi gaya 
hidup masyarakat modern saat ini. Contohnya saja, 
di sekitar kita banyak yang sedang rajin berolahraga, 
mencoba aneka macam diet, dan bahkan menjadi 
vegetarian. Fenomena ini merupakan hal yang baik bagi 
masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya 
kesadaran akan hidup sehat. Tak terkecuali dalam hal 
memilih makanan, masyarakat sekarang lebih kritis 

 

 

memasak  sehat
kelas akan kandungan gizi yang terkan-

dung dalam makanan. Salah satu-
nya tepung yang menjadi bahan 
baku dari banyak jenis makanan 
yang sering kita konsumsi sehari–
hari, seperti: mie, roti, pie, bolu, 
donat, wafer, cake, dan lainnya. 
Dalam acara ini juga dijelaskan 
bahwa masyarakat bisa memilih 
jenis tepung terigu sesuai dengan 
jenis makanan yang ingin dibuatnya. 
KidZania telah bekerjasama dengan 
Bogasari lewat hadirnya establish-
ment Bogasari Baking Center yang 
berdiri sejak tahun 2007.  - DL

petugas kesehatan, pemerintah, dan para pembuat kebijakan untuk me-
nyatukan langkah guna meningkatkan kesadaran dan mengatasi penyakit 
ginjal pada anak. Dalam kesempatan itu, Dokter Ahli Ginjal Anak FKUI/ 
RSCM, DR. dr. Sudung O. Pardede Sp.A(K) mengatakan, “Banyak orangtua 
salah kaprah dengan kondisi kesehatan anaknya. Mereka menilai sehat 
atau tidaknya anak tergantung dari gemuk atau tidaknya badan anak 
tersebut. Mereka beranggapan bahwa anak bertubuh gemuk menandakan 
bahwa anak tersebut sehat. Kelebihan berat badan anak yang tidak ter-
kontrol dapat menyebabkan obesitas dan saat mereka dewasa akan me-
ningkatkan potensi mengidap berbagai penyakit termasuk penyakit gin-
jal.” Selain itu, kegiatan lain yang Danone AQUA lakukan sesuai dengan 
tema Hari Ginjal Sedunia tahun ini adalah menyampaikan pesan penting-
nya menjalani gaya hidup sehat sejak sekarang, dalam bentuk berbagai 
aktivitas kepada anak di sekolah dan juga komunitas lainnya. - DL

alam rangka Peringatan Hari Ginjal Sedunia (World Kidney 
Day/WKD) yang tahun ini diperingati pada bulan Maret lalu, 
Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) dan AQUA Da-
none mengajak seluruh lapisan masyarakat, para orangtua, 

d
sayangi ginjalmu
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Sesuai namanya, tempat ini menawarkan berbagai produk olahan 
bakery, seperti roti, bagel, dan croissant. Namun Anda dan 
keluarga juga bisa mencoba berbagai menu simpel mereka yang 
mengenyangkan, misalnya sandwich, pasta, soup, dan rice dishes.

Signature menu 
Tuna Melt, Croissant, Spaghetti 
Tuna Olio E Oglio, Supreme 
Fried Rice, Chicken Burger 
Tarragon Mushroom, Cafelatte, 
Ice Capuccino.

Location
Green Terrace TMII
Jl. Pintu Utama 1
Taman Mini, Jakarta 
T: 021- 293 89881

Price 20.000 – Rp. 100.000/person

Opening Hours
Monday – Sunday: 10.00 am – 22.00 pm

familycorner

Makan menu seafood di atas gubuk kayu dengan pemandangan 
danau, pastinya sangat menyenangkan. Anda dan keluarga juga 
bisa memberi makan ikan-ikan dari atas gubuk atau sekedar selon-
joran sambil beristirahat, setelah mengonsumsi makanan berat. 
Semua bisa dilakukan di Gubuk Makan Mang Engking ini.   

