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yang harus dilakukan) dengan hadirnya anggota keluarga 
baru, bayi kecil, yang selalu menjadi dambaan semua 
orangtua. Kami hadir untuk memberi panduan tentang hal 
tersebut. 

Kami ingin selalu berkembang ke arah yang semakin posi-
tif. selalu tersedia berbagai informasi yang bermanfaat. 
Intinya, kami akan tetap hadir bagi para pembaca setia 
semua. 

Merry Christmas and Prosperous New Year 2019,

            Judha Wibawa
                             (redaksi@familyguideindonesia.com)
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Dear Sahabat Family Guide,
Bicara tentang pergantian tahun, baru terasa betapa 
cepatnya waktu berlalu. Menutup tahun 2018 ini, kami 
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majalah ini secara gratis kepada semua pembaca. Visi 
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FREE! BACA FAMILY GUIDE DI: KEHABISAN MAJALAH FAMILY GUIDE? 
Jangan khawatir, kini Anda bisa men-download Family Guide Indonesia di iPad atau iPhone. 
Download melalui Scoop di iTunes store; Higo dan Calameo; hanya dengan satu klik 
mudah. Dijamin Anda dan keluarga bisa langsung melihat seluruh isi majalah kesayangan 
keluarga Anda ini tanpa terlambat dan tak perlu lagi takut kehabisan.  

Silakan kirim surat Anda yang berisi tanggapan maupun komentar tentang artikel-artikel dalam edisi ini maupun saran-saran dan 
masukan lainnya ke redaksi@familyguideindonesia.com. Surat yang terpil ih untuk dimuat akan diedit sesuai dengan ketersediaan 
tempat. Surat terbaik akan mendapatkan kenang-kenangan dari sponsor. Jangan lupa mengklik LIKE di fanpage FamilyGuide 
(FB: FamilyGuideIndonesia), follow Twitter kami di @familyguideID dan IG: @Familyguideid.
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Lee Suit jacket, Marks & Spencer Moa Jumpsuit, Coast Chloe Lace dress, Love Bonito Aime Tulle dress aksen bordir, Zara.
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coverstory

Lee Jeong Hoon: 
“Waktu Kecil, Natal Saya 
Kurang Bahagia!”

Lee
Ayah yang bertanggung 
jawab dan sangat tegas 
terhadap siapapun. Na-
mun dibalik ketegasannya 
itu ternyata dia punya hati 
yang iba terhadap orang 
yang sakit atau tertindas. 
Lee sangat mencintai 
keluarga, termasuk anak-
anak MoA dari pernikahan 
sebelumnya.

MoA
Ibu yang baik dan mem-
punyai hati yang lembut 
serta memiliki kesabaran 
yang luar biasa dalam 
mendidik anak-anak. Bisa 
menjadi teman curhat 
juga bagi anak-anak dan 
suami. Selalu memiliki 
sifat kebersamaan dan 
menghangatkan sesisi 
keluarga.

Chloe
Sebagai anak yang ber-
anjak remaja, Chloe sangat 
aktif dan memiliki sifat 
tomboy, namun terkadang 
cuek. Menurut Chloe 
selain Tuhan, orangtua itu 
adalah segalanya. 

Zoe
Anak kedua ini sangat 
sensitif, tidak gampang 
bercerita, jadi kalau ada 
apa-apa suka dipendam 
dihati. Namun dibalik 
semua itu, Zoe anaknya 
sangat mandiri dan 
bahkan lebih berani dari 
kakaknya. 

PROFIL
KELUARGA

S
ebagai host infotainment dan berbagai acara 
lainnya, Lee Jeong Hoon ternyata punya cara 
tersendiri untuk membahagiakan keluarganya, 
yaitu dengan cara mendekatkan diri dengan 

keluarga. “Sekarang yang pasti sih lagi sibuk urus 
baby bareng istri, jadi kan sebelum lahiran, sudah 
ada anak pertama dan anak kedua dari perkawinan 
MoA sebelumnya. Anak pertama sudah umur 12, 
dan sudah masuk masa puber, sedangkan yang 
kedua masih delapan tahun, jadi kita musti tau 
cara menghadapi mereka, karena masing-masing 
anak punya sifat yang berbeda”, jelas pria kelahiran 
Seoul, Korea Selatan, 21 Juli 1986 ini. Lee mengaku 
awalnya memang agak sulit beradaptasi, terutama 
pada anak-anak MoA, Chloe dan Zoe. Namun se-
iring berjalannya waktu semua itu terasa jadi lebih 
mudah. Apalagi kalau ada waktu luang pastinya Lee 
akan mengajak mereka jalan-jalan, nonton atau 
liburan bareng.

Sering Bertengkar
Walau baru seumur jagung, ternyata membina rumah 
tangga itu tidak selalu mulus dan lancar-lancar saja 
seperti yang dicita-citakan. Memang sejak awal 
pacaran ada kendala sedikit soal bahasa, tapi bisa 
diatasi. Setelah berkeluarga kadang juga masih ada 
kendala soal penyampaian, misalnya saja kemauan 
Lee begini, tetapi ternyata penyampaiannya salah, 
bisa terjadi salah komunikasi dan akhirnya berteng-
kar. Bahkan menurut Lee mereka itu memang sering 
banget bertengkar, ya mungkin karena memang 
perbedaan budaya dan bahasa, tapi akhirnya bisa 
berdamai lagi. Lee dan Moa mengaku walaupun 
sering bertengkar, tapi mereka memiliki resep untuk 
berdamai, yaitu saling mengalah dan mau mengerti. 
“Intinya kerjasama yang baik, karena semua rumah 
tangga itu tidak ada yang langsung perfect. Maksud-
nya dari dua kepala, kebudayaan yang berbeda, 
kebiasaan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, 
untuk menyamakan itu butuh kemauan dan usaha. 
Jadi kuncinya mau berusaha dan terus usaha,” 

jelas MoA Aeim yang memiliki nama asli Monique 
Octaviani ini.

Saling melengkapi
Walaupun mempunyai sifat yang berbeda, pasangan 
ini saling melengkapi satu sama lainnya. Menurut 
MoA, Lee itu ayah yang bertanggungjawab, orangnya 
tegas dan saklek, alias tidak bisa ditawar-tawar 
lagi, jadi kalau Lee bicara A, dia akan konsisten A, 
tapi kalau B, ya tetap B. Dilain sisi walaupun tegas, 
ternyata Lee orangnya tidak tegaan dan suka iba 
terhadap orang yang menderita, jadi kesimpulannya 
walaupun keras, Lee bisa iba dan bisa diluluhkan 
juga hatinya. Sedangkan MoA adalah seorang ibu 
yang luar biasa, dia orangnya begitu sabar dan tidak 
mencari kenyamanan. MoA selalu ingin kebersamaan 
itu ada dalam keluarga. Lee mengaku dia orangnya 
begitu emosional, namun karena melihat MoA sabar, 
Lee bisa juga mengikut menjadi sabar.  

Arti Natal
Setelah menikah 2 Desember 2017 lalu dan memiliki 
buah hati, tahun ini merupakan Natal Pertama bagi 
Lee dan MoA. Bagi Lee, Natal selain mengingat 
kelahiran Tuhan Yesus, otomatis Lee ingat pada 
seluruh keluarga. Lee mengaku kalau waktu kecil, 
Natalnya kurang bahagia. Hal ini dikarenakan sosok 
ayah selalu jauh dengan keluarga. Ayahnya terpisah 
karena bekerja di Indonesia sedangkan Lee di Korea. 
Selain itu waktu kecil, tidak ada yang mengajarkan 
agama Kristen secara sungguh-sungguh pada Lee, 
jadi Lee kurang mengenal Tuhan, namun baru saat 
dewasa dan memiliki keluarga barulah Lee mengenal 
Tuhan lebih dekat. Jadi kalau ada kesempatan ber-
kumpul dengan keluarga, Lee senang sekali, apalagi 
Natal tahun ini terasa spesial berkumpul dengan 
istri dan anak-anak. Rencananya sih kalau tidak ada 
halangan, Lee dan keluarganya ingin berkunjung ke 
tempat kelahirannya di Korea sekalian mengurus 
beberapa surat-surat yang memang harus di urus di 
Korea. “Intinya saat Natal kita bisa pergi ke Gereja 
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bareng saat malam Natal, dinner bareng, menghias 
pernak-pernik Natal, nonton film-film klasik Natal 
dan yang terpenting kumpul dengan keluarga besar”, 
jelas Lee. Berbeda dengan Lee, Moa waktu kecil 
sangat menikmati Natal bersama keluarganya. Waktu 
kecil saat memasuki bulan Desember saja suasana 
Natal sudah hadir dalam keluarganya, apalagi waktu 
kecil MoA ingat sekali setiap tanggal 5 Desember 
ada momen spesial yang selalu diingatnya. “Mulai 
dari 4 Desember mama selalu berkata, kalau kamu 
jadi anak penurut, membantu orangtua, menger-
jakan PR, nanti tanggal 5 dapat hadiah. Jadi dapat 
hadiahnya itu unik, karena kita mengambil sepatu 
bekas satu-satu, maksudnya sisi sebelahnya saja, 
terus dikasih rumput yang buat makanan kuda. 
Misalnya tanggal 4 malam kita taruh rumputnya, nah 
paginya rumput akan hilang dan sebagi gantinya ada 
kado. Tapi kalau misalnya anak-anak tidak nurut, 
nanti biasanya tidak dapat kado besar, melainkan 
secarik surat,” jelas MoA

Mengajari Anak
Dalam mendidik anak, ternyata Lee dan MoA punya 
trik khusus yaitu menganggap anak-anak mereka 

coverstory

layaknya sebagai seorang teman. Hal ini dilakukan 
karena menurut mereka, kalau anak menganggap 
kedua orangtua mereka sebagai teman, si anak lebih 
nyaman untuk curhat, lebih enak utuk mengutarakan 
apa-apa yang sedang mereka rasakan. Misalnya 
saja mereka punya pacar atau punya teman, mereka 
bisa mendiskusikannya bareng dengan kita, atau 
punya masalah yang menurut mereka berat, pastinya 
mereka mau curhat dengan mommy dan daddy nya. 
Dilain sisi Lee mengaku mengurus anak itu susah 
susah gampang, apalagi kalau menghadapi karakter 
anak yang berbeda, pastinya orangtua harus pintar-
pintar dan sabar menghadapi mereka. “Punya anak 
3 berbeda-beda karakter, anak pertama lebih cuek, 
tapi sensitif, kalau yang kedua sangat sensitif, jadi 
kalau kita beritahu harus pelan-pelan dan harus 
terperinci banget. Nah kalau yang ketiga, si baby, ya 
biasa lah cuma bisa mommy nya yang nenangin”, 
jelas Lee dengan antusias. Untuk anak yang masih 
baby, Lee juga membantu MoA dalam mengurusnya, 
ya seperti menganti popok atau sekedar menggen-
dong si baby, tapi kalau untuk berlama-lama seper-
tinya belum bisa, karena si baby pasti nyari mommy 
nya kalau lebih dari 10 menit. 

Kimora
Karena masih bayi, ke-
biasaan Kimora sekarang 
memasukan tangan 
sampai semua basah. 
Di waktu lebih Lee suka 
berkomunikasi dengan 
Kimora. Misalnya, Lee 
dengan bahasa Korea 
dan Kimora langsung me-
nyambar dengan “bahasa 
planet”. Jadi intinya si 
baby mau berkomunikasi 
walaupun dengan bahasa 
yang tidak jelas.
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OPEN MIND GLOBAL
English – Mandarin education
Komp. Rukan Sunter Terrace 
Block A No. 17
Jl. Danau Sunter Utara,
 Jakarta Utara 14350
T : +6221 3220 6789

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

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

TANGERANG

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

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

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

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

LEARNING CENTER

JAKARTA

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

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

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

ROBOTICS® 
Robotics Education Centre 
Komplek Ruko Gading Bukit Indah 
Blok P No.12 

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

GLOBAL ART
• GLOBAL ART Taman Palem
Taman Palem Lestari Blok C2 No. 73, 
Cengkareng, Jakarta Barat
T : 02155955306
• GLOBAL ART Taman Ratu Greenville
Komp. Green Ville Tahap III Blok Q 
(Samping Tangkas Sport Center) , 
Jakarta Barat
T : 02192945506/081910910099
• GLOBAL ART Menteng Central
Menteng Central Building, Lt 3, Unit 
306A, Jl. HOS Cokroaminoto No. 78 
Jakarta Pusat
T : 0213160360
• GLOBAL ART Kemang
Jl. Kemang Timur No.36 Jakarta 
Selatan
T : 021 7194821
• GLOBAL ART Rawamangun
Jl. Pemuda No. 66 Rawamangun 
Jakarta Timur
T : 0214704546
• Pantai Indah Kapuk
Jl. Pantai Indah Utara 2 Kavling M1 
N1 Ruko Centro Metro Broadway 
Blok B No.59, Jakarta Utara 
T : 02130010282

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

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

SEMARANG

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

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

YOGYAKARTA

ROBOTICS® EDUCATION CENTRE 
SLEMAN
Jl. Raya Seturan Kav 4 (Gedung De-
pok Sport Centre) – Depok Sleman
Yogjakarta Indonesia
T : (0274) 8553 888
Email: jogja@roboticsindonesia.com



familyguideindonesia12

christmas
social 

projects 

family 

fatherhood

M erayakan Natal ber-
sama dengan orang-
orang yang kita 
sayangi merupakan 

momen-momen yang sangat 
dinantikan. Selain bisa beribadah 
bersama, hari Natal tidak lepas 
dari rencana untuk berlibur atau 
membuat acara menarik lain-
nya. Merayakan Natal bersama 
keluarga dan kerabat sebenarnya 
tidak harus dilakukan dengan 
suasana “mewah” seperti berlibur 
ke luar negeri atau mengunjungi 
tempat wisata yang memerlukan 
biaya mahal. Cobalah sebuah per-
encanaan yang lebih bermanfaat 
dan bermakna bagi orang lain 
juga, seperti Proyek Sosial yang 
akan kita lakukan. Intinya Natal 

Natal selalu identik 
dengan kemeriahan, 
perayaan, hadiah, 
pernak-pernik indah 
dan momen keber-
samaan dengan 
orang-orang terkasih. 
Apa jadinya ya, jika 
momen kebersamaan 
tersebut kita rayakan 
bersama dengan 
orang-orang yang 
tidak kita kenal 
– Denny Lubis
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fatherhood

Tips 
Berkunjung

dapat berbagi bukan hanya de-
ngan orang yang kita kenal saja, 
namun juga dengan orang-orang 
yang membutuhkan kasih. Karena 
esensi Natal itu berbagi kasih 
dengan sesama manusia. 

sentuhan langsung
Sebagai kepala keluarga, Ayah 
harus selalu terdepan dalam 
menyuarakan hal ini. Beritahu 
kepada anak-anak dan istri kalau 
Natal itu adalah waktu yang tepat 
untuk berbagi kasih dengan 
sesama manusia dan bukan hanya 
perayaannya saja yang wajib kita 
lakukan. Agar proyek ini berhasil, 
diskusikan dulu apa yang akan 
kita lakukan, agar Natal tahun ini 
lebih bermakna. Berbagi itu bukan 
hanya berupa sumbangan atau 
hadiah saja, namun harus dengan 
sentuhan langsung (mengunjungi) 
orang-orang yang membutuhkan. 
Karena kalau kita lakukan ini 
lebih dari sekedar makna yang 
mendalam. Dengan melakukan ini, 
kita juga dapat memaknai Natal 
secara mendalam. 

