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Tahun Baru,
Harapan Baru
Waktu melesat bagai peluru, satu tahun kembali telah berlalu.
Tanpa terasa, sang buah hati pun kini terlihat tumbuh semakin besar
dan pintar. Ya, bila di tahun sebelumnya si kecil baru bisa tengkurap,
mungkin sekarang ia sudah bisa berdiri, berjalan atau bahkan berlari.
Intinya, waktu memang selalu membawa perubahan, perkembangan
juga harapan baru.
Begitu juga dalam dunia medis. Dulu, hampir tak ada obat yang
bisa menyelamatkan seseorang dari infeksi bakteri. Namun seiring
dengan berjalannya waktu, seorang ahli mikrobiologi dari Inggris
bernama Sir Alexander Fleming berhasil menemukan penicillin yang
menjadi cikal bakal dari obat bernama antibiotik. Berkat
penemuannya itu jugalah milyaran nyawa manusia bisa
terselamatkan.
Sayangnya, antibiotik saat ini sering digunakan secara
sembarangan. Akibatnya, bukannya berfungsi sebagai penyembuh,
antibiotik malah bisa menjadi sarana penghantar bakteri jenis baru
yang lebih kebal terhadap pengobatan.
Itu sebabnya, sebagai orangtua kita harus bijaksana dalam
memberikan antiobiotik terhadap anak. Sebaiknya, ketahui
terlebih dahulu jenis penyakit apa saja yang membutuhkan
antibiotik, bagaimana cara pemberiannya, dan hal lainnya yang
berkaitan. Semua akan dibahas dalam Laporan Utama SBH edisi
perdana di tahun 2016 ini.
Di samping itu, akan ada juga artikel mengenai manfaat yoghurt
untuk kecantikan, dampak positif dan negatif dari pujian, sampai
pengganti karbohidrat untuk si kecil. Semoga, seluruh sajian dari kami
dapat bermanfaat dan berkenan di hati para pembaca SBH. Akhir
kata, selamat menikmati dan SELAMAT TAHUN BARU….

SURAT PEMBACA

Dear SBH,
Terima kasih atas dimuatnya artikel mengenai open
house di TKK 2 & SDK 2 PENABUR di rubrik Kilas SBH edisi
Desember 2015. Namun perlu kami luruskan mengenai
penulisan merek sekolahnya. Dalam artikel tersebut
tercantum TKK 2 & SDK 2 Penabur, seharusnya huruf besar
semua : TKK 2 & SDK 2 PENABUR. Demikian ralat dari kami.
Semoga hubungan baik yang sudah terjalin selama ini
dapat terus berlanjut.
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Regards

dewi sofa - Kepala Sekolah TKK 2 Penabur
Dari Redaksi :

Terima kasih atas koreksinya.

Artikel
M

imisan

Dear SBH,
Saya sangat tertarik dengan artikel mengenai mimisan
pada anak yang dimuat SBH edisi September 2015.
Sebenarnya, artikel tersebut sudah saya baca di
e-magazine nya. Namun demikian saya ingin memiliki
majalah fisiknya. Bisakah saya memesan SBH edisi
tersebut? Terima kasih.
Regards

Fransisca - Alam Sutera, Serpong
Dari Redaksi :

Untuk pemesanan majalah bisa menghubungi bagian sirkulasi
di 08788-1975343. Terima kasih.
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CERITA COVER