Signature menu 
Udang Bakar Madu, Cumi Bakar 
Madu, Ayam Panggang Madu, 
Cumi Bakar Kecap, Kepiting Saus 
Madu, Cumi Goreng Tepung, Ikan 
Gurame Cobek, Tumis Kangkung 
Cah Terasi, Es Kelapa Kopyor.

Location
Danau Salam 
Jl. Lingkar Luar 
Kampus UI Depok
T: 021- 995 69150

Price Rp. 50.000 – Rp. 200.000

Opening Hours
Monday – Sunday: 10:00 am – 22:00 pm
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lactationroom

M emang, ada sebagian 
bayi yang meng-
gigit puting ibu saat 
disusui, namun ada 

juga yang tidak, meski mulutnya 
dipenuhi geligi. Sebenarnya, bayi 
tidak menggigit saat sedang 
menyusu. Jika perlekatan sudah 
benar, lidah bayi akan berada di 
antara payudara dan gigi bawah. 
Jadi, selama mengisap payudara, 
ia tidak akan bisa menggigit dan 
mengisap pada saat bersamaan. 
Menggigit cenderung terjadi saat 
sebelum menyusui atau sesudah 
menyusu. 

alasan menggigit
Ada beberapa alasan mengapa 
bayi menggigit, antara lain:

Tumbuh gigi:  Bayi yang tumbuh 
gigi mungkin mengalami gusi 
bengkak dan sakit. Karena itulah 
mengunyah dan menggigit bisa 
membantu meringankan rasa tidak 
nyaman yang dialami Si Kecil, 
termasuk menggigit puting saat 
menyusu.

Selingan: Saat bayi mulai me-
ngenal sekitarnya, ia melihat-lihat  
sekelilingnya sambil menyusu. Si 
Kecil mungkin menggigit puting 
untuk melewatkan waktu sambil 
melihat sekelilingnya.

menyusui saat 
si kecil bergigi

familyguideindonesia70

Saat bayi mulai tum-
buh gigi, menyusui-
nya adalah hal yang 
boleh jadi sangat 
menantang. Anda 
mungkin bertanya-
tanya apakah ia akan 
menggigit puting saat 
menyusu. Lalu, apakah 
harus menyapihnya 
atau tetap menyusui 
jika masalah tersebut 
muncul? – Yeni Umardin



familyguideindonesia 71

lactationroom

Flu: Saat menyusui bayi yang 
terserang flu, Anda mungkin 
terkena gigitannya secara tidak 
sengaja. Flu menyebabkan hidung 
bayi tersumbat, sehingga ia ber-
napas melalui mulutnya. Kondisi 
ini menyebabkan proses menyusu 
menjadi lebih sulit. Bayi Anda bisa 
jadi akan menggigit puting, ketika 
berusaha mengambil napas.

Perhatian: Kadang-kadang , 
menggigit menjadi cara Si Kecil 
untuk mendapatkan perhatian 
ibunya.

tips menyusui saat 
anak tumbuh gigi
Gigitan Si Kecil bisa menyebabkan 
nyeri pada puting, berikut tips 
untuk membantu Anda melewati 
fase tumbuh gigi Si Kecil:

1 Berikan pada anak sesuatu 
untuk dikunyah sebelum dan 

setelah menyusu. Teether, kain 
dingin atau basah bisa memban-
tunya meredakan rasa sakit dan 
iritasi pada gusi. 

2 Cuci tangan Anda dan gosok 
gusi bayi dengan jari sebelum 

menyusuinya.

3 Konsultasikan pada dokter, 
apakah Anda bisa memberi 

acetaminophen atau ibuprofen 
untuk mengurangi rasa sakit pada 
gusi anak.

4Ganti posisi menyusui jika pu-
ting menjadi sakit dan pastikan 

perlekatan bayi pada payudara 
Anda sudah benar.

5Jika anak menolak disusui, 
terus tawarkan payudara Anda. 

Namun, jangan memaksa anak 
untuk menyusu. Mogok menyusu 
(nursing strike) biasanya tidak ber-
langsung lama. Pompa ASI Anda 
untuk menjaga pasokan ASI.