• SAAT MENGUNJUNGI PANTI 
ATAU YAYASAN, DIHARAPKAN 
BERPAKAIAN RAPI DAN TIDAK 
BERLEBIHAN. Khususnya 
wanita diharapkan tidak 
memakai aksesoris atau 
perhiasan yang berlebihan.

kebutuhan 
mendasar
Ada beberapa tempat yang bisa 
menjadi acuan untuk proyek 
sosial ini. Contohnya saja kita 
bisa mengunjungi anak-anak 
panti asuhan, rumah jompo dan 
lapas anak. Namun yang perlu 
diperhatikan dalam mengunjungi 
tempat tersebut adalah, hati kita 
yang bersih dan niat yang tulus 
untuk benar-benar berbagi kasih. 
Dan ingat, kita bukan sedang 
berwisata, tapi sedang mengun-
jungi orang-orang yang memang 
butuh pertolongan dan uluran 
tangan kita. Sebagai bahan 
referensi, kita harus mengetahui 
tempat mana yang akan kita 
kunjungi. Cari tahu dari pengurus 
panti atau lapas, apa-apa saja 

• TIDAK MEMBAWA GADGET 
SECARA BERLEBIH atau alat 
elektronik lainnya yang dapat 
mengganggu anak-anak atau 
penghuni panti jompo. Intinya 
jadilah pengunjung yang baik 
dan tertib. 
• SAAT BERADA DI TEMPAT, 
cobalah untuk melihat seluruh 
ruangan yang ada di sana. 
Misalnya saja: ruang belajar, 

dapur, ruang makan agar kita 
lebih mengerti dan merasakan 
kehidupan sehari-hari mereka 
seperti apa. Hal ini sekaligus 
mengajarkan anak-anak untuk 
lebih berempati dan lebih ber-
syukur atas berkat yang telah 
mereka peroleh selama ini. 
• TANYAKAN APA KEBUTUHAN 
MEREKA. Kalau bisa menyum-
bang, apa salahnya untuk me-

yang hal yang mendasar yang 
dibutuhkan mereka. Tanyakan hari 
apa yang tepat untuk berkunjung 
ke panti, atau boleh tidak bila kita 
merayakan acara Natal kecil-
kecilan di tempat tersebut. 

konsep acara
Secara umum, mungkin kita 
hanya berkunjung dan memberi-
kan sesuatu yang dapat kita beri 
sebagai hadiah kepada mer-
eka. Namun jika ada dana lebih, 
boleh juga mengajak anak-anak 
panti asuhan dan panti jompo 
(pengecualian Lapas Anak) untuk 
berlibur ke tempat-tempat wisata 
menarik seperti pantai, pegu-
nungan, taman bermain atau ke 
tempat-tempat hiburan lainnya. 

Atau lebih menarik lagi mereka 
bisa diajak ke komunitas kita 
seperti arisan atau komunitas 
untuk membuat acara Natal 
bersama. Intinya tidak harus me-
wah, namun kebersamaan harus 
tetap terjaga. Contohnya saja 
saat bersama anak panti asuhan 
atau panti jompo, kita sebaiknya 
berbaur, berbicara, bercerita dan 
menganggap mereka bukan lebih 
rendah dari kita, namun harus 
menjadikan mereka juga sahabat 
kita. Selanjutnya, bila semuanya 
telah dipikirkan dan direncanakan 
dengan matang, tinggal pelaksa-
naannya saja. Doakan semuanya 
agar berjalan dengan lancar 
dan berdoa agar Natal di tahun 
ini lebih bermakna dari Natal di 
tahun-tahun sebelumnya.    

nyumbang, lebih baik lagi 
bila bisa menjadi donatur 
tetap mereka. 
• KALAU BISA, MELAKU-
KAN ACARA SOSIAL INI 
JANGAN HANYA DI WAKTU 
HARI NATAL SAJA. Jika 
kita sempat, kita bisa 
mengunjungi mereka juga 
di lain waktu bersama 
keluarga.
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DI  ERA DEPRESI LONDON, keluarga 
Jane dan Michael Banks bersama tiga 
orang anak Michael, dikunjungi oleh Mary 
Poppins yang misterius. Dengan kemam-
puan magisnya yang unik, Marry Poppins 
membantu keluarga Banks menemukan 
kembali kegembiraan yang telah lama hi-
lang dalam hidup mereka. Seperti apakah 
keseruan kisahnya? – YU

CLARA, SEORANG GADIS MUDA kehila-
ngan kunci ajaib yang bisa membuka hadiah 
yang tak ternilai harganya dari ibunya. Untuk 
mendapatkan kunci itu kembali, ia harus 
pergi ke sejumlah tempat. Di sebuah tempat 
bernama The Fourth Realm, yang dikuasai 
oleh Mother Ginger, Clara bertemu dengan 
seorang tentara bernama Phillip  dan seke-
lompok tikus dan pemimpin tiga alam: Land 
of Snowflakes, Land of Flowers and Land of 
Sweets. – YU

THE GRINCH BERSAMA ANJING KE-
SAYANGANNYA, MAX, berencana untuk 
merusak Natal penduduk Whoville. Padahal 
para penduduk sudah merencanakan mem-
buat liburan tahunan mereka tiga kali lebih 
besar tahun itu. Sementara itu, Cindy Lou 
Who berencana mencari Santa Claus untuk 
berterima kasih kepadanya karena telah 
membantu ibunya setiap hari Natal. – YU

choices

choices

films

books

Dari Kuntum 
Menjadi Bunga
Ibnu Basyar 
(Gema Insani)
Berisi kumpulan kisah 
menarik dan meng-
gugah hati. Beragam 
kisah yang diambil 
dari sekeliling kita. 
Kisah-kisah yang 
mungkin terabaikan, 

Bisnis Menu Diet Sehat
Eko Siswanto (Laksana) Buku ini berisi tips memulai bisnis 
makanan sehat, cara mendapatkan modal, serta teknik mema-
sarkan produk. Anda juga akan mendapatkan pengetahuan 
tentang makanan sehat yang dibutuhkan penderita penyakit 
tertentu, menu untuk mencapai berat badan ideal, serta 

Menjadi Perempuan
Magdalene (Elex Media Komputindo) Buku yang berisikan 25 
kumpulan tulisan, bukan hanya tentang perempuan tapi juga 
tentang kesetaraan gender dan hak-hak hidup yang belum ter-
bayar lunas. Layak menjadi pilihan bacaan bagi yang ingin lebih 
mengerti, bagaimana menjadi perempuan dari sudut pandang 
yang lain. – YU

MARY POPPINS RETURNS 
Director: Rob Marshall
Featuring: Emily Blunt, Colin Firth, Mer yl Streep

THE NUTCRACKER 
AND THE FOUR REALMS
Director: Joe Johnston, Lasse Hallström
Featuring: Mackenzie Foy, Keira Knightley, 
Morgan Freeman

THE GRINCH
Director: Scott Mosier, Yarrow Cheney
Featuring: Benedict Cumberbatch

padahal memiliki pesan moral dan pe-
renungan bijak yang bisa memperkaya 
jiwa. Buku ini diharapkan bisa melembut-
kan hati dan menebalkan keimanan. – YU

sumber nutrisi bagi ibu hamil dan 
menyusui. – YU
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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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Aktif bergerak, bermain, dan berimajinasi adalah 
tiga hal yang lekat dengan dunia anak. Jadikan 
waktu bermain putra/putri tercinta lebih berkual-
itas untuk mengembangkan kemampuan dan 
kecerdasannya. Produk-produk pilihan berikut 
ini semoga bisa menjadi sarana untuk mewujud-
kannya. Text Filia Darwi, Products: 
Mainananak, Rajamainan.co.id, Tokomainan.

Wonderful 
World

Mobil tunggangan berbentuk salah satu 
karakter favorit film anak-anak. Dilengka-
pi tombol yang bisa mengeluarkan suara 
musik. – Tokomainan.com

Lightning Ride1

Mainan kayu untuk melatih moto-
rik kasar si Kecil, serta koordinasi 
mata dan tangannya. Pukul bo-
lanya sampai jatuh dan meluncur 
ke bawah. – Mainananak.

Knock It Down32

favorite

Untuk si Kecil yang hobi menyanyi, 
waktunya berduet bersama 
sahabat. Tinggi mikrofon bisa diatur 
menyesuaikan tinggi badan si Kecil 
– Tokomainan.com.

Sing With Me
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Mainan klasik dari kayu ini membantu si Kecil men-
genal huruf, angka, warna, dan berbagai benda yang 
ada di sekitarnya dengan cara yang menyenangkan.  
- Mainananak.

ABC Blocks7

Alas bermain yang bisa berfungsi sebagai media 
menggambar bagi si Kecil. Isi spidolnya dengan 
air, dan siap digunakan. Tak perlu tinta, tak perlu 
kotor. - Mainananak.

Magic Mat5

Hanya dengan mengisi daya baterainya 
selama 25 menit, figurin Captain America 
ini pun bisa terbang. - Tokomainan.com.

Ajak si Kecil dan teman-temannya untuk 
bergantian memasukkan kepingan kacang 
pada celah-celah kayu. Awas, tupainya bisa 
melompat lho.  - Tokomainan.com.

Flying Captain

Jumping Squirrel 

4

6
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favorite

10
Buku yang terbuat dari kain yang 
lembut untuk si buah hati. Halaman 
bergambarnya dilengkapi stimulasi 
sensory.  - Mainananak

Veggies Cloth Book

8 Pipe to Pipe
Permainan yang mengasah kreatifitas si Kecil. Berisi 
berbagai bentuk pipa untuk dirangkai menjadi aneka 
bentuk sesuai imajinasi. - Mainananak.

9
Tiga macam miniatur mobil yang 
keren untuk melengkapi koleksi si 
jagoan cilik. - Rajamainan.co.id.

Cool Cars
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11 Bus of Shapes

Lima kegiatan seru untuk mengisi waktu bermain 
si Kecil: mengenal jam, memilah bentuk, mencari 
jalan di papan alur, menelusuri kawat, dan 
memutar roda gigi.  – Mainananak.

Wisdom Box13

12 Sleep Baby Sleep

Memilah dan mencocokkan aneka bentuk sangat 
bermanfaat untuk melatih motorik halus si Kecil. 
- Tokomainan.com.