NAOMI
Model Cover SBH 2015
Duh.. cantik dan manisnya senyum Naomi Gizelle Malik. Dialah pemenang Pemilihan Model Cover SBH 2015.
Berkat senyumnya yang manis itu pula, penyuka ayam goreng ini berhasil memikat hati para juri sehingga
dinyatakan sebagai pemenang utama.
Sebelumnya, Naomi sudah dua kali lho ikut Pemilihan Model Cover SBH. Tapi meski belum berkesempatan
menang, Naomi tidak putus asa. Buktinya dia terus ikut ajang Pemilihan Model Cover SBH, sampai akhirnya
baru di tahun 2015 dewi keberuntungan berpihak pada gadis cilik kelahiran Jakarta, 14 Februari 2010 ini. Naomi
dinyatakan menang dari total 2.353 peserta. Hebat ya.
Sebagai pemenang utama, anak dari
pasangan Zhi Alatas dan Moch. Faizal
Malik ini berhak atas berbagai
bingkisan sponsor, 2 tiket tour ke
Bangkok serta 10 gram logam mulia.
Di samping itu, Naomi juga berhak
menjadi model cover SBH sekaligus
bintang iklan dari
biskuit SERENA. Selamat ya Naomi.
Semoga tumbuh menjadi anak yang
pintar dan karir sebagai model ciliknya
selalu lancar.

Model : Naomi Gizelle Malik
Busana : Ken n Mom
(Wa: 0812 8833 2198 / 0813 1529 8329
BB Pin : 7FC2308A, IG : @kenmomshop)
Foto : Peter A. Budiono
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kILAS
Hidup Sehat dan Ramping
Bersama lightHOUSE
Guna mempromosikan kampanye bahaya obesitas dan pentingnya memilih program penurunan berat
badan yang komprehensif, mudah, menyenangkan, tapi tetap di bawah supervisi medis, maka lightHOUSE
Indonesia selama 2 tahun berturut-turut mengadakan lightWEIGHT Challenge yaitu program kompetisi
penurunan berat badan pertama di Indonesia yang menggunakan program komprehensif dengan pendampingan dokter gizi, dokter olahraga, perawat, ahli gizi, dan psikolog.
Program yang mereka jalani merupakan program lightWEIGHT yang menjadi andalan di klinik lightHOUSE
yang telah terbukti 3,5 kali lebih efektif menurunkan berat badan dibandingkan konsultasi dan terapi
konvensional biasa yang banyak ditemui di klinik penurunan berat badan lain. Program
ini dirancang secara sistematis dan komprehensif dengan
melibatkan berbagai ahli di bidangnya dan
dilengkapi dengan alat-alat bantu paling
mutakhir, seperti apps, edu games, hingga aplikasi
virtual reality.
Selama 12 minggu, 10 orang Finalis lightWEIGHT
Challenge (LWC) 2015 menjalani program
lightWEIGHT. Mega Edyawati (Mahasiswa, 20
tahun) akhirnya meraih juara utama karena berhasil
turun 20 kg hanya dalam waktu 12 minggu
dengan cara yang menyenangkan. “Beberapa kali saya
memang pernah diet sendiri, tetapi kadang suka jenuh
dan susah untuk back on track.Menurut saya, program
penurut berat badan di lightHOUSE inovatif jadinya
terasa seru dan mengasyikan,” ujar mahasiswa jurusan
komunikasi ini.

Nonton Film 12 Dimensi di MOI
lndustri film berkembang sangat pesat. Agar dapat
memberikan pengalaman yang berbeda, maka para
pecinta film membutuhkan sesuatu yang interaktif,
unik dan spektakuler. Untuk itu SAR! TECHNOLOGY
memperkenalkan Pengalaman RED TRUCK di Mall
of Indonesia (MOI) yang akan berlangsung dari 17
Desember 2015 hingga 31 Januari 2016 di Lobby 7.
RED TRUCK merupakan singkatan dari Robotic
Edutainment Truck yang akan memberikan pengalaman Virtual Reality 12 Dimensi. Dengan durasi
film mulai dari 8 menit hingga 15 menit, pengunjung
dapat merasakan sensasi yang tak akan terlupakan.
Harga tiket masuk Rp. 60.000,- untuk hari biasa dan
Rp. 70.000,- untuk akhir pekan. Khusus
pemilik member Sedayu akan mendapatkan diskon Rp
10.000,-.
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Miss KidZania 2015