6Jangan menggunakan obat 
mati rasa pada gusi anak 

tanpa berkonsultasi dulu dengan 
dokter. Gel pereda sakit dapat 
mempengaruhi mulut bayi dan 
kemampuannya untuk menyusu. 

Penggunaan gel pereda sakit 
bahkan bisa membuat bayi lebih 
sulit menyusu.

7 Meminimalkan gangguan saat 
menyusui dengan meredupkan 

lampu dan mematikan televisi. 
Anda dapat memutar musik yang 
menenangkan atau berbaring di 
ruangan yang tenang. Cara ini 
bisa membantu Si Kecil untuk 
menyusu tanpa menggigit.

8Jika Anda digigit secara 
tiba-tiba, cobalah untuk tidak 

bereaksi terlalu kuat, karena 

bayi mungkin takut dan menolak 
disusui. Lebih baik Anda meng-
hentikan proses menyusui se-
jenak, lepaskan bayi dari payudara 
dan katakan ‘tidak’ atau ‘jangan’ 
dengan tegas namun lembut.

9Jangan menarik payudara 
secara paksa saat melepaskan 

bayi dari payudara. Lakukan de-
ngan cara ini: dekatkan payudara 
Anda ke wajahnya, karena akan 
memaksa bayi untuk membuka 
mulut lebar-lebar. Cara lainnya, 
adalah memencet hidung si bayi 
selama beberapa detik.  

apakah harus 
disapih?

B anyak ibu yang merasa 
khawatir, bayi yang tumbuh 
gigi akan menggigit selama 

proses menyusui. Memang benar, 
anak dapat mencoba menggu-
nakan puting payudara ibu se-
bagai teether. Meski demikian, 
jangan menyapih anak hanya 
karena ia mulai tumbuh gigi.  
Anak yang menggigit biasanya 
dapat dicegah atau dihentikan 
dengan melakukan cara-cara 
(tips) yang telah disebutkan di 

atas. Untuk mengatasi rasa sakit 
pada puting, ibu bisa mengobati-
nya seperti ketika mengalami pu-
ting lecet saat menyusui. Oleskan 
ASI pada seluruh puting dan are-
ola setiap sebelum dan sesudah 
menyusui. Biarkan ASI menge-
ring dari areola dengan sendirinya, 
setelah selesai menyusui. Jangan 
lupa untuk sering-sering mengganti 
bra. Jika terjadi peradangan (disertai 
merah dan bengkak) atau infeksi, 
segera hubungi dokter Anda.
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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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event

MeMPeringati hari Paskah beberapa waktu lalu Bambee Event 
Organizer merayakannya dengan mengelar acara bagi keluarga ber-
tema, Rabbit Hole. Tidak seperti di acara-acara lain pada umumnya, 
sama sekali tidak dipungut biaya masuk untuk acara yang diadakan 
tanggal 23-27 Maret 2016 di Living World Alam Sutera, Tangerang ini.
 Pengunjung bisa melihat-lihat bazaar yang berisi beragam brand 
yang menjual kebutuhan keluarga dan produk-produk untuk Si Kecil, 
seperti: Bow Bow Kids, Craddle Doodle, Mom n Jo Gading Serpong, 
Pinzle, Cuddle Bubble, Toko Yanu, Amara Kids Cosmetics, Sweet x 
Slime, By Books, Grolier, Baby Home and Trend, 52 Sundays, Motion 
Sands, Speed Stacks Indonesia, Artgrass, Little Lita, Tarzan Photo 
Beauty Barn, Melonmint, Beatrice Clothing, Cub and Mice, Mamayara 
Chic, Cleverdog dan MJ Toys. 
 Selain itu, dijual pula makanan yang lezat dan aman disantap 
keluarga, seperti: Freezy Fabulous, Libby Brownies, Cucu.Mami, dan 
Yummy Bites. Rabbit Hole juga menghadirkan sejumlah pertunjukan 
untuk menghibur para pengunjung, yakni dance performance dari 
sekolah-sekolah, sing performance dan kids magic show.  - RR