Set yang terdiri dari kasur, bantal, 
dan kelambu. Kasur bisa dilipat 
seperti tas dan dilengkapi tali 
jinjing. Cocok untuk bepergian ber-
sama si Kecil. – Rajamainan.co.id
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bagi
program layar

bahaya
tersembunyi

balita

psychology

Anak balita belum memiliki 
kemampuan berpikir rasional 
yang baik. Oleh karena itu, 
mereka lebih banyak bela-
jar dengan cara mencontoh 
(modelling) dibandingkan 
dengan cara dinasehati se-
cara rasional. – Ellen Sasiang | Illustration 

Ronny Hermawan

balita. Ini bukanlah semata-mata 
karena tontonan dikemas secara 
menarik, tetapi juga karena anak 
balita sedang mengalami proses 
perkembangan pemahaman akan 
sikap dan perilaku terhadap 
berbagai hal yang ada dalam ke-
sehariannya. Tontonan memberi-
kan solusi yang cepat dan mudah, 
tentang contoh bagaimana ia 
harus bersikap dan berperilaku. 
Pengaruh tontonan terhadap anak 
balita juga diperbesar oleh fakta 
bahwa keterbatasan kemampuan 

U mumnya tokoh yang 
menjadi contoh bagi 
anak dalam hal sikap 
dan perilaku adalah 

orangtua, guru ataupun teman 
sebaya. Namun bila ditinjau lebih 
dalam lagi, mereka bukanlah 
satu-satunya sumber contoh 
bagi anak. Berbagai penelitian 
telah menemukan indikasi bahwa 
tontonan anak pun ternyata 
memengaruhi sikap dan perilaku 
anak. Tontonan memberikan 
pengaruh yang besar bagi anak 
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psychology

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

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

berpikirnya menyebabkan anak 
balita cenderung masih sulit 
membedakan antara fiksi dengan 
realita. Kemampuan tersebut 
umumnya berkembang setelah 
anak memasuki usia 
sekolah dasar.
 Pengaruh tontonan menjadi 
lebih signifikan lagi di jaman mo-
dern ini, dimana akses terhadap 
teknologi komputer dan internet 
oleh anak balita mengalami pe-
ningkatan yang luar biasa. Akibat-
nya, jumlah waktu layar (screen 
time) anak balita pun mengalami 
peningkatan yang besar. Sebuah 
penelitian menemukan bahwa 
aktivitas anak-anak kota yang 
terbanyak, setelah tidur, adalah 
aktivitas yang terkait dengan 
layar, baik layar televisi, komputer, 
tablet maupun telepon genggam. 
Rata-rata anak balita menghabis-
kan waktu layar sebanyak 3.5 jam 
per hari. Angka tersebut tidaklah 
kecil. Bila fenomena tersebut 
terus berlanjut, maka ketika anak 
tersebut berusia 70 tahun, maka 
ia menghabiskan waktu hampir 
10 tahun hanya untuk berinteraksi 
dengan layar. 

minimnya 
gerak tubuh 
Bila dibandingkan dengan 
waktu yang dihabiskan balita 
untuk melakukan aktivitas fisik 
yang setara dengan olahraga, 
kesenjangannya sangat besar, 
karena rata-rata mereka hanya 
menghabiskan 60 menit seminggu 
untuk aktivitas demikian. Dengan 
begitu, tidak mengherankan bila 

semakin banyak anak balita yang 
tumbuh menjadi anak dan remaja 
yang mengalami obsesitas. Se-
buah penelitian mengindikasikan 
bahwa untuk setiap tambahan 1 
jam waktu layar, resiko obesitas 
anak meningkat sebanyak 2% 
(Dietz & Gortmaker, 1985).
Selain mendorong minimnya 
gerak tubuh yang aktif, waktu 
layar juga dapat berdampak 
negatif bila konten yang ditonton-
nya  tidak membangun atau tidak 
mendidik. Oleh karena itu, orang-
tua perlu sangat memerhatikan 
konten program layar anak, untuk 
meminimalkan dampak yang tidak 
diinginkan. 
 Pada anak balita, umumnya 
program layar yang menarik 
perhatian mereka adalah berupa 
tontonan, baik di televisi maupun 
video offline (CD dan DVD) dan 
online (youtube). Kesadaran 
orangtua untuk memerhatikan 
dan menyeleksi tontonan anak 
sesungguhnya secara umum se-
makin besar dari hari kehari. Akan 
tetapi, ada satu jenis tontonan 
anak yang masih belum banyak 
diperhatikan oleh orangtua, yaitu 
iklan komersial di televisi. Sebuah 
penelitian (Byrd-Bredbenner & 
Grasso, 2000) telah mengindi-
kasikan bahwa iklan komersial 
televisi memiliki pengaruh yang 
besar terhadap kesehatan anak, 
khususnya dalam hal preferensi 
makanan. Ini karena sebagian 
besar iklan komersial televisi yang 
ditargetkan untuk anak balita 
adalah iklan komersial untuk 
makanan bernutrisi rendah, 

terutama makanan ringan/snack 
yang tinggi sodium, gula serta 
lemak, serta rendah serat maupun 
beberapa mineral dan vitamin 
yang diperlukan anak, seperti 
magnesium, vitamin E, dan lain 
sebagainya.

bahaya 
iklan bagi anak 
Setiap tahun, trilyunan rupiah 
dihabiskan oleh berbagai per-
usahaan untuk membuat iklan 
televisi makanan bernutrisi ren-
dah, seperti permen dan snack, 
agar menarik bagi anak-anak.  
 Padahal sebagian besar dari 
isi iklan komersial akan makanan 
bernutrisi rendah itu bersifat tidak 
akurat dan sangat mengarah-
kan kepada persepsi makanan 
yang salah. Banyak dari iklan 
komersial akan makanan rendah 
nutrisi menggambarkan makanan 
sebagai sesuatu yang membawa 
kebahagiaan bagi tokoh dalam 
iklan tersebut, bukan sebagai 
pemenuhan akan rasa lapar. 
Bahkan tak sedikit iklan komersial 
yang menggambarkan makanan 
rendah nutrisi tersebut sebagai 
sarana untuk memperlancar 
interaksi sosial.
 Karena keterbatasannya untuk 
berpikir secara rasional, anak bal-
ita umumnya mempercayai pesan 
yang disampaikan oleh iklan 
yang ditontonnya, yatu bahwa 
makanan rendah nutrisi tersebut 
baik bagi mereka. Ada anak yang 
mempercayai sepenuhnya pesan 
iklan yang ditontonnya, ada yang 
mempercayai sebagian saja 

dari pesan tersebut, tergantung 
dari seberapa besar input yang 
mereka terima dari orang dewasa 
di sekitarnya. 
 Oleh karena itu, tidak meng-
herankan bila persepsi anak 
balita akan makanan sehat dan 
kebiasaan makan sehat pada anak 
balita semakin menurun, sedang 
konsumsi akan makanan rendah 
nutrisi terus meningkat. Dampak 
negatif dari hal tersebut sangatlah 
bervariasi, mulai dari meningkat-
nya resiko obesitas dan kerusakan 
gigi pada usia balita, keterbatasan 
pencapaian akademik di usia 
sekolah, sampai kepada mening-
katnya resiko diabetes, penyakit 
jantung dan kanker, ketika anak 
balita tersebut telah dewasa.
Oleh karena itu, kontrol orangtua 
terhadap konsumsi anak akan 
iklan komersial TV sangatlah 
penting bagi perkembangan 
kesehatan anak. Akan tetapi, 
satu hal yang perlu diperhatikan 
orangtua dalam melakukan kontrol 
adalah harus seimbang dengan 
dukungan dan kasih sayang, agar 
hubungan orangtua dan anak 
tidak didominasi oleh konflik. Hal 
ini mengingat umumnya balita 
cenderung lebih termotivasi untuk 
untuk mengikuti aturan  orangtua 
bila hubungan anak dan orangtua 
bersifat hangat. Kehangatan 
hubungan orangtua dan anak 
akan menolong anak untuk 
berkembang dengan baik, terma-
suk dalam persepsi dan perilaku 
terkait kesehatan. 
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Pengaruh Gula 
bagi Kesehatan Kulit

health mom

KEBIASAAN 
SEPELE YANG 
MEMICU PENYAKIT 
JANTUNG

A nda pasti sudah paham pent-
ingnya mengoleskan krim tabir 
surya sebelum berkegiatan di 

luar ruangan. Sinar matahari di siang 
hari memang kurang bersahabat bagi 
kesehatan kulit. Tapi tahukah Anda, 
konsumsi gula yang berlebihan juga 
berpengaruh buruk pada kesehatan 
kulit. Simak penjelasan berikut ini:
1. Merusak kolagen. 
Kolagen merupakan salah satu protein 
yang menyusun tubuh manusia. Ia 
menciptakan elastisitas bagi kulit 
dan berperan penting dalam proses 
regenerasi sel-sel kulit. Konsumsi 
gula yang berlebih melemahkan fungsi 
kolagen, menyebabkan kulit kehilangan 
elastisitas lebih dini. 
2. Kulit mengalami dehidrasi. 
Gula memiliki sifat menyerap air dalam 

sinar matahari 
di siang hari 

memang tidak 
bersahabat bagi 
kesehatan kulit. 

tapi, Konsumsi gula 
berlebihan juga 

berpengaruh buruk 
pada kesehatan

kulit. Kadang kita melakukan beberapa ke-
biasaan sederhana yang dianggap 
sepele, tanpa menyadari efek buruk 

yang bisa timbul kemudian. Waspadalah, 
karena kebiasaan-kebiasaan ini bisa me-
ningkatkan risiko penyakit jantung:

1Terlalu lama duduk. Duduk berjam-
jam sering dilakukan para pekerja 
kantor. Kegiatan ini membuat lemak 

dan gula dalam darah tak terbuang 
sempurna.  

2Mendengkur. Dengkuran saat tidur 
bisa jadi pertanda adanya gang-
guan pada kesehatan jantung yang 

biasa disebut sleep apnea. Pernapasan 
yang terganggu saat tidur bisa menin-
gkatkan tekanan darah, sehingga risiko 
menderita penyakit jantung semakin 
besar. 

3Malas berolahraga. Berolahraga 
secara rutin terbukti memperkuat 
otot jantung, menurunkan tekanan 

darah, meningkatkan tingkat kolesterol 
baik high-density lipoprotein (HDL) dan 
menurunkan kadar kolesterol jahat low-
density lipoprotein (LDL), serta meningkat-
kan kemampuan jantung dalam mengalir-
kan darah.

4Makan berlebihan. Makan dalam 
porsi terlalu besar, ditambah kon-
sumsi minuman dengan kadar gula 

tinggi bisa menyebabkan obesitas dan 
penyakit jantung. 

5Merokok. Bisa menyebabkan pe-
nyumbatan pembuluh darah dan 
plak dalam arteri, yang lama kela-

maan akan menghambat kerja jantung. 
Tinggal atau sering berada di sekitar 
perokok juga memiliki risiko sama be-
sarnya dengan perokok aktif. – Filia Darwi

sel, termasuk sel-sel kulit. Akibatnya 
lapisan kulit teluar akan tampak ker-
ing karena dehidrasi. Dehidrasi pada 
kulit bisa mengakibatkan keriput dan 
kekurangan nutrisi. Lingkar hitam 
pada mata juga bisa disebabkan oleh 
konsumsi gula berlebih.
3. Inflamasi atau peradangan. 
Gula mengandung kadar keasaman 
tinggi. Terlalu banyak mengonsumsi 
gula membuat kadar gula dalam darah 
meningkat. Kadar gula darah yang 
tinggi menyebabkan peradangan. 
Hasilnya, kulit pun jadi berjerawat. 
Tingginya kadar gula darah juga bisa 
memicu stres yang membuat penampi-
lan wajah tidak cantik. - FD

“Nikmati manfaat sinar matahari sebelum 
jam 9 pagi dan setelah jam 4 sore. Vitamin 
D dari sinar matahari membantu Anda 
mendapatkan lebih banyak kalsium yang 
akan mempercepat proses metabolisme 
dalam tubuh. Sinar matahari pagi juga 
bisa membantu mengurangi risiko 
terkena kanker kulit.” (Hasil riset tim 
peneliti North Carolina University).
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celeblife

Dunia selebritas selalu identik dengan kehidupan yang glamor 
dan serba wah. Beberapa selebritas pernah tertangkap kamera 
saat menggunakan kendaraan umum. Mereka berbaur dengan 
penumpang lainnya, layaknya orang biasa.  –Filia Darwi

Celeb Naik Angkutan 
Umum? Siapa Takut?!

KEANU REEVES   
Walau lebih memilih 
sepeda motor, Keanu 
Reeves beberapa kali ter-
lihat menumpang kereta 
bawah tanah. Salah satu 
peristiwa yang paling 
diingat warganet adalah 
saat Keanu merelakan 
bangkunya pada pen-
umpang wanita di bulan 
Agustus 2011.

TYA ARIESTYA 
Bintang film Tya Ariestya sengaja mengajak anaknya, Kanaka, jalan-jalan dengan 
menggunakan angkutan umum.”Sepanjang perjalanan hari ini naik transportasi umum, 
mumpung hari minggu jadi gak terlalu penuh penumpangnya,” tulis Tya.

    MADONNA
Siapa sangka superstar Madonna terlihat 
dalam penerbangan kelas ekonomi pesawat 
TAP Air Portugal. Saat itu Madonna, yang 
harta kekayaannya ditaksir sebesar 800 juta 
dolar AS, terlihat tanpa riasan wajah dan 
mengenakan pakaian sederhana. 

    EDDIE REDMAYNE
Aktor peraih penghargaan Oscar, Eddie 
Redmayne, tak ragu menggunakan kereta 
bawah tanah kota London bahkan pada jam 
sibuk.  Sumber terdekatnya mengatakan 
bahwa Eddie sudah beberapa tahun menetap 
di London dan merasa bangga menjadi bagian 
dari kota London, termasuk menggunakan 
transportasi favorit kota itu. 