Untuk ke-5 kalinya KidZania menyelenggarakan pemilihan Miss Kidzania. Di tahun 2015, Ikeishia Irenea
Erlan berhasil menjadi pemenangnya dan akan mulai bertugas sebagai brand ambassador KidZania Jakarta serta
memperoleh hadiah trip ke Liverpool, Inggris bersama orangtua.
Pada babak final yang berlangsung di Main Square KidZania Jakarta, 21 Desember 2015 lalu, keduabelas
finalis Miss KidZania 2015 yang merupakan anak berbakat usia 7 – 13 tahun mempertunjukkan beragam bakat
yang mereka miliki seperti menyanyi, menari, bermain musik, baca puisi, dan fashion show.
Dengan adanya Miss KidZania ini diharapkan anak-anak
dapat lebih mengembangkan daya imajinasi dan kemampuan
komunikasi serta meningkatkan kepercayaan dirinya. Dada
Sabra Sathilla selaku Marketing Communication Manager
KidZania Jakarta mengatakan “Seluruh peserta yang lolos ke
babak final sebenarnya sudah menjadi pemenang karena
mereka telah berhasil mengalahkan lebih dari 1.800
pendaftar dan melewati banyak proses sampai mereka bisa
sampai ke final. Untuk pemenang juara 1, 2 dan 3, itu
hanyalah sebagai bonus atas perjuangan mereka.”

Stella Maris BSD Adakan Bakti Sosial
Manusia sebagai makhluk sosial, harus memiliki
kesadaran untuk hidup saling berdampingan dan saling
membantu sesama yang membutuhkan. Berdasarkan
pemikiran tersebut, Stella Maris School BSD
mengadakan acara bakti sosial, pada Sabtu, 19
Desember 2015.
Bakti sosial itu sendiri merupakan kegiatan tahunan
sekaligus aksi Natal Stella Maris School BSD untuk
membagi berkat kepada masyarakat yang
membutuhkan di sekitar wilayah Rawa Buntu dan
Mekar Jaya, Tangerang. Rangkaian kegiatan yang
diadakan mulai dari donor darah sampai pemeriksaan
gratis yang dilakukan oleh 7 orang dokter yang sebagian
besar merupakan alumni dari Stella Maris School BSD.
Selain itu, ada pula pasar murah yang menyediakan
500 paket sembako dengan sistem pembagian kupon
kepada masyarakat yang membutuhkan.
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PENDAPATKU
Kehadiran adik bayi seringkali membuat kakak
cemburu. Menurut Bunda bagaimana cara
mengatasinya?
Tiga Jurus Jitu Mengatasi
Kecemburuan Sang Kakak
Membuat kakak menerima kehadiran adiknya memang gampang gampang
susah. Tapi ada 3 hal yang bisa dilakukan agar si kakak bisa belajar
menyayangi dan mau berbagi dengan adik barunya.
1. Ceritakan tentang kehamilannya. Beri tahu si kakak, kalau di perut bunda
ada dedek bayi dan beberapa
bulan kedepan anggota keluarga akan bertambah 1 orang.
2. Jika kakak mulai komplain dan merasa kasih sayang ayah bundanya hanya
untuk adiknya saja, maka ceritakan masa bayi si kakak dan tunjukkan
fotonya sewaktu dia bayi. Katakan kalau sewaktu kakak bayi, ayah dan
bunda juga melakukan hal yg sama.
3. Jelaskan tentang perbedaan umur antara si kakak dengan adik bayi yang
baru lahir. Tanamkan kalau kakak umurnya lebih besar, jadi sudah banyak
hal yang bisa dilakukan sendiri. Dengan demikian kakak juga bisa mulai
belajar mandiri.

Fina
(Tangerang)

Ketiga hal itulah yang saya lakukan ketika hamil anak kedua. Dan ternyata
berhasil 100%, si kakak tidak cemburu dan sayang sekali sama dedeknya.