rabbit hole event 
by Bambee

acara kiddies day Out hadir lagi! Kali ini acara berlangsung 
pada 21-27 Maret 2016 lalu di Pejaten Village Mall, Jakarta Selatan. 
Sama seperti sebelumnya, acara keluarga yang bersifat interaktif 
dan memiliki unsur tantangan yang mendidik sekaligus menarik bagi 
anak-anak dan orangtuanya ini juga dipenuhi banyak pengunjung. 
Tema acara kali ini adalah Menampilkan Keceriaan dan Kegembiraan 
Keluarga dalam Belajar dan Menghadapi Tantangan. 
 Kiddies Day Out kali ini terbagi dalam 3 program utama, yakni: 
Education, Fun Games Activity, serta Kiddies Expo dan Bazaar. Bera-
gam acara siap menghibur para pengunjung selama sepekan, mulai 
dari story telling, play with the magician, talkshow, kids performance, 
charity box dan masih banyak acara menarik lainnya. Beberapa tema 
talkshow yang menarik perhatian pengunjung adalah “Gizi Anak 
dan Balita” serta “Kekeserasan pada Anak” yang dipandu oleh Dewi 
Hughes, selebriti yang dekat dengan dunia anak dan keluarga. Selain 
Dewi Hughes, hadir pula dr. Lula Kamal dan Asri Welas. - RR

kiddies day Outtime! 
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IMMUNIZATION RECORD

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

AGE VACINE DATE GIVEN HOSPITAL SIGNATURE
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Fashion’s 
Guide
AIMONO-BABY KIMONO 
Instagram: @aimono_id
WhatsApp/Line: 087 7776 
68772

BABY.MILE
Instagram: @baby.mile
WA: 087 83817 6668
Line: baby.mile

BY PHILIE
Instagram: @byphilie
SMS/ WA: 085 6951 15323 
Line: @philie 

BABYLYNNWORLD-HEADPIECE
Instagram: @babylynnworld
Line: babylynnworld

LITTLEQUEEN HEADPIECE
Instagram: littlequeen_headpiece
Line : @rah5801e 
BB pin: 74fcae38 
SMS / WA: 085721285770 
Bandung www.facebook.com/
littlequeeniv.headbands

PUMPKIN PATCH
• Grand Indonesia 
   Shopping Mall
• Plaza Indonesia
• Plaza Senayan

COOGEE KIDS
• Plaza Indonesia
• Gandaria City
• Kota Kasablanka

GINGERSNAPS
• Gandaria City 
• Plaza Indonesia
• Kota Kasablanka

Favorite’s 
Guide
CHIBILAND 
• Gandaria City
  2nd Floor 
 Jl.Sultan Iskandar Muda,   
 Gandaria.Kebayoran lama,   
 Jakarta Selatan 
 T: +6221  2900 7973 
• Central Park
 3rd Floor 
 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28,  
 Jakarta Barat. 
 T: +6221 569 85243 
• Chibiland Lotte Mart Bintaro 
 3rd Floor
 Jl. M.H Thamrin, CBD Area   
 Kav. Blok B7/01-06, Bintaro  
 Sektor 7 Pondok Jaya-
 Pondok Aren, 
 Tangerang Selatan 
 T: +6221 2931 0866

TOYS CITY
• Mall Pondok Indah
 2nd Floor
 Jl. Metro Pondok Indah,   
 Jakarta Selatan. 
 T: +6221 7506 973
• Mall Puri Indah
 2nd Floor
 Jl. Puri Agung, 
 Jakarta Barat. 
 T: +6221 5822 6600
• Pejaten Village 
 Jl. Warung Jati Barat No.39,  
 Pasar Minggu, 
 Jakarta Selatan. 
 T: +6221 7883 0715
• Bintaro Plaza 2nd 
 Jl. Bintaro Utama, 
 Jakarta Selatan
 T: +6221 735 5636 
• Botani Square GL Floor 
 Jl. Pajajaran Depan Tugu,   
 Kujang, Bogor
 T: +6251 840 0631
• Lotte Shopping Avenue 
 Kav. 3-5 
 Jl. Prof Dr. Satrio, Kuningan,  