    PEVITA PEARCE
Serunya pengalaman naik angkot ke Puncak, 
Jawa Barat, pernah dialami Pevita Pearce. 
“Ya ini lagi day-off dan mau jalan-jalan. Cu-
man karena kita nggak ada mobil akhirnya, 
taraa.. naik angkot menikmati keindahan 
Puncak,” jelas Pevita Pearce di Instagram 
Story akun pribadinya.
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health kid

PENTINGNYA 
VAKSIN 
HEPATITIS B

Hepatitis B, yaitu infeksi serius 
yang menyerang hati, meru-
pakan salah satu penyebab 

kematian terbesar. Organisasi Ke-
sehatan Dunia (WHO) memperki-
rakan lebih dari 780.000 kematian 
tiap tahun di dunia disebabkan 
oleh hepatitis B. Di Indonesia 
sendiri, hasil Riset Kesehatan 
Dasar pada tahun 2007 menun-
jukkan bahwa prevalensi hepatitis 
B sebesar 9,4%. Artinya, satu dari 
10 penduduk Indonesia terinfeksi 
hepatitis B. Itulah sebabnya bayi 
yang baru lahir dianjurkan segera 
mendapat vaksin hepatitis B. Dr dr 
Hanifah Oswari, Sp.A(K), staf 
Gastroenterohepatologi FKUl/
RSCM menjelaskan penularan dari 
ibu hamil ke bayinya merupakan 
jalur masuk utama penyeba-
ran penyakit hepatitis B di Asia. 
Penularan hepatitis B dari ibu ke 
bayi dapat terjadi saat di dalam 
kandungan atau setelah proses 
kelahiran. Bila bayi tertular infeksi 
hepatitis B dari ibunya sejak lahir, 
maka risiko penyakit tersebut 
untuk menjadi kronis terbilang 
sangat tinggi, yaitu hingga 90%. 
Kondisi kronis ini terbawa terus 
sampai dewasa. Pemberian vak-
sinasi hepatitis B dosis pertama 
pada bayi yang baru lahir, diya-
kini bisa  mencegah penularan 
penyakit ini hingga sekitar 90%. 
WHO merekomendasikan pem-
berian dosis pertama saat lahir 
dilakukan dalam waktu kurang 
dari 24 jam. - FD

Jika Si Kecil Rewel 

P ada edisi yang lalu telah disam-
paikan cara-cara umum untuk 
menangani kondisi saat anak 

rewel dan kerap menangis. Namun bila 
semua usaha tadi tak membuahkan 
hasil, perhatikan gejala-gejala dan 
kemungkinan penyebab berikut ini.
- Tekan perut bayi dengan lembut. Jika 
menolak, kemungkinan ia terserang 
kolik.
- Tarik telinganya dengan lembut. Jika 
menepos tangan Anda dan tangisannya 
makin menjadi, bisa jadi ia mengalami 
sakit telinga.
- Periksa suhu badannya. Salah satu 
penyebab bayi menangis terus adalah 
demam karena infeksi.
- Periksa kulitnya dari kepala sampai 
kaki, untuk mencari kemungkinan gejala 
ruam popok pada bayi, campak, cacar 
air, kulit melepuh, alergi, dll.

- Perhatikan adanya ingus yang keluar 
dari hidungnya. 
- Mungkin bayi Anda mengalami 
cidera di kepala. Gerakkan kepalanya 
perlahan-lahan dan rasakan adanya 
kekakuan pada otot leher.
- Periksa dadanya untuk mendengar 
jika ada bunyi grog-grog. Itu per-
tanda meningkatnya ingus di saluran 
pernapasan (radang paru-paru, TBC, 
asma, dll).
- Pada bayi laki-laki periksa buah pelir 
yang mungkin membengkak atau sakit.
- Awasi gerakan tubuh dan lihat apak-
ah ada kejang, kaku, muntah, batuk, 
sesak napas, dll. Bila tanda-tanda 
tersebut atau gejala abnormal lainnya 
ditemukan pada bayi Anda, segera ke 
dokter untuk mendapatkan perawatan 
yang tepat. - FD

PERNAHKAH ANDA MENEMUKAN bercak-bercak putih di permukaan 
lidah bayi? Jika ya, Bisa jadi Anda berpikir bercak-bercak tadi 
adalah sisa ASI. Padahal bercak-bercak putih juga bisa muncul 
akibat jamur. Kondisi mulut yang mengalami bercak keputihan 
disebut oral thrust. Biasanya berawal dari permukaan lidah, lalu 
menjalar ke selaput lendir di pipi sebelah dalam, daerah gigi 
geraham, langit-langit mulut, gusi, tenggorokan, amandel, dan 
bisa mencapai saluran napas atas. Bagaimana membedakan 
bercak akibat susu dengan jamur? Bercak putih yang disebabkan 
jamur biasanya lebih tebal dibandingkan bercak karena susu. 
Jika diusap, bisa menimbulkan luka bahkan sampai berdarah di 
selaput mukosanya. Lain halnya dengan bercak putih akibat susu 
yang hanya terdapat pada lidah dan cenderung mudah dibersi-
hkan. Sisa dari susu yang terlalu banyak dan menumpuk serta 
tidak dibersihkan pun bisa menyebabkan timbulnya jamur. Oleh 
sebab itu, bersihkan lidah bayi dengan mengusapkan kasa steril 
yang telah dibasahi air hangat. Balutkan kasa tadi pada jari dan 
gunakan untuk membersihkan lidah bayi. – Filia Darwi

BERCAK PUTIH DI LIDAH: 
SISA SUSU ATAU JAMUR?
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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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tips&trick

Tips Memilih   
Sendok Makan Bayi

TRIK JITU 
MENIDURKAN 
BAYI BARU 
LAHIR

untuk Si Kecil belajar memegang sendok 
sendiri dan memasukkan makanan ke 
mulutnya. - FD 

1 Pilih sendok yang dibuat dari 
bahan-bahan yang aman bagi bayi. 

Biasanya bertuliskan BPA, PVC, Phthal-
ate FREE dan dishwasher save.

2 Untuk bayi berusia 4-6 bulan, pilih 
sendok yang bergagang panjang, 

tidak terlalu cekung, terbuat dari karet 
atau plastik lunak, sehingga tepinya 
tidak keras dan tajam. Sendok ini di-
gunakan untuk minum ASI dari cangkir, 
atau untuk belajar makan makanan 
padat saat berusia 6 bulan.

3 Untuk bayi berusia 9-12 bulan, 
gunakan sendok yang ujungnya 

agak lebar dan bergagang pendek 
serta tebal. Sendok seperti ini berguna 

Q : Kapan bayi boleh dimandikan tanpa air hangat?

A : Umumnya, usia yang cukup aman bagi bayi untuk mandi dengan 
air biasa adalah di atas 6 bulan.Tentu dengan catatan anak lahir dalam 

kondisi sehat, tak lahir prematur, dan berat lahir lebih dari 2.500 gram. Pada usia 
tersebut, anak mulai bisa beradaptasi dengan kondisi sekitarnya. Dokter anak asal 
Perancis, dr. Jerome Valleteau de Moulliac, menyarankan untuk menggunakan 
cara yang menyenangkan seperti renang dan bermain air, agar anak senang dan 
terbiasa. Suhu air yang pas untuk memperkenalkan mandi air dingin pada bayi 
berkisar antara 26-27˚C. Saat pertama kali diperkenalkan dengan air dingin, 
mungkin bayi akan menangis dan tidak suka atau tidak nyaman. Sebaiknya jangan 
dipaksakan. Ulangi lagi keesokan hari sampai bayi akhirnya terbiasa. - FD

Orangtua yang baru memiliki 
bayi tentu pernah terbangun di 
tengah malam karena si bayi 

menangis tanpa sebab. Butuh perjuan-
gan khusus bagi orangtua untuk mem-
buat si buah hati tidur nyenyak. Para 
perawat di bagian kamar bayi adalah 
sebagian dari orang-orang yang punya 
trik jitu untuk membuat bayi tertidur 
lelap. Simak trik dari Christy Brook, 
perawat di bagian bayi baru lahir di RS 
anak di Portland, Oregon.

1 Hal yang paling penting adalah 
mulai dengan tenang dan per-
caya diri. “Memang sulit untuk 

bersikap tenang saat bayi rewel, tetapi 
tak akan berhasil jika orangtua tidak 
tenang,” kata Brook.

2 Tepuk-tepuk punggung bayi 
dengan irama tertentu yang 
menyerupai detak jantung. 

Lakukan dalam tekanan yang tidak 
terlalu kuat atau terlalu lemah. Tepukan 
di punggung memberi efek menenang-
kan dan menjadi pengalih perhatian 
saat bayi menangis.

3 Sentuhan yang bersifat pengu-
langan akan memudahkan bayi 
lebih cepat mengantuk. Sentuhan 

itu bisa berupa gosokan lembut di dahi 
atau ujung telinga. Menggosok lem-
but dahi mereka dengan lembut dan 
berulang-ulang membuat bayi langsung 
menutup mata. Makin muda usia bayi, 
makin efektif. – Filia Darwi
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Berbagi kebahagiaan memang bukan hanya 
di hari Natal saja.  Namun hari tersebut 
merupakan salah satu momen palingtepat 
untuk berbagi kebahagiaan bersama orang 
yang kita kasihi.   -  Denny Lubis

memilih 
kado

spesial
natal

N atal identik dengan 
berbagi kasih dengan 
orangtua, anak, pa-
sangan, keluarga inti, 

sahabat, kerabat, maupun relasi. 
Tentunya kita ingin membuat ke-
san yang indah bagi orang-orang 
yang kita kasihi. Memilih kado 
Natal sebenarnya tidak harus ma-
hal, tapi paling tidak diusahakan 
yang bermanfaat bagi penerima. 
Bagi yang belum memiliki ide 
untuk memberikan kado apa di 
hari Natal nanti, berikut tips dari 
majalah FamilyGuide:

tentukan biaya
Seperti telah dibicarakan sebe-
lumnya, hadiah tidak harus 
mahal, namun pastikan itu ber-
guna. Jadi jangan kita memaksa 
membeli sesuatu, namun di luar 
budget dan kemampuan kita. 
Hal ini dilakukan agar kita tidak 
mengalami kekurangan anggaran 
seusai Natal, atau kita malah ber-
hutang untuk mendapatkannya. 

selidiki dulu  
Bila kita sudah mengetahui apa 
yang menjadi harapan orang yang 
akan kita beri hadiah, tentunya 
kita akan lebih mudah untuk 
mewujudkannya. Namun bila 
belum tahu, ada baiknya kita 
bertanya dulu kepada orang-
orang terdekat mereka. Anda bisa 
mencari tahu apa hobinya, apa 
kesukaannya, apa barang yang 
tengah diperlukannya dan lain 
sebagainya. 

jadikan sebagai 
kejutan 
Memberi kejutan memang akan 
menjadi momen istimewa bagi 
orang yang kita kasihi, karena 
ini menunjukkan perhatian kita 
pada orang tersebut. Memberi 
kado bukan secara fisik saja, 
namun dengan kita mengetahui 
apa keinginan dan isi hatinya, 
tentu akan membuat si penerima 
hadiah tersenyum bahagia. 

berilah kesan
Selain membungkus kado dengan 
indah, kita juga bisa menuliskan 
catatan khusus terhadap orang 
tersebut. Inilah salah satu yang 
menambah kesan atas kado 
Anda dan tentunya menambah 
keceriaan di hari Natal. Katakan 
padanya dengan momen Natal 
ini, Anda bisa lebih bersahabat 
dengannya atau bahkan yang 
hubungannya sempat renggang, 
dapat saling memaafkan kembali, 
dan sebagainya.  

membuat list
Sebelum menyiapkan se-
gala sesuatu, tentunya kita harus 
membuat daftar dulu. Ini berguna 
agar Anda tahu siapa-siap saja 
yang akan menerima kado 
Natal. Selain memudahkan untuk 
menentukan berapa orang yang 
akan menerima “tanda kasih” 
kita, daftar ini mencegah kita dari 
kelupaan memberi hadiah. Dalam 
daftar itu, kita bisa mencatat apa 
kesukaan si penerima hadiah dan 
mencatat pula kira-kira barang 
apa yang bermanfaat serta berke-
san untuknya. 
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Natal 
Berbinar-Binar
Bulan Desember sudah di depan mata. Sudah saatnya hunian 
Anda berdandan kembali untuk menyambut hari yang penuh 
kebahagiaan. – Filia Darwi 
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HAMPIR SEMUA KELUARGA Kristiani di selu-
ruh dunia mulai mengeluarkan kembali pohon 
Natal dan berbagai pernak-pernik hiasannya, 
termasuk lampu-lampu Natal. Nah, agar Natal 
keluarga Anda tahun ini lebih berkesan, simak 
ide-ide kreatif menggunakan lampu Natal seb-
agai bagian dari dekorasi rumah, berikut ini.

1. Pesan Natal
Gunakan lampu Natal untuk membentuk kata-
kata yang mengandung pesan Natal, seperti 
‘joy’, ‘peace’, atau ‘noel’. Anda bisa menggu-
nakan lampu LED berbungkus serupa tambang 
plastik yang lentur. Lampu jenis ini memiliki 
cahaya yang cukup terang, hemat energi, dan 
mudah pula dibentuk. Jika ingin memanfaat-
kan lampu Natal biasa yang Anda miliki, cukup 
lilitkan lampu tadi pada huruf-huruf kayu.

2. Tirai Cahaya
Jendela bertirai kain, pasti sudah sering Anda 
lihat. Tapi bagaimana dengan jendela yang 
bertirai cahaya? Yang satu ini sungguh unik 
dan cara membuatnya pun sangat mudah. 
Anda cukup Menyusun lampu Natal agar 
berbaris menjuntai di balik lapisan vitrasi tirai 
jendela Anda. Saat malam tiba, cahaya lampu 
Natal akan tampak berpendar hangat dari 
jendela rumah Anda. 

3. Sangkar Bernyala
Sangkar burung tidak hanya cantik dijadikan 
hiasan bersama rangkaian bunga. Anda juga 
bisa mengisinya dengan lampu Natal. Masuk-
kan saja secara acak lampu Natal ke dalam 
sangkar burung dan letakkan di atas meja di 
sudut ruang tamu, atau tak jauh dari pohon 
Natal. 

4. Rustic Centerpiece
Salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu di 
malam Natal adalah makan malam bersama 
anggota keluarga tercinta. Agar jamuan 
makan tahun ini lebih berkesan, tak ada 
salahnya menghiasi meja makan Anda dengan 
serangkaian bunga, lilin, dan taburan cahaya 
hangat dari lampu Natal. Cukup dengan 
menyediakan kotak kayu persegi, botol bekas 
(yang sudah diwarnai dengan cat semprot, 
sesuai selera Anda), dan bunga segar. 

5. Temaram Bintang
Dandani lampu Natal Anda dengan kain tile 
atau renda. Potong kain tile berukuran 20 x 
20 cm. Ikatkan potongan kain tile tadi pada 
kabel lampu Natal, satu potongan di samp-
ing tiap lampu. Untuk kesan lebih romantis, 
daripada mengikat tile langsung pada kabel, 
gunakan potongan renda. Lampu berhias tile 
ini bisa Anda gunakan untuk menghias meja 
bersama pernak-pernik Natal lainnya. Cantik 
sekali!