Tidak Mengistimewakan
Satu Anak
Saat hamil anak kedua, saya katakan pada si kecil
bahwa di perut bunda ada adik bayi. Nanti kalau adik
sudah lahir, kakak bisa ajak main bareng. Saya juga
sering mengajak si kakak mengobrol dengan adiknya
yang masih ada di perut. Nah, setelah lahir dan si adik
tumbuh besar, kalau mereka bertengkar atau berebut
mainan, saya dan suami sepakat untuk tidak pernah
mengatakan : “Ayo yang besar mengalah” atau
sebaliknya. Melainkan kami selalu katakan : “Ayo
berbagi” atau “Kakak dan adik harus saling sayang dan
main bersama, tidak rebutan”. Lewat kata-kata seperti
itu, tidak ada salah satu anak yang merasa
diistimewakan. Siapa yang bersalah harus minta maaf
dan yang berbuat baik pasti kami beri apresiasi. Saat
ini saya tengah hamil anak ketiga. Alhamdullilah kedua
kakaknya tidak cemburu pada calon adiknya karena
telah terbiasa diperlakukan sama.

Siti Latifah
(Wonosobo)

Menumbuhkan Kasih Sayang
Kakak Sejak Dini
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Kalau saya baru akan punya anak kedua nih. Saat ini usia kehamilan saya
masuk 4 bulan. Sementara si kakak usianya sudah 5 tahun. Belum juga
adiknya lahir, si kakak sudah menunjukkan gelagat cemburu. Dia sudah
wanti-wanti kalau semua mainannya nanti tidak boleh dimainkan sama
calon adiknya. Alasannya takut di makan atau takut kena air liur dedek.
Melihat gelagat cemburu si kakak, saya selalu berusaha memberikan
pengertian sejak dini. Pelan-pelan saya tanamkan bahwa sebagai kakak
harus sayang sama adiknya. Tiap malam menjelang tidur saya juga sering
katakan bahwa adik bayi di dalam perut kangen sama suara kakak dan
minta dinyanyikan serta dibacakan shalawat nabi. Biasanya mendengar
itu si kakak jadi antusias. Dengan semangat dia akan mencium perut
ummi-nya sembari bernyanyi dan bercerita apa saja. Lewat kegiatan
itu saya berharap si kakak bisa merasa ikut memiliki adiknya sehingga
tumbuh rasa sayangnya.

Beri Perhatian Lebih Pada
Kakak
Untuk mengatasi kecemburuan kakak pada
adiknya, sebaiknya jarak kelahiran mereka tidak
terlalu berdekatan. Selain itu, sebisa mungkin
berikan perhatian lebih pada anak pertama ketika
kita mulai mengandung adiknya.
Tanamkan pengertian bahwa baik kakak maupun
adik sama-sama kita sayangi. Setelah adiknya
lahir, sebisa mungkin jangan tinggalkan mereka
main bersama berdua saja, tapi harus dalam
pengawasan orangtua. Apabila saat bermain si
kakak melakukan kesalahan, jangan langsung
memarahinya. Sebaiknya beritahu secara
baik-baik. Sebab bila langsung dimarahi, si kakak
akan sedih dan merasa kemarahan itu muncul
karena kehadiran adiknya. Kuncinya sabar dan
tunjukkan kalau ayah dan ibu sama-sama
sayang mereka berdua.

Lakukan Kembali Kebiasaan
Lama Bersama Sang Kakak
Berdasarkan pengalaman, memang benar lho si
kakak jadi kelihatan cemburu dan berusaha
mencari perhatian ketika adik bayinya lahir.
Bentuk cari perhatiannya terkadang ada yang
membuat kita kesal atau bahkan iba. Hal ini
mungkin terjadi karena tanpa sadar kita terlalu
fokus ke adiknya yg baru lahir. Solusinya, saya
mencoba meluangkan lebih banyak waktu untuk
si kakak. Misalnya dengan jalan melakukan
berbagai kebiasaan yang dulu sering kami
lakukan bersama. Seperti menemaninya nonton
televisi, menemaninya belajar dan main games
sampai menyuapinya. Lambat laun si kakak
mulai “melunak”. Tidak cari perhatian lagi dan
sikapnya ke adiknya pun berubah menjadi lebih
baik.