 Jakarta Selatan
 T: +6221 298 89300
• Plaza Surabaya 
  Surabaya
 T: +6231 531 6344
• Summarecon Mall 
 Jl . Boulevard Ahmad Yani,  
 Blok M, Bekasi
 T: +6221 295 72361
• Galaxy Mall 
 3rd  Floor 
 Surabaya
 T: +6231 591 5647
• Aeon Mall 
 2nd Floor
 Jl. Grand Boulevard BSD City,  
 Pagedangan, Tangerang 

CRAFT AND SWEET
Blogspot: rikadaniel.blogspot.co.id
Instagram: @rikadaniel
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style

Angel Sianturi 

(Juara1 Kategori B)
Eistein Susanto 
(Juara 3 Kategori B)

Wyi Soo Jin 
(Juara 2 Kategori B)

Vlarrisa Puteri Haryanto 

(Juara1 Kategori A)
Myquinzza C. Wijaya 
(Juara 3 Kategori A)

Kayrell Terence Susanto 
(Juara 2 Kategori A)

familyguideindonesia76

Para pemenang dan juri 

RODEO JUNIOR 

FASHION SHOW

we’re 
on stage! 
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Jadeline Turning 3! 
Kemeriahan berlangsung di Krispy Kreme 
Doughnut Grand Indonesia, pada tanggal 24 Fe-
bruari lalu. Saat itu Jadeline Vielena Chandra tengah 
merayakan ulang tahunnya yang ke-3. Putri mungil 
pasangan Bapak Andi dan Ibu Melyati ini tampak 
senang sekali mengikuti acara seru yang ber-
langsung di pestanya tersebut. Ada lomba makan 
donat di tali dan doughnut decorating. Ada lomba 
untuk orang dewasanya juga lho, yakni lomba 
makan donat tanpa menggunakan tangan sambil 
menggendong anak. Happy birthday dear Jadeline, 
semoga tercapai cita-citamu, ya!
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BENTUKLAH AKU!
Halo adik-adik, kini saatnya berkreasi! Gunting semua bagian sesuai garis putus-putus, lalu satukan seperti contoh 
gambar di kanan bawah. Jam lucu siap menghias meja belajar kalian. Kalau sulit, minta tolong Ayah atau Ibu, ya!
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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

Are
Your

We
Media

Partner

please contact
t. 021. 628 2654 f. 021. 624 8474

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

Ingin seperti mereka? Follow Twitter kami di @FamilyGuideID dan like Fanpage 
kami (FB: FamilyGuide). Karena #FGQuiz diselenggarakan dua kali dalam sebulan 

dengan beragam hadiah menarik.  

pemenang quiz 
periode Maret - April 2016

Family Guide Bagi-Bagi Hadiah

VOUCHER KAGUM HOTEL

•	 Hesti	Rumiyati	
 Bogor
•	 Gazi	Dias
 Bandung
•	Muhammad	Ridho	Fazri
 Jakarta

VOUCHER HOCUS FOCUS
+ ROBOTIC

•	 Trixie	Has
 Jakarta
•	 Dian	Rohita
 Bandung
•	 Elly	NurulJanah
 Jakarta
•	 Arya	Wulandari
 Bandung Barat
•	 Nilam	Sari
 Jakarta
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KhasYi reiner galYanDi
Laki- laki, 2 April 2016 
Data: 3,75 Kg / 51 Cm
Ortu: M. Desen Galyandi & Diny 
Kusumadewi

sheZa ainaYa DeTisha 
Perempuan, 31 Desember 2015
Data:3 Kg / 51 Cm 
Ortu: Surya Ari & Maria Ayu

shaFiYYah aZZahra 
Perempuan, 1 Desember 2015
Data: 2.7 Kg / 48 Cm
Ortu: Selvy & Banu