Sebelum Berkreasi 
dengan Lampu

1. Pastikan lampu-lampu 
hias yang akan digunakan 
sudah dicoba terlebih dahu-
lu. Ganti semua bola lampu 
yang tampak hitam terbakar 
sebelum digunakan. Lampu 
yang terbakar akan “meng-
hisap” energi dari seluruh 
rangkaian dan mengurangi 
cahaya dari bola-bola lampu 
yang lain.

2. Hindari beban berlebih. 
Menghias rumah dengan 
lampu Natal memang meny-
enangkan, tapi hati-hati jan-
gan sampai kelebihan beban. 
Usahakan tiap panel listrik 
menanggung beban tak lebih 
dari 1400 watt. Jika lampu 
lainnya tampak memudar 
saat Anda menyalakan lampu 
Natal, itu pertanda panel 
listrik Anda kelebihan beban. 
Selamat berkreasi!  
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kitchen

Asem Asem 
Ayam
Resep: Uyung Dephi Yunitasari

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

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

Bahan: 
• 1/2 ekor ayam (potong menjadi 6 bagian)
• 250 ml santan encer

Bumbu: 
• 2 buah belimbing wuluh
• 3 siung bawang merah
• 2 siung bawang putih
• 1/2 buah tomat
• 1 buah cabe merah besar
• 4 buah cabe rawit merah
• 2 iris jahe sangrai
• 2 iris kunyit sangrai
• 2 iris lengkuas
• 1 lembar daun salam
• Gula dan garam secukupnya

Cara Membuat: 
1. Tumis semua bumbu sampai harum. 
2. Tambahkan santan encer dan tunggu hingga mendidih.
3. Masukkan ayam yang sudah dicuci bersih. 
4. Masak selama kurang lebih 35 menit sampai kuah agak 
  menyusut dan ayam sudah matang. 
5. Koreksi rasa sambil sesekali diaduk.
6. Asem asem ayam siap disajikan bersama nasi putih atau 
 menu lainnya.
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Pernah melihat buah hati Anda takut secara 
berlebihan? Kalau jawabanya iya, maka anak 
Anda bisa jadi mengalami fobia. -  Denny Lubis

mengatasi 
fobia
padaanak

K etakutan yang tidak 
beralasan pada ondel-
ondel, badut, pohon, 
ikan mungkin terlihat 

aneh bagi sebagian dari kita. 
Mereka akan bereaksi berlebihan 
bila bertemu, melihat, mendengar 
hal yang mereka takuti, se-
perti: mual, berteriak, menangis, 
marah, pingsan atau ada juga 
yang sampai kejang-kejang. Pada 
dasarnya, fobia bisa diartikan 
sebagai kondisi ketakutan yang 
teramat sangat terhadap sesuatu 
benda atau kejadian yang bisa 
membuat si penderita mengalami 
trauma. Beberapa ketakutan yang 
muncul pada orang dewasa ini, 
biasanya dimulai dari ketakutan 
yang dialaminya di masa kecil. 
Kondisi ketakutan berlebihan ini 
jika dialami secara terus menerus, 
maka akan terekam dalam 
memori anak dalam jangka waktu 
yang cukup lama.  

waan yang paling umum terjadi 
dan bisa dialami siapa saja. Fobia 
juga akan melibatkan pengalaman 
takut secara terus menerus yang 
berlebihan dan juga tidak masuk 
akal. 

jangan dimarahi
Sebagai orangtua yang bijak-
sana, ada baiknya kita menga-
wasi perkembangan fobia anak 
kita dari waktu ke waktu. Tak 
perlu memarahi anak karena 
reaksi ketakutan yang berlebihan. 
Semakin kita marah, semakin 
timbul fobia-fobia jenis baru yang 
mengganggu kejiwaan anak. 
Beberapa orangtua, khususnya 
ayah, terkadang memaksakan 
anak untuk berhadapan langsung 
dengan apa yang ditakuti anak. 
Tujuannya agar anak terbiasa 
berhadapan dengan hal yang dita-
kutinya. Namun ini salah. Karena 
semakin memaksakan, semakin 

besar pula kadar ketakutannya. 
“Yang sebaiknya dilakukan adalah 
bersabar dan mendampinginya 
bila berhadapan dengan ‘ketaku-
tannya’. Jika perlu, minta bantuan 
profesional untuk mengatasinya,” 
tambah Tika. Satu lagi, jangan 
biarkan anak merasa stres luar 
biasa seorang diri. Bantu anak 
membangkitkan keberanian dan 
kepercayaan dirinya. 

beri pengertian
Biasanya anak yang fobia 
terhadap sesuatu telah meya-
kini bahwa apa yang ditakutinya 
adalah sesuatu yang jahat dan 
sangat mengerikan. Jadi ajari 
dia untuk keluar dari pola pikir 
seperti ini dan ceritakan hal yang 
menyenangkan tentang apa pun 
mengenai fobianya ini. Misalnya 
ia takut pada badut. Ceritakan 
saja di balik wajah badut itu ada 
seseorang yang baik baik hati. 
Atau jika anak Anda takut keting-
gian, katakan padanya kalau ke-
tinggian itu tak selalu mengeri-
kan. Karena dari ketinggian, kita 
bisa melihat keindahan yang ada 
di sekeliling kita. Bila anak kurang 
paham, ceritakan hal tersebut 
perlahan-lahan agar anak bisa 
menerima realita kalau rasa 
takut mereka tidak berdampak 
buruk pada jiwa mereka. Kalau 
keberanian itu sudah muncul 
dan anak kita sudah mulai tidak 
takut, jangan senang dulu. Kita 
diharapkan untuk tidak langsung 
lepas tangan dan menganggap 
anak sudah bisa melewati tahap 
ketakutannya. Terus pantau 
gerak-geriknya, agar ia benar-
benar terlepas dari masalah ini.  

akibat sering 
menakuti 
Mungkin hal ini tidak kita sadari 
sebagai orangtua, tapi terkadang 
fobia timbul karena kebiasaaan 
kita yang sering menakut-nakuti 
anak. Contohnya: “Awas ya, kalau 
makananmu tidak dihabiskan, 
nanti digigit kodok,” atau “Jangan 
keluar halaman Nak, nanti kamu 
diculik hantu!” dan masih banyak 
lainnya. Ketakutan pada anak 
balita mungkin terlihat normal, 
karena rasa takut adalah kondisi 
alami yang membantu anak 
menghadapi pengalaman baru 
dan juga menumbuhkan insting 
bahaya. Tapi tentu saja hal itu bu-
kan dibuat-buat agar anak patuh 
dan menurut pada Anda. Karena 
dengan penerapan yang salah, 
justru akan sangat beresiko pada 
tumbuh kembang anak nantinya. 
Menurut Tika Bisono, psikolog, 
fobia merupakan gangguan keji-
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pada anak

tidak ?
perlu atau 

tes mantoux

feature

S
epertiga dari populasi du-
nia rentan terhadap infeksi 
tuberkulosis. Penyakit ini 
merupakan salah satu 

penyebab kematian yang sering 
pada anak. Tes Mantoux  atau Tu-
berculin Skin Test merupakan tes 
yang dilakukan untuk mendiagnosa 
penyakit tuberkulosis. Tes kulit ini 
sangat umum dilakukan di seluruh 
dunia, termasuk juga di Indonesia.
Sangat penting untuk mendeteksi 
tuberkulosis sedari awal, sehingga 
pengobatannya dapat dilakukan 
sesegera mungkin. 

Kapan tes Mantoux bisa dilakukan?
 Pengujian bisa dilakukan jika buah 
hati Anda menunjukkan gejala-
gejala spesifik seperti berikut:
• ANAK SUSAH MAKAN DAN 
MEMILIKI BERAT BADAN YANG 
KURANG DARI RATA-RATA ANAK 
SEUSIANYA.  Atau, jika ada 
peningkatan berat badan, namun 
tidak sesuai atau di bawah yang 
semestinya.
• MUDAH TERSERANG PENYAKIT. 
Wajar jika sesekali anak menderita 
sakit pilek dan batuk. Namun, pada 
anak yang terinfeksi tuberkulo-
sis, mereka lebih mudah tertular 
penyakit sehingga menjadi sering 
sekali sakit. 
• BATUK YANG TAK KUNJUNG 
PULIH ATAU BATUK BERKEPAN-
JANGAN. Gejala ini yang paling 
dikenal masyarakat sebagai penya-
kit tuberkulosis. 

Berat Si Kecil susah naik dan 
mudah sakit? Mungkinkah ia 
terkena tuberkulosis (TB)? 
Saatnya mencari tahu dengan 
melakukan tes Mantoux pada 
anak. - Yeni Umardin
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• ANAK TERLIHAT LEMAH, LETIH, 
LESU DAN TIDAK BERSEMANGAT 
DALAM BERAKTIVITAS.
• DEMAM DAN BERKERINGAT 
PADA MALAM HARI. 
• TERDAPAT TONJOLAN/ BENJO-
LAN DI LEHER. 
• DIARE YANG TAK KUNJUNG 
PULIH.
• REAKSI CEPAT VAKSIN BCG. 
Pada lokasi suntik vaksin BCG 
akan timbul tanda menyerupai 
bisul. Jika reaksinya muncul 
lebih cepat, semisal satu minggu 
setelah pemberian vaksin BCG, 
artinya tubuh anak telah terinfeksi 
tuberkulosis. Normalnya reaksi 
paling cepat muncul pada dua 
minggu setelah anak suntik BCG. 
Namun rata-rata, benjolan pada 
kulit muncul setelah 4 6 minggu.
Disamping gejala yang bersifat 
umum, dijumpai pula gejala-gejala 
khusus, seperti benjolan di tulang 
belakang, pembengkakan sendi 
(sendi pinggul, lutu, dan sendi 
ruas jari), kejang dan penurunan 
kesadaran, jantung bengkak atau 
perut membesar. 

bila hasil tes positif
Tes Mantoux dilakukan dengan 
cara menyuntikkan protein dari ku-
man Mycobacterium tuberculosis 
sebanyak 0.1 ml pada lapisan atas 
kulit lengan bawah. Selama 48-72 
jam kemudian, tenaga medis harus 
melihat hasilnya untuk diukur. Yang 
diukur adalah indurasi (tonjo-
lan keras tapi tidak sakit) yang 
terbentuk. Secara umum, hasil tes 
Mantoux dinyatakan positif bila 
diameter indurasi berukuran sama 

dengan atau lebih dari 10 mm. 
Setelah hasil Mantoux dinyatakan 
positif, sebaiknya anak mengikuti 
serangkaian pemeriksaan lain, 
salah satunya adalah rontgen yang 
bertujuan mendeteksi TBC lebih 
detail lewat kondisi paru yang 
tergambar dalam foto rontgen dan 
tes darah. Adapun uji Mantoux di-
laksanakan lebih dulu, karena hasil 
rontgen tidak dapat diandalkan 
untuk menentukan adanya in-
feksi kuman TB. Bercak putih yang 
mungkin terlihat pada hasil foto 
bisa memiliki banyak penyebab. 
Contohnya anak yang menderita 
batuk pilek pun kemungkinan 
memiliki bercak putih di paru. Jadi, 
tes Mantoux sangat diperlukan, tak 
cukup hanya rontgen paru.

ada syaratnya
Uji Mantoux tidak bisa dilakukan 
sembarangan. Karena, pada 
kondisi tertentu, tes ini dapat 
memberikan hasil negatif. Hal ini 
terjadi karena protein tuberkulin 
yang disuntikkan ke dalam tubuh 
‘terkacaukan’ oleh virus atau 
bakteri lain. Berikut syarat agar 
Si Kecil dapat melakukan tes 
Mantoux:
•  ANAK HARUS SEHAT, tidak se-
dang terinfeksi virus atau bakteri. 
Misalnya anak tidak sedang sakit 
flu, influenza, tipes, dan lain-lain.
• ANAK TIDAK MENGALAMI GIZI 
BURUK ATAU MALNUTRISI.
• ANAK TIDAK BARU SAJA 
DIVAKSINASI DENGAN VIRUS 
HIDUP.