Kenz Mom
(Bandung)

Ayu Karlina R

Pertanyaan edisi Febuari :

Mulai usia berapa si
kecil sebaiknya diajari
menggunakan toilet,
dan bagaimana cara
mengajarinya?

Istinana
(Bekasi)

Kirim pendapat Bunda ke :
redaksi@sangbuahhati.com
Lima sampai sepuluh pendapat
terpilih akan dimuat di Majalah
SBH edisi Febuari 2016 dan berhak
mendapatkan bingkisan serta
kiriman majalahnya
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LAPORAN UTAMA

ANTIBIOTIK

Kawan atau Lawan?
“Bijaksanalah dalam memberikan antibiotik pada anak. Sebab ibarat pisau
bermata dua, antibiotik bisa menjadi kawan juga lawan.”

www.guelph.momstown.ca
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Sepulang dari dokter, Rina merasa gundah.
Pasalnya anak bungsunya, Tiara (3 tahun) didiagnosa terkena radang tenggorokan. Sehingga menurut
dokter yang memeriksa perlu diberi beberapa macam
obat, termasuk antibiotik.
Kegundahan Rina tentu bukannya tanpa alasan.
Maklum,berdasarkan informasi yang pernah didengarnya, penggunaan antibiotik sedari kecil dikabarkan
bisa memberikan efek samping yang buruk terhadap
kesehatan anak kelak.
“Makanya saya jadi bingung. Bila tak diminumkan
saya takut penyakit Tiara bertambah parah.
Sebaliknya saya juga ngeri dengan efek samping yang
mungkin bisa ditimbulkan akibat penggunaan
antibiotik. Sebenarnya, perlu tidak sih radang
tenggorokan pada anak diobati dengan antibiotik?,”
keluhnya sembari bertanya.
Kejadian yang sama mungkin juga pernah dialami
para ibu lainnya. Kerap kita dengar bahwa antibiotik
adalah solusi dari segala macam penyakit. Namun,
antibiotik juga di klaim sebagai obat keras yang berbahaya. Benarkah demikian?

Sejarah Antibiotik
Menurut Wikipedia, antibiotik adalah segolongan
molekul, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses
biokimia di dalam organisme, khususnya dalam
proses infeksi oleh bakteri.
Penemuan antibiotik itu sendiri dimulai pada
tahun 1928 ketika seorang ahli mikrobiologi dari
Inggris bernama Sir Alexander Fleming melakukan
penelitian pada bakteri stephylococcus. Saat
meninggalkan labotatoriumnya, Fleming lupa
membersihkan cawan petri yang mengandung
bakteri tersebut, sehingga terkontaminasi oleh jamur
penicillium chrysogenum.
Ketika kembali untuk melanjutkan penelitian,
Fleming melihat perkembangan bakteri menjadi
terhambat akibat kontaminasi jamur itu. Penelitian
pun terus dilanjutkan untuk mengetahui senyawa
yang terkandung pada jamur penicillium chrysogenum
sehingga lahirlah antibiotik pertama yang disebut
Penicillin.
Ternyata setelah itu perjalanan Fleming tidak
mulus alias banyak mengalami kendala terhadap cara
budidaya dan isolasi jamur tersebut. Penelitian

tentang Penicillin kemudian dilanjutkan oleh Howard
Florey dan Ernest Boris Chain dengan biaya dari
pemerintah Amerika dan Inggris. Mereka berdualah
yang berhasil memurnikan Penicillin menjadi
antibiotik-antibiotik jenis baru yang pada akhirnya
dapat menyelamatkan milyaran nyawa manusia.