PrinCess abigail Ong
Perempuan, 11 Januari 2016
Data: 2.83 Kg / 48 Cm
Ortu: Ongky Setiawan & 
Sisca Soentoro

rYuJi bramanTYa 
Laki-laki, 18 Maret 2016
Data : 3.8 Kg / 49 Cm
Ortu: Andreas Rastian & 
Theresia Triomegani

muhammaD alFan 
hiDaYaTullah ar-raFa
Laki-laki,13 Maret 2016
Data: 3,1 Kg / 50 Cm
Ortu: Bambang Julianto & 
Rita Ayu Widiyanti

BABY BORN

muhammaD niZham arsYaD
Laki-laki, 3 Februari 2016
Data: 2.7 Kg  / 48 Cm
Ortu: Sugeng & Syarah

VinDhYa PriYanKa WiraWan
Perempuan, 04 Januari 2016
Data: 3.05 Kg / 48 Cm
Ortu: Wirawan & Sindy Sekti

familyguideindonesia80

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

Wusshhh! Bola gagal terpukul, Ruby segera berlari 
kencang. Saking kencangnya, ia terjatuh. Ruby pun menangis 
kesakitan.  

“Jangan menangis dong Ruby, nanti puasamu batal lho,” kata 
Kelli. Ya, Ruby kini kapok bermain kasti saat sedang puasa. 

Para penghuni Hutan Rindang sedang bersantai sambil menunggu 
waktunya berbuka puasa. “Kita ngapain ya enaknya?” tanya Kelli 
Kelinci

“Main bola kasti aja yuk!” kata Ruby. “Yah, capek ah, kan lagi 
puasa…” jawab Kodi Si Kodok. “Kan sudah sore, sudah 
tidak panas lagi. 

Lagian paling cuma sebentar kok…” tambah Ruby. “Okelah 
kalau begitu, yuk kita main!” kata Burhan akhirnya. 

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

Semua siaga di posisinya masing-masing. Aruk Kura 
memegang bat, siap memukul bola yang dilontarkan Ruby.
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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  
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 
KIDZART
RUKO CENTRA NIAGA BLOK T5 NO.12 
(SBLH MALL PURI INDAH) 
KIDZART TANJUNG DUREN
GREENVILLE MAISONATTE FB 7
KIDZARTTAMAN PALEM

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  
RSIA BUNDA JAKARTA  
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.28, MENTENG 

RUKO TAMAN PALEM LESTARI 
BLOK G2 NO. 1C
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 
RISE INDONESIA
CENTRAL PARK
3RD & 4TH FLOOR

JAKARTA UTARA

APPLE TREE PRE SCHOOL 
MUARA KARANG BLOK I1 SELATAN 
NO. 26 - 28, JKT - 14450

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  
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  

pickuppoint

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
KIDZART
RUKAN ARTHA GADING BLOK I 22
KIDZART
GALERIA NIAGA MEDITERANIA II BLOK J 8B 
PANTAI INDAH KAPUK
MY&YOURDENTIST
MAHAKA SQUARE
(D/H SPORT MALL) GF/(C29)-33
KELAPA GADING

Family Guide edisi ini juga dapat diperoleh di

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 
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, 
RISE INDONESIA
FX SUDIRMAN 7TH FLOOR