• ANAK TIDAK SEDANG MEN-
GONSUMSI OBAT-OBATAN YANG 
MENURUNKAN IMUNITAS TUBUH, 
MISALNYA STEROID ATAU OBAT 
KEMOTERAPI.

pengobatan 
tuberkulosis
Penyakit ini dapat disembuhkan. 
Pengobatannya butuh waktu 
tergantung dari berat-ringannya 
penyakit. Agar penyakit sembuh 
tuntas, anak harus teratur minum 
obat setiap hari. Sebaiknya obat 
diminum ketika perut kosong, agar 
penyerapan obat maksimal. Selain 
mengonsumsi obat, perhatikan 
juga nutrisi anak. Tentunya yang 
bergizi dan seimbang. Perhatikan 
pula lingkungan rumah Anda., 
harus bersih dengan pencahayaan 
dan ventilasi yang baik. Berikan 
anak imunisasi BCG saat bayi. Vak-
sin BCG bermanfaat untuk mence-

gah seseorang terkena penyakit 
tuberkulosis. Tujuan pemberian 
BCG tidak hanya untuk mencegah 
TBC tetapi mengurangi risiko TBC 
berat seperti TBC meningitis dan 
TBC miliar.
 Keberhasilan pengobatan TB 
dapat diamati dengan memoni-
tor perbaikan gejala penyakitnya 
seperti: peningkatan berat badan, 
demam menghilang, batuk meng-
hilang, pembesaran kelenjar getah 
bening mengecil dan gejala lainnya 
menghilang. Umumnya perbaikan 
nyata terjadi pada 2 bulan pertama 
pengobatan. Dengan memper-
hatikan berbagai gejala yang 
mungkin timbul, diharapkan para 
orangtua bisa mendeteksi sejak 
awal kemungkinan sang buah hati 
menderita tuberculosis atau tidak 
dengan tes Mantoux. 
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Bagi pecinta rubrik Psikologi di majalah 
ini, pasti tak asing lagi dengan nama 
Ellen Patricia Sasiang. Beliau adalah 
seorang professional coach & kon-
selor, pembicara di berbagai training / 
seminar dan talkshow. Yuk kenalan lebih 
dekat dengannya. - Tim Redaksi FG

I bu satu orang putra ini juga 
adalah anggota International 
Coach Federation (ICF) 
dan Center for Coaching 

Certification – USA, yang telah 
mensertifikasi Ellen Patricia 
Sasiang sebagai seorang Certified 
Master Coach. Keahlian Ellen 
Patricia dalam bidang konseling 
tercermin dari penghargaan yang 
diterimanya pada tahun 2016, di-
mana ia terpilih sebagai penerima 
Heartline Award untuk kategori 
“Konselor Keluarga”. Sedang-
kan wawasannya dalam bidang 
parenting terlihat dari terpilihnya 
ia sebagai penerima penghargaan 
Menteri Pendidikan & Kebudayaan 
pada tahun 2016 untuk artikel par-
entingnya di majalah Family Guide.

orangtua yang baik, sampai 
bagaimana mendukung berbagai 
aspek perkembangan anak, khu-
susnya balita, di tengah kemajuan 
teknologi yang ada.
 Selain itu Ellen Patricia 
juga adalah pendiri dan pimpi-
nan Yayasan Busur Emas, yang 
berfokus pada bidang coaching, 
konseling, dan parenting. Sejak 
berdiri pada tahun 2011, Yayasan 
Busur Emas telah menyelengga-
rakan serta menjadi narasumber 
di 200-an training & seminar 
terkait coaching, konseling dan 
parenting. Ellen Patricia juga 
membawa Yayasan Busur Emas 
bekeja sama dengan beberapa 
partner untuk melakukan edukasi 
massa rutin, antara lain: radio 

talkshow “Parenting with Heart” 
setiap Sabtu pkl 08.00-09.00 
WIB di Heartline 100.6 FM serta 
TV talkshow “Emotional Health 
Talk” setiap Jumat pkl 08.00 
-08.30 WIB di Tirta TV (streaming 
di www.tirta.tv). Namun di tengah 
berbagai kesibukannya, Ellen 
Patricia tetap berusaha untuk 
meluangkan waktu bagi suami 
tercinta, Eko Windiarto, yang telah 
mengarungi kehidupan bersama-
nya sejak tahun 2001, serta buah 
hati mereka, Emry Prameswara. 
Info lebih lengkap tentang Ellen 
Patricia dan Yayasan Busur Emas 
dapat dilihat di www.ellenpatricia.
com dan www.busuremas.com.  

Ellen Patricia juga mempublika-
sikan sebuah buku parenting 
berjudul “Mendidik Anak dengan 
Hati” pada tahun 2015. Buku 
tersebut berisi panduan praktis 
bagi orangtua, khususnya yang 
memiliki anak balita. Buku “Men-
dididk Anak dengan Hati” terbagi 
menjadi empat bagian: tentang 
bagaimana menjadi orangtua, 
mendukung perkembangan kara-
kter anak, mendukung perkem-
bangan sosial-emosional anak, 
serta mendukung perkembangan 
kognitif anak. Saat ini cukup 
banyak buku tentang mendidik 
anak balita, namun nilai lebih dari 
buku ini adalah pembahasannya 
yang lengkap dan mendalam, 
mulai dari bagaimana menjadi 

lebih dekat
denganellen 

patricia 
sasiang

Yayasan Busur Emas 
melayani berbagai 
topik training bagi 
para guru

Suasana kelas program 
Training Konseling
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N
estlé menghadirkan Nestum, bubur sereal sarapan multigrain di tengah 
keluarga Indonesia sebagai pilihan sarapan lebih cerdas untuk memulai 
hari yang besar. Nestum merupakan sajian sarapan multigrain diperkaya 
dengan vitamin dan mineral, hadir dalam dua pilihan, yaitu Nestum 

Porridge (rasa Manis dan Original), serta Nestum 3-in-1 (pilihan rasa Susu, Susu 
& Pisang, dan Susu & Coklat). Keunggulan Nestum terdapat pada kandungan 
grainsmarta atau kombinasi unik multigrain yang terdiri dari gandum utuh, jagung, 

Sarapan Lebih Cerdas 
dengan Nestum

Mengisi Liburan 
Akhir Tahun 

Bersama Ichthus

Omela Kemasan Baru, 
Ramah Lingkungan

P
enghujung tahun sudah di depan mata. 
Rencanakan liburan pergantian tahun 
Anda dengan seksama. Umumnya, pada 
musim liburan, tujuan pariwisata populer 

sering menjadi pilihan, karena keinginan kelu-
arga memanfaatkan waktu libur yang bersamaan. 
Kadang, liburan semacam ini bisa berakhir 
kurang menyenangkan karena banyaknya kelu-
arga yang berpikiran sama. Ini dapat mengurangi 
kenyamanan liburan karena melonjaknya kepa-
datan pengunjung. Sebagai alternatif, jadwalkan 
berlibur di tempat yang belum terlalu terkenal. 
Sering kali, lokasi wisata yang belum banyak 
dikunjungi justru memiliki keindahan alam dan 
suasana nyaman yang minim gangguan. Cobalah 
kegiatan-kegiatan yang sedikit berbeda dari 
taman hiburan keluarga pada umumnya, seperti 
berkemah gaya kekinian, atau berlayar. Jika 
bepergian tidak dimungkinkan karena satu atau 
lain hal, rancanglah “kurikulum” liburan dengan 
melibatkan semua anggota keluarga. Kumpulkan 
ide untuk wisata kuliner, kegiatan outbound dan 
film-film yang ingin ditonton. Tawarkan kemung-
kinan mengambil short courses seperti cooking, 
modelling, art, ice skating, sepak bola atau 
berenang.  Tidak ada salahnya juga menyelipkan 
kunjungan sosial dalam kalender liburan, untuk 
mengingatkan anak tentang pentingnya berbagi. 
Apabila anak sudah cukup besar, liburan juga 
bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengenal-
kannya pada tanggung jawab, dengan memberi-
kan binatang peliharaan. Prinsipnya, penuhi “jad-
wal” liburan dengan kesibukan-kesibukan yang 
bersifat membangun karakter dan kebersamaan 
keluarga. Pada akhirnya, kenangan akan keber-
samaan keluarga yang menyenangkan akan lebih 
kuat tertanam dalam ingatan kita, di manapun 
masa liburan tersebut dihabiskan. - Nalia Sari 
Liestiani – Counselor of Ichthus School

catalogue

M
endukung tren industri kuliner, Frisian Flag Indonesia (FFI) memperke-
nalkan kemasan baru 490 gram Omela yakni produk taste enhancer 
krimer kental manis yang ditujukan untuk para pelaku bisnis kuliner 
(Horeka modern dan tradisional). Ukurannya yang besar menjadikan 

Omela lebih ekonomis, serta menjadi mitra tepat bagi para pelaku bisnis dalam 
mendukung usaha mereka. Omela kemasan baru ini juga lebih ramah lingkungan, 
dengan penyertaan label yang tercetak langsung pada kaleng – menjadikannya 
produk printed can pertama dari FFI, sekaligus menjadi satu-satunya di lini produk 
sejenis yang saat ini beredar di pasaran. Dengan rasa yang gurih dan lezat, varian 
produk ini paling pas digunakan untuk menambah kenikmatan aneka menu dari 
produk kuliner  mulai dari kopi, teh, es campur, es buah hingga berbagai macam 
penganan seperti kue-kue, martabak, pisang dan roti bakar. – YU 

beras, serat pangan, vitamin dan mineral, serta kandungan gula 
yang rendah. Kombinasi ini menjadikan Nestum sebagai pilihan 
sarapan yang lebih cerdas, bercita rasa lezat, untuk menghasilkan 
rasa kenyang yang lebih lama dengan tetap memer-
hatikan kandungan gizi yang lengkap dan seimbang. 
Nestum dapat disajikan dengan mudah, yakni cukup 
menambahkan susu atau air hangat. Kombinasi biji-
bijian pada Nestumjuga membuatnya sebagai pilihan 
sarapan yang fleksibel karena dapat dipadukan, baik 
dengan manis ataupun gurih, sehingga konsumen 
bisa berkreasi dengan beragam rasa. – YU

Affiliated School
www.kinderlandindonesia.com/jakarta
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Makanan yang terhidang di meja makan adalah 
persoalan krusial dalam rumah tangga. Karena 
itulah majalah Family Guide menghadirkan pula 
menu masakan sebagai referensi. Dan wanita 
inilah yang menjadi inspirasi berbagai menu ma-
sakan lezat di rubrik Kitchen kami. -  Uyung Dephy

memasak

uyung dephyala

dengan
cinta

S ebagai seorang ibu 
rumah tangga yang me-
miliki anak perempuan 
berusia 8 tahun dan bayi 

laki-laki berusia 7 bulan (tanpa 
bantuan asisten rumah tangga) 
di rumah, memasak bagi Uyung 
Dephy tak ubahnya bagai medan 
pertempuran yang tentunya 
sangat menyenangkan sekaligus 
menegangkan. Terutama saat ha-
rus sering harus mondar mandir 
antara kamar dan dapur.
 Bahkan saat menulis untuk 
para pembaca Family Guide pun 
dilakukannya sambil memastikan 
sang bayi yang sedang tidur 
tidak terbangun, air di mesin 
cuci mengalir dengan baik dan 
tentunya memastikan ikan yang 
digorengnya tidak gosong. Selain 

sehat. Ada perasaan yang tidak 
dapat dijelaskan bagi seorang ibu. 
Ya, bahagia yang sesederhana itu.
Memasak juga sebuah seni bagi 
Uyung yang juga sering menerima 
pesanan makanan lewat akun 
IG: @Dapoer_Naqia. Karena ia 
dituntut harus cepat, tanpa harus 
menakar menimbang dan berfikir 
harus begini atau begitu. Ia juga 
harus kreatif membuat menu 
dengan bahan-bahan yang ada.
”Memasak itu bukan tentang 
memakai resep siapa dan berapa 
takarannya tapi tentang bagaima-
na kita mengeksplorasi “rasa” 
yang kita miliki, naluri seorang 
perempuan pasti memiliki itu,” 
ujarnya. Jadi ibu-ibu yang merasa 
tidak bisa memasak, jangan 
berkecil hati ya.

”Tidak jarang kita memasak 
dengan resep di A si B, tetapi 
kenapa rasanya berbeda? Kalau 
kita sudah dapat “rasa” nya, 
maka memasak bukan lagi 
sebuah beban yang terpaku pada 
resep A,B,C dengan takaran 
sekian gram dll, tapi justru 
bisa menjadi sarana ’me-time’ 
yang sangat asyik, karena bisa 
berkreasi dengan semua bahan 
yang tersedia dan mengubahnya 
menjadi hidangan yang lezat untuk 
keluarga,” tambah istri dari David 
Raharjo lagi.
 Bagi Uyung, menyediakan 
makanan untuk keluarga adalah 
kebahagiaan tersendiri, walau 
saat ini dia begitu sibuk dengan 
balita dan tanpa ART. Selain lebih 
hemat dan sehat, ia yakin bahwa 
kelak anak-anak akan mengingat 
masakan ibunya, bahkan ketika 
ia berada nun jauh di negeri 
orang. Karena yang dibuat oleh 
hati, akan sampai ke hati pula. 
”Makanan seorang ibu adalah 
makanan paling enak sepanjang 
masa untuk anak-anaknya,” 
ujarnya.
“Saya menjadikan memasak se-
bagai sebuah cara menyampaikan 
rasa cinta kepada anak-anak dan 
keluarga. Karena yang mereka 
ingat bukan tentang rasa pedas, 
manis dan asin, tapi tentang rasa 
cinta abadi yang tersaji di meja 
makan dari seseorang yang sa-
ngat mencintai mereka. Selamat 
memasak dengan bahagia para 
perempuan hebat di luar sana. 
Peluk sayang dari saya, seorang 
ibu yang sangat cinta memasak,” 
pesannya.  

memasak menu untuk semua 
anggota keluarga, setiap hari ibu 
muda ini juga harus menyiapkan 
MPASI bayinya (Aryata Khaleev 
Pradikta) ditambah menyiapkan 
bekal si kakak (Anak Syifa Dahayu 
Naqia) ke sekolah.

bahagia itu 
sederhana
Hectic setiap saat? Pastinya! Tapi 
entah kenapa terus tertanam di 
pikiran Uyung bahwa kelak ia 
akan sangat sangat merindukan 
saat-saat seperti ini. Dan ia akan 
mengingatnya dengan tersenyum. 
Peluh dan lelah akan ber-
ganti dengan rasa bahagia yang 
membuncah manakala melihat 
anak-anak makan dengan lahap, 
mereka bisa tumbuh besar dan 
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Momen Natal identik dengan kumpul keluarga, makan bersama, 
tukar kado, dan segudang kegiatan lainnya. Bagaimana dengan 
para pesohor? Seperti apa ya, momen Natal mereka? – Yeni Umardin

Best Christmas Moment

    SELENA GOMEZ
Tahun lalu, Selena Gomez merayakan malam 
Natal bersama para pasien anak di Cook 
Children’s Medical Center di kampung 
halamannya, Texas. Gomez menghabiskan 
waktunya bermain dan menghias kue bersama 
anak-anak di area bermain rumah sakit terse-
but. Kedatangan Gomez membuat para pasien 
gembira sekaligus terharu.

    ONCE MEKEL       
Tahun lalu, Once merayakan Natal dengan 
membuat drama kecil bersama anak dan 
keponakan-keponakannya. “Saya jadi sutrada-
ranya, dan harus mengumpulkan script di 
internet, mencari mana yang bagus, kemudian 
saya susun dan jadi sutradara dadakan.” 

CHARLIZE THERON
Buat Neil, Natal adalah segalanya. Neil dan keluarganya merayakan Natal dengan 
antusias. Apa yang mereka lakukan untuk memperingati hari kelahiran Kristus? Tak 
hanya pohon Natal yang dihias ornamen keren, daftar kado untuk anak-anaknya pun 
super seru, yakni sebuah roket ukuran besar dan rumah boneka yang super besar 
pula. Saking terobsesi dengan Natal, Neil seringkali terlibat membintangi film Natal 
antara lain The Christmas Wish, The Christmas Blessing, and A Very Harold and 
Kumar Christmas.

HEIDI KLUM
Saat Natal, Heidi 
memberikan kado 
berupa hasil 
karyanya sendiri 
untuk keempat 
buah hatinya. 
Begitupun anak-
anaknya yang 
akan membuat 
karya sendiri 
untuk dijadikan 
kado bagi sang 
ibu. Tradisi terse-
but sengaja dibuat 
Heidi, karena ia 
menyukai karya 
seni. Ternyata hal 
itu membantu 
wanita berdarah 
Jerman ini dalam 
mengembangkan 
kreativitas anak-
anaknya.

    SOPHIE ELLIS-BEXTOR
Perayaan Natal di rumah 
Sophie layaknya perayaan 
Natal di keluarga Inggris. 
“Kami memiliki pohon 
kado, yaitu kado-kado 
kecil yang kami 
gantungkan di pohon 
cemara. Hal lain yang 
kami lakukan adalah 
menyanyi saat pudding 
Natal (Christmas Pudding) 
disiram brendy lalu 
dinyalakan hingga menjadi 
‘flambe’ dan menebar aroma 
yang semerbak.” 
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liburan 
tanpa bangkrutbertahun baru 

S
iapa yang tak suka 
liburan? Rasanya hampir 
semua orang menyukai-
nya. Selain menjadi ajang 

berkumpul bersama orang-orang 
tersayang, liburan juga berfungsi 
meredakan stres yang terakumu-
lasi karena pekerjaan atau beban 
sekolah anak-anak. Sebuah pene-
litian di South Coast Institute for 
Applied Gerontology di Amerika 

Serikat, bahkan menemukan 
bahwa para wanita pekerja yang 
berlibur (entah bersama keluarga 
atau teman-teman) mengalami 
peningkatan signifikan dalam 
penurunan penyakit jantung.   
 Sementara mereka yang 
kurang berlibur (sedikitnya sekali 
dalam setahun) mengalami pe-
ningkatan risiko penyakit jantung 
sebanyak dua kali lipat. Hiiii, ngeri 

Tak terasa, akhir 
tahun sudah di 
depan mata. 
Tahun baru pun 
sudah mulai 
menampakkan 
jejaknya. Apa 
yang terbayang 
dengan segera? 
Liburan bersama 
keluarga tentu-
nya! – Rina Ruslaini 

ya? Karena itu, selagi ada waktu 
dan dana untuk liburan, sangat 
disarankan untuk berlibur. 

dari mana uangnya? 
Menabung atau berinvestasi 
adalah jawaban utamanya. 
Seringkali kita lupa menyiapkan 
pos untuk berlibur. Padahal jika 
tidak disiapkan, bisa jadi dananya 
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Tips Hemat 
Saat Berlibur

#RAJIN MELIHAT PROMOSI WISATA
Sebelum atau selagi menyiapkan dana untuk tahun baru 
dan berlibur, ada baiknya untuk melihat-lihat pameran 
promosi wisata yang sering diselenggarakan. Siapa tahu 
Anda bisa mendapat harga murah untuk penginapan 
dan tiket pesawat. Apalagi bila mengingat betapa biro 
perjalanan dan maskapai penerbangan sering berlomba-
lomba memberikan diskon tertentu, demi mendapat 
konsumen baru. 

#SIAPKAN ASURANSI PERJALANAN 
Tak ada salahnya bila kita membeli asuransi perjalanan 
untuk keluarga kita. Asuransi ini bisa dibeli terpisah atau 
satu paket dalam biro perjalanan yang kita pakai (jika 
memakai biro perjalanan). Ada asuransi yang menang-
gung risiko kehilangan atau kerusakan barang, peng-
gantian penerbangan karena dibatalkan, dan kesehatan. 
Pilih mana yang paling Anda butuhkan. 

#SIAPKAN OBAT-OBATAN 
Daripada membeli obat di tempat tujuan wisata yang 
sudah pasti mahal dan (mungkin) akan sulit diperoleh, 
lebih baik bawa saja sendiri. Siapkan satu pouch berisi 
obat-obatan semisal: antiseptik, perban, obat luka, mi-
nyak kayu putih, obat gosok, obat mual, maag, obat 
diare, obat batuk dan sakit kepala, dan sebagainya.

# BAWA UANG TUNAI SECUKUPNYA
Biasanya di tempat tujuan wisata, kita seringkali kalap 
saat melihat barang bagus dan murah. Padahal begitu 
sampai di rumah, kita tidak tahu akan diapakan barang 
yang baru saja dibeli itu. Sering mengalami hal ini? 
Karenanya bawa uang tunai seperlunya saja. Ini sangat 
berguna agar Anda dan keluarga tidak melebihi angga-
ran. Dengan begitu, Anda tak perlu mengeluarkan uang 
lebih untuk membayar barang-barang yang sebenarnya 
tidak dibutuhkan.

tidak akan pernah cukup. Atau 
dalam kasus ekstrem, dana tahun 
baru sekaligus liburan malah di-
ambil dari pos lain, misalnya dari 
anggaran dana darurat. Hati-hati, 
jangan sampai setelah pulang 
liburan, Anda kehabisan dana dan 
bangkrut. Kalau perlu, masing-
masing anggota keluarga mena-
bung untuk pos ini. Misalnya Si 
Kecil bisa menabung di celengan. 
Berinvestasi di Reksadana juga 
bisa menjadi pilihan. Pilih yang 
berisiko rendah dan dalam waktu 
cepat seperti Reksadana Pasar 
Uang atau Reksadana Pendapatan 
Tetap.  

kapan dananya mu-
lai disiapkan?
Mestinya sudah disiapkan jauh-
jauh hari sebelum Anda dan 
keluarga pergi berlibur. Karena 
itu perencanaan sangat penting 
dalam hal ini. Diskusikan bersama 
keluarga, kapan waktu yang 
diinginkan untuk berlibur dan 
ke mana destinasi yang hendak 
dituju. Ke luar negeri atau cukup 
berlibur di dalam negeri saja? 
Berbekal dua hal ini, Anda bisa 
mengetahui kapan waktu yang 
tepat untuk mulai menabung 
atau berinvestasi. Idealnya, enam 
bulan hingga setahun adalah 
waktu yang cukup untuk mulai 
menyiapkan dana tahun baru dan 
liburan ini. 

Adakah Sumber Lain 
untuk Menambah 
Dana Tabungan?
Jika ada, bagus! Tapi jika tidak 
ada, mungkin Anda dan pasangan 
bisa mengusahakannya bersama. 
Misalnya dengan menjadi penulis 
lepas di koran atau majalah, 
menjual barang atau jasa, 
mengambil lembur di kantor, atau 
lainnya. Dengan adanya tambahan 
penghasilan untuk dana tahun 
baru dan liburan ini, diharapkan 
tabungan Anda akan lebih cepat 
terkumpul. Manfaatnya banyak 
sekali, selain bisa mengunjungi 

atau menambah beberapa objek 
wisata lebih banyak, kelebihan 
uang yang Anda miliki di pos ini 
bisa menjadi pondasi untuk ang-
garan liburan berikutnya. 

Haruskah Mena-
bung dalam Jumlah 
Tetap?
Ya! Ini bagus sekali untuk melatih 
kedisiplinan finansial kita. Mena-
bung secara terencana lebih baik 
daripada menabung asal-asalan 
(dalam artian bulan ini mena-
bung, bulan berikutnya tidak). 
Perkirakan terlebih dahulu berapa 
jumlah yang Anda butuhkan kelak, 
kemudian menabunglah sesuai 
jumlah yang sudah Anda target-
kan itu. Jadi apa yang sudah Anda 
tabungkan, tidak akan sia-sia dan 
juga akan lebih cepat terkum-
pul. Jika perlu, tegaskan hal ini 
kepada seluruh anggota keluarga. 
Dengan begitu, Anda paling tidak 
sudah menanamkan sikap disiplin 
dalam menabung kepada anak-
anak. 

Berapa Alokasi un-
tuk Oleh-oleh?
Nah ini dia, orang Indonesia bi-
asanya suka membawa oleh-oleh 
sepulang mereka berlibur. Walau 
harganya tidak seberapa, ini bisa 
jadi cukup merepotkan, terutama 
jika jumlahnya lumayan banyak. 
Alokasi anggaran untuk oleh-
oleh bisa didiskusikan bersama 
anggota keluarga. Sebaiknya 
jumlahnya tidak melebihi 15 
persen dari anggaran total tahun 
baru dan liburan.

Bagaimana, sudah 
siap menyiapkan 
dana untuk tahun 
baru dan liburan 
Anda? Jangan lupa untuk 
mengajak seluruh anggota 
keluarga berpartisipasi dalam hal 
ini. Selamat bertahun baru dan 
berlibur
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Terletak di tengah kota Roma, Italia, 
luas negara ini hanya 44 hektar, atau 

sepertiga kawasan Gelora Bung Karno. 
Museum Vatican adalah tujuan wisata 
wajib, saat berkunjung ke negara ini. Di 
sana, pengunjung bisa melihat langsung 
peninggalan sejarah, seni budaya dan 
juga arsitektur koleksi Vatikan. Jangan 
lupa untuk menyambangi gereja Basilica 
Santo Petrus, yang merupakan bangu-
nan gereja terbesar di dunia. Gereja ini 
berukuran panjang 118 meter dan lebar 
64 meter, berhiaskan interior menakjub-
kan: dinding yang dipenuhi pahatan serta 
lukisan indah. Terdapat juga puluhan pa-
tung orang-orang suci yang terbuat dari 
batu marmer. Bagi Anda yang merayakan 
Natal, bisa mengikuti perayaan Ekaristi 
malam Natal di gereja Basilika St. Peter 
tentunya akan menjadi pengalaman yang 
sangat berkesan.

Terletak di kota Bayern, Jerman, Nuremberg 
isimewa karena memiliki kota tua dengan 

benteng yang mengelilinginya. Untuk anak-anak, ada 
5 wahana permainan yang bisa dijajal, mulai dari 
carousel dua tingkat, bianglala dan perahu ayun atau 
kora-kora yang mungil. Ada pula stand untuk berfoto 
bersama Santa Claus. Sempatkan mampir ke Zindorf 
untuk mengunjungi Playmobil Funpark. Taman ber-
main anak-anak dengan luas lebih dari 90.000 m2 
bertema Paymobil, mainan serupa Lego.

Vatikan 

Nuremberg, 
Jerman 

Liburan Natal 
Berkesan

Libur Natal dan akhir tahun segera tiba. Sudahkah Anda 
dan keluarga merencanakan libur Natal kali ini? Bagi yang 
tak merayakan Natal, tak ada salahnya mengisi waktu li-
bur dengan mengunjungi tempat wisata bernuansa Natal. 
Perjalanan wisata Anda dijamin akan menjadi pengalaman 
tak terlupakan seumur hidup. – Filia Darwi 

Lapland, 
Finlandia

S iapa yang tak kenal Santa Claus? 
Kehadirannya begitu lekat dengan 

tradisi Natal. Jika sewaktu kecil Anda 
hanya bisa berkhayal untuk bermain 
ke rumah Santa Claus, sekarang saat 
untuk mewujudkannya! Berkunjunglah 
ke “rumah” Santa Claus di Lapland, 
tepatnya di Santa Claus Village, yang 
merupakan taman hiburan bagi anak-
anak dan keluarga. Di sini Anda bisa 
mengunjungi ruang kerja Santa Claus, 
kantor posnya yang sibuk melayani surat 
anak-anak dari seluruh dunia, toko oleh-oleh, atau mengirim kartu pos yang dicap khusus Santa 
Claus Village untuk dikirim ke sanak-famili. Atraksi menarik lainnya: merasakan berseluncur 
dengan kereta salju yang ditarik rusa kutub, atau anjing husky. Di akhir kunjungan, Anda akan 
memperoleh sertifikat sebagai bukti pernah menginjakkan kaki di Kutub Utara.
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New York

London

Kota ini mewakili citra Amerika 
Serikat sebagai negara maju, 

beberapa landmark kota New 
York sudah sangat dikenal. Sebut 
saja patung Liberty, Empire State 

S etiap musim dingin, kota ini menggelar festival Natal 
yang diberi nama Winter Wonderland di Hyde Park. 

Festival ini inimenawarkan berbagai keseruan hanya di satu 
tempat saja. Ada pasar Natal dengan kios-kios berben-
tuk rumah kayu yang menjual pernak-pernik Natal, kaos, 
lukisan, topi, dan barang kerajinan tangan lainnya. Ada pula 
gelanggang es untuk bermain seluncur bersama keluarga. 
Bertemu dan berfoto bersama Santa Claus, serta mengun-
jungi Santa’s Toy Factory tentunya akan menjadi kegiatan 
menarik untuk anak. Nikmati pula pertunjukan dan atraksi 
Zippos Christmas Circus. Bila ingin menikmati panorama 
menakjubkan, cobalah Giant Observation Wheel yang akan 
membawa Anda hingga ke ketinggian 60 m. Akhiri petualan-
gan di Winter Wonderland dengan mencicipi berbagai pilihan 
menu yang tersedia.