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 
 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
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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, 
ETON HOUSE PRESCHOOL 
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO. 121, 
JAKARTA 12210  
ROYAL TOTS  
THE KUNINGAN PLACE LUMIA TOWER 
6TH FLOOR, 
JL. KUNINGAN UTAMA LOT 15  
ARION SWISS BELHOTEL KEMANG 
JL. KEMANG RAYA NO. 7, KEB. BARU, 
ELLAINE BABY SHOP 
GRAND ITC PERMATA HIJAU LT. 1 BLOK B3 
NO. 1-2 JAKSEL 
I CAN READ 
JL. ARTERI PERMATA HIJAU, RUKO GRAND 
ITC PERMATA HIJAU BLOK SAPHIRE NO. 11, 
MAMITA 
JL. YDPP SELATAN NO. A3 CILANDAK, 
KODOK IJO  
JL. CIKAJANG NO.26 PETOGOGAN 
KEBAYORAN BARU
BABY FEITS  
JL. L NO. 6 KOMPLEKS POLRI AMPERA HP: 
AL IZHAR  
JL. RS FATMAWATI KAV 49, PONDOK LABU,  
 MAZDA  
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 31, 
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 
 JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV G-8, 
KLINIK GIGI KEMANG 
HADIPRANA BUILDING LT. 2, 
JL. KEMANG RAYA NO. 30, 
KALBE PONDOK INDAH   
PIM II LT.2    
KALBE LOTTE KUNINGAN 
LOTTE LOT AVENUE KUNINGAN LT. 3F   
MAYAPADA HOSPITAL  
JL. LEBAK BULUS I KAV.29,
TOYS KINGDOM  
KOTA KASABLANKA LT. 2   
BALE BALE SPA 
JL.P.ANTASARI NO.39B PETOGOGAN , 
KEBAYORAN BARU
LOLLIPOPS’ PLAYLAND & CAFÉ 
(SENAYAN CITY)  SENAYAN CITY LT.6 
JL.ASIA AFRIKA LOT.19, JAKARTA 10270 
KIDEA PREESCHOOL & KIDEGARTEN 
(BINTARO) 
JL. CAMAR BLOK BS NO 21-22, 
BINTARO SEKTOR 3  
WOWZANIA 
 LIPPO KEMANG MALL L3-01B 
JL.P.ANTASARI 
MY TOOTSIE BEAR CHILD CARE
BELLAGIO RESIDANCE TOWER B, GROUND 
FLOOR UNIT OG-20/UG-02
MEGA KUNINGAN BARAT KAV.E4.3  
KINDERLAND (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
KIDZART
PERMATA HIJAU 
RUKO GRAND 
ITC DIAMOND NO. 17
MY&YOURDENTIST
KUNINGAN CITY L1-01A
KINDERFIELD HEAD OFFICE
JL. PROF. DR SOEPOMO SH NO. 11 A

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 
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  
KINDERFIELD DUREN SAWIT 
JL. RAYA RAWA DOMBA NO. 88
DUREN SAWIT 

DEPOK

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

PONTIANAK

KINDERFIELD PONTIANAK  
JL. ARIS MARGONO NO. 9

CIREBON

KINDERFIELD CIREBON
JL. KAP SAMADIKUN NO. 33

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 
KIDZART  
RUKO KEBAYORAN ARCADE 
BLOK C1 NO. 9
BINTARO
KINDERFIELD BSD  
PUSPITA LOKA SEKTOR III.3
RISE INDONESIA  
LIVING WORLD 3RD FLOOR
ALAM SUTERA
RISE INDONESIA  
BINTARO EXCHANGE 1ST FLOOR

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, SURABAYA
GLOBART ART MEGA GALAXY SURABAYA
RUKO MEGA GALAXY JL KERTAJAYA INDAH 
TIMUR 16 C NO 19 
SURABAYA
SILVER INTERNATIONAL CLINIC
JL. KUTAI NO. 38 
SURABAYA
ZAP
JL. BLAMBANGAN NO. 35 
SURABAYA PUSAT
2OFIT STUDIO
JL. HR. MOHAMMAD
RUKO INTI SURYA PERMATA 2 C17
SURABAYA
GYMBORE 
Villa Bukit Regency 2 No. 5/7
ETON HOUSE
Bukit Telaga Golf TG1/10--11

YOGYAKARTA

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

BOGOR

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

BEKASI

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

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, 
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 
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 
JAYAKARTA MONTESSORI SCHOOL 
JL. KEMANG SELATAN 1 BLOK L-1, JAKSEL 

KINDERFIELD CIBINONG
TAMAN NIAGA NO. 25 
ERFINA KENCANA REGENCY

pickuppoint
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