Building, jembatan Brooklyn, dan Chrysler Building. Juga 
lokasi-lokasi wisata seperti taman kota Central Park, pusat 
perbelanjaan Fifth Avenue, dan American National History 
Museum. Namun yang istimewa di bulan Desember adalah 
hadirnya pohon Natal yang menjulang 100 kaki di udara di 
area Rockefeller Center. Di tempat ini juga terdapat gelang-
gang es yang terkenal selama 78 tahun. Bagi penggemar 
pertunjukkan balet, jangan lewatkan pertunjukkan “The 
Nutcracker” oleh New York Ballet.sewaktu kecil Anda.

Ibukota provinsi Sulawesi Utara ini dikenal memiliki banyak 
obyek wisata yang menarik. Salah satunya Taman Nasional 

Bunaken, yang kaya dengan ekosistem terumbu karang. Kondisi 
airnya yang jernih memudahkan Anda untuk menyaksikan 
keindahan alam bawah laut di sini, baik dengan menyelam atau 
snorkeling. Taman laut ini juga menyediakan kapal selam khusus 
bagi pengunjung yang ingin melihat keindahan bawah laut tanpa 
harus berenang. Selain taman laut, Manado memiliki monumen 
kebanggaan, yaitu Monumen Yesus Memberkati. Waktu yang tepat 
untuk berkunjung ke monumen setinggi 50 meter ini adalah pagi 
hari, di mana sinar matahari akan langsung memantulkan cahaya 
ke patung tersebut. Dari monumen ini Anda bisa melihat siluet 
Gunung Klabat dari kejauhan.

Hampir serupa dengan Bandung, sebagian besar wilayah kota 
Malang merupakan daerah pegunungan berhawa sejuk de-

ngan panorama cantik. Tak heran kota ini memiliki beberapa loka-
si wisata air terjun, seperti coban Nirwana, coban Mbok Karimah, 
air terjun Sumber Pitu, coban Tundo. Di sebelah selatan kota ini 
berjejer pantai-pantai pasir putih seperti pantai Batu Bengkung, 
pantai Ungapan, pantai Bajulmati, pantai Balekambang, dll. Bagi 
yang ingin mengajak keluarga berekreasi dan belajar di taman 
bermain, Jatim Park 1 dan 2 adalah tempat yang tepat. Jatim 
Park 1 punya lebih dari 50 wahana seru, seperti kolam renang 
raksasa, play ground, remote car, jet coaster, bioskop 3D, dll. Ja-
tim Park 2 akan mengajak Anda kembali ke alam. Di sini terdapat 
3 tempat yang seru, seperti Museum Satwa, Pohon Inn Hotel, dan 
Batu Secret Zoo. 

Manado

Malang
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tidak cukup,
apakah perlu

tambahan sufor?

ASI

Memberikan ASI 
hingga usia 2 ta-
hun merupakan hak 
bayi. Kandungan 
yang terdapat 
dalam ASI akan 
menunjang kelang-
sungan hidupnya 
kelak. – Putri Karina Lailani

familyguideindonesia42
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Ibu Perlu 
Melakukan Ini 
• IBU PERLU MEMERIKSA PERTAMBAHAN BE-
RAT BADAN BAYI SECARA BERKALA. Selama 
enam bulan pertama, gunakan kurva pertumbu-
han berat badan (KMS). 
• BILA PERTAMBAHAN BERAT BADAN BAYI TI-
DAK PARALEL DENGAN KURVA PERTUMBUHAN 
(atau menurun), berarti pertambahan badannya 
tidak cukup. 
• BILA BERAT BADAN BAYI BERTAMBAH 
MENGIKUTI KURVA PERTUMBUHAN, artinya bayi 
mendapat cukup ASI. 
• IBU JUGA HARUS SERING MEMERIKSA AIR 
SENI BAYI. Bila bayi mengeluarkan banyak air 
seni yang jernih, berarti bayi cukup ASI. Bila 
bayi mengeluarkan air seni yang pekat kurang 
dari 6 kali sehari, dan jika ia berusia lebih dari 
4 minggu dan air seninya pekat. Berarti ia tidak 
mendapat cukup ASI.

 

A ktivitas menyusui ja-
ngan dihentikan begitu 
saja hanya karena ibu 
dalam perjalanan ke 

luar kota. Si Kecil tetap membu-
tuhkan ASI. Memang, menyusui 
anak saat bepergian menjadi 
‘pekerjaan rumah’ tersendiri, 
mengingat ibu dan anak tidak 
berada di lingkungan yang 
ideal. Untungnya menyusui saat 
bepergian tidak mengharuskan 
ibu membawa banyak barang dan 
peralatan. Lagi pula, menyusui 
bisa menenangkan Si Kecil dan 
memberi nutrisi yang mereka 
sukai dan mereka perlukan, ke-
manapun Anda pergi. Jika Anda 
berencana melakukan perjalanan 
jauh bersama bayi yang usianya 
di bawah 1 tahun, berikut kiat 
khusus untuk memudahkan aktivi-
tas menyusui.

naik mobil
Keuntungan ibu menyusui yang 
melakukan travelling dengan 
menggunakan mobil (pribadi) 
adalah kemungkinan memiliki 
waktu ekstra. Ibu bisa berhenti 
setiap dua jam untuk menyusui, 
mengganti popok dan membi-
arkan bayi Anda meregangkan 
tubuhnya. Jangan lupa juga untuk 
membawa bantal menyusui jika 
Anda memilikinya. Pastikan Anda 
beristirahat dan mengenakan baju 
menyusui yang nyaman di tubuh.

pesawat terbang
Bepergian dengan menggunakan 
pesawat mungkin agak lebih 
merepotkan. Selain bantal me-
nyusui (jika memungkinkan untuk 
dibawa), jangan lupa membawa 
nursing cover atau apron menyu-
sui. Apron menyusui akan sangat 
berguna bagi Anda saat berada di 
bandara. Orang yang lalu-lalang 

mungkin bisa mengganggu kenya-
manan Si Kecil saat menyusu. 
Menyusui bayi saat lepas landas 
dan mendarat bisa membantu 
mengurangi nyeri di telinga Si 
Kecil akibat tekanan udara. Me-
nyusui di dalam pesawat mungkin 
sedikit kurang nyaman, karena 
ruangannya terbatas atau sempit. 
Ada baiknya bila Anda meminta 
tempat duduk di jendela atau di 
dekat lorong, agar lengan Anda 
bisa bergerak bebas. Jika ruang 
yang Anda tempati sempit, dan 
Anda tidak mengenal penumpang 
yang duduk di sebelah Anda, beri 
tahu mereka bahwa Anda akan 
menyusui. Umumnya orang akan 
akomodatif bila Anda memberi 
tahu atau meminta izin terlebih 
dulu. Selalu kenakan baju menyu-
sui yang praktis.
kereta api
Saat memesan tiket kereta api, 
pilihlah posisi duduk yang nyaman 
dan tidak menyulitkan ibu saat 
menyusui. Pastikan juga tempat 
duduk Anda berdekatan dengan 
toilet serta pintu keluar, sehingga 
Anda tidak perlu berjalan terlalu 
jauh saat ingin ke kamar kecil 
atau turun dari kereta. Anda juga 
akan membutuhkan apron atau 
nursing cover agar proses me-
nyusui menjadi lebih tenang dan 
efektif bagi Anda dan Si Kecil.
Jika Anda butuh memompa ASI 
selama perjalanan, jangan lupa 
membawa pompa ASI (manual), 
serta alat dan tempat untuk 
menyimpan ASI seperti cooler bag 
(ukuran kecil), ice gel dan plastik 
ASI. ASI perah yang disimpan di 
dalam cooler bag yang bagus, 
dapat bertahan selama 24 jam. Se-
tiba di tempat tujuan, segera ma-
sukkan ASI perah ke dalam freezer. 
Selamat menyusui dengan nyaman, 
meski dalam perjalanan!  
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event

S
etelah mendulang kesuksesan 
selama dua tahun berturut-turut, 
Pekan Raya Indonesia (PRI) kembali 
digelar untuk ketiga kalinya. Pekan 

Raya Indonesia kali ini menawarkan konsep 
yang lebih matang dengan menghadirkan 
beragam unsur baru yang berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya.

 Untuk diketahui PRI 2018 merupakan 
pameran multiproduk indoor dengan meng-
hadirkan nuansa Festival yang  digelar di 
Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD 
City. PRI 2018 yang berlangsung pada tang-
gal 27 September – 7 Oktober 2018 lalu ini 
diselenggarakan sebagai bentuk dukungan 
terhadap program pemerintah dalam usaha 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pari-
wisata baik domestik maupun international 
dan wujud dukungan terhadap berkem-
bangnya industri kreatif dan perdagangan 
nasional. 

 Beberapa kegiatan baru di Pekan Raya 
Indonesia 2018 adalah Clothfest yang 
menghadirkan 80 exhibitor dari industri ritel 

tanah air. Ada pula Coffee Area untuk para 
pecinta kopi yang menghadirkan 30 exhibi-
tor kopi dari Asosiasi Exportir dan Industri 
Kopi Indonesia (AEKI). Para pengunjung 
bisa menikmati beragam sajian kopi khas 
Nusantara dari para exhibitor ini. 

 Sebagai hiburan, PRI 2018 juga me-
nyelenggarakan International Indie Music 
Festival (IIMF) dan rangkaian pertunjukan 
musik dan budaya khas Indonesia melalui 
Panggung Nusantara. Ada lebih dari 200 
musisi dan band serta 100 seniman budaya 
yang siap meramaikan panggung dan 
menghibur para pengunjung. - DL

pekan raya 
indonesia 2018
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Favorite’s 
Guide
RAJA MAINAN
TOKO MAINAN ONLINE, 
LENGKAP DAN MURAH 
WA: 083873257257 
RAJAMAINAN.CO.ID

@MAINANANAK
MON-SAT = 8AM-3PM 
T: 081291677015 
T: 081806394913 

@TOKOMAINANANAK
KATALOG MAINAN DAN BUKU 
ANAK
IG UTAMA : 
MAINANEDUKATIFANAK

FAMILY ONLINE SHOP
T : 089646993789
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HIASLAH AKU!
Halo adik-adik, kini saatnya berkreasi! Gunting semua bagian sesuai garis putus-putus, lalu tempelkan 
pada pohon Natal. Kini kalian punya pohon Natal yang lucu. Kalo sulit, minta tolong ayah atau ibu, ya!
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YOGYAKARTA

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

Taman Pintar
Jalan Panembahan Senopati No. 1 - 3 
Yogyakarta

Gembira Loka
Jl.Kebun Raya
Yogyakarta

SOLO

Pandawa Water World
Jalan Cemara Raya Solo Baru

SURABAYA

Ciputra Waterpark
Citraland The Singapore Of Surabaya
Surabaya

Chipmunk Playland
Surabaya

BALI

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

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

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

TEMPAT LIBURAN ANAK

JAKARTA

Seaworld Indonesia
Taman Impian Jaya Ancol

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

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

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

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

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

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

TANGERANG

Paradise Dreamland
Jalan PUSPITEK Raya Serpong, 
Tangerang Selatan 1

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

BOGOR

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

Safari Track, Cisarua 
Taman Safari Indonesia, 
Cisarua

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

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

BANDUNG

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

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

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

SEMARANG

Taman Margasatwa di Semarang
Jalan Raya Semarang

Taman Wisata Wonderia
Jalan Sriwijaya, Semarang

Water Blaster
Jalan Bukit Candi Golf No.1
Semarang

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

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

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

Taman Rekreasi Mora Indah
Jl.Sisingamangaraja Km.11
Medan

Kebun Binatang Medan
Kelurahan Simalingkar B
Medan

MAKASSAR
Trans Studio Makassar
Jl. Dg Patompo Kawasan Terpadu 
Trans Studio
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JAKARTA BARAT

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

JAKARTA PUSAT

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

JAKARTA UTARA

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

pickuppoint

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

FAMILY GUIDE EDISI INI JUGA DAPAT DIPEROLEH DI
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JAKARTA SELATAN

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

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

JAKARTA TIMUR

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

TANGERANG

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

BEKASI

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

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

DEPOK

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

CIREBON

KINDERFIELD CIREBON
JL. KAP SAMADIKUN NO. 33

BANDUNG

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

SURABAYA

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

YOGYAKARTA

ZAP
JL. MELIWIS NO.10 DEMANGAN BARU
YOGYAKARTA 

SEMARANG

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

BOGOR

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

PONTIANAK

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

pickuppoint

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

Prediksi Kodi tepat. Banjir bandang tiba. Semua penghuni 
Hutan Rindang mengungsi ke aula hutan. Untungnya, tempat 
yang lapang dan tinggi itu tidak terendam banjir. 

Penghuni Hutan Rindang pun merayakan Natal dan Tahun 
Baru di aula. Justru di sana mereka merasakan malam Natal 
yang lebih khidmat dan berkesan. 

Para penghuni Hutan Rindang sedang berkumpul untuk membahas 
acara Natal dan Tahun Baru kali ini. 

“Di acara Natal dan Tahun Baru kali ini, kita jalan-jalan yuk! kata 
Rubi memberi usul. “Wah seru tuh,” ujar Burhan Si Burung Hantu. 

“Boleh juga, sepertinya memang belum pernah ya…” kata 
Kelli Kelinci. Setelah tempat dan waktu disepakati, pertemuan 
itu pun akhirnya bubar.  

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

Beberapa hari sebelum waktu yang disepakati tiba, hujan 
turun terus-menerus. “Sepertinya akan banjir besar, kalau 
hujan tak juga segera berhenti,” kata Kodi resah.
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