Dampak Positif Antibiotik
Lalu, seberapa besar sebenarnya peran antibiotik
terhadap pengobatan suatu penyakit?
Berdasarkan penjelasan dari Dr Ferdy Limawal, Sp.A
yang membuka praktek di RS Omni Hospital, Alam
Sutera, Serpong, diketahui bahwa apabila digunakan
secara benar dan sesuai indikasi, antibiotik
sebenarnya akan menjadi obat yang sangat berguna.
“Sebab antibiotik pada dasarnya berkhasiat
membasmi infeksi bakterial serta mempercepat
penyembuhan dan mencegah komplikasi dari suatu
penyakit,” katanya.
Namun demikian, ia juga mengakui bahwa antibiotik merupakan jenis obat keras yang lazimnya hanya
bisa diperoleh dengan resep dokter. “Memang benar
antibiotik tergolong obat keras yang seharusnya
hanya bisa dibeli lewat resep dokter. Tapi sayangnya
kondisi saat ini berbeda. Antibiotik sekarang banyak
dijual bebas dan mudah didapatkan walau tanpa
resep dokter. Keadaan inilah yang banyak
dikhawatirkan para praktisi kesehatan. Masalahnya,
kemudahan mendapatkan antibiotik dapat memicu
penggunaan yang tidak rasional dan tidak tepat
sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut Dr Ferdy menegaskan bahwa selama
ada indikasi yang dilengkapi dengan bukti empiris
atau laboratorium, lengkap dengan pemeriksaan
penunjang lainnya, maka bila memang diperlukan
antibiotik sebenarnya sah-sah saja diberikan pada
anak-anak. Bahkan pada bayi yang baru lahir.
“Tapi sekali lagi, semuanya harus sesuai indikasi
yang menunjukkan fakta bahwa antibiotik memang
harus diberikan. Itu pun dengan catatan penggunaannya harus tepat dan tidak boleh berlebihan. Karena
bila digunakan secara berlebihan dan tidak tepat,
maka akan timbul banyak kerugian,” tegasnya.

Dampak Negatif Antibiotik
Adapun kerugian yang harus dihadapi akibat
penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan
berlebihan adalah meningkatnya resistensi antibiotik
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yaitu suatu kondisi dimana bakteri dalam tubuh
menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik.
Akibatnya bila tubuh terinfeksi bakteri yang resisten
tersebut, maka pengobatannya akan menjadi lebih
sulit. Dosis dan jenis antibiotik yang diberikan pun
harus yang lebih kuat. Efek sampingnya juga bisa
meningkat tanpa diimbangi oleh efektifitas obat.
“Jadi awalnya ada jenis bakteri yang dapat diobati
dengan mudah oleh antibiotik ringan. Namun karena
penggunaan antibiotiknya berlebihan atau irasional,
maka bakteri tersebut dapat bermutasi dan menjadi
kebal, sehingga memerlukan jenis antibiotik yang
lebih kuat. Bila bakteri ini menyebar ke lingkungan
sekitar, maka suatu saat akan tercipta kondisi dimana
tidak ada lagi jenis antibiotik yang dapat membunuh
bakteri yang terus menerus akan bermutasi tersebut,”
tambah Dr Ferdy.
Kondisi demikian tentu sangat mengkhawatirkan
dan membuat kita seolah-olah kembali ke zaman
sebelum antibiotik ditemukan. Pada zaman tersebut,
infeksi yang diakibatkan oleh bakteri tidak dapat
diobati sehingga angka kematian otomatis melonjak
drastis. Hal lain yang mungkin dapat terjadi adalah
biaya pengobatan akan semakin meningkat
karena dosis antibiotik yang harus diberikan juga
akan semakin kuat.
Di samping itu, pemakaian antibiotik yang
berlebihan atau irasional ternyata juga dapat
membunuh kuman yang baik dan berguna yang ada
di dalam tubuh. Sehingga tempat yang semula
ditempati oleh bakteri baik akan diisi oleh bakteri
jahat atau oleh jamur dan biasa disebut
“superinfection”.
Dr Ferdy juga mengatakan bahwa penggunaan
antibiotik yang tidak tepat dan berlebihan juga dapat
menimbulkan efek samping berupa gangguan pada
beberapa organ tubuh. Misalnya, gangguan pada
saluran cerna, ginjal, fungsi hati, sumsum tulang,
darah dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula
kemungkinan akibat lainnya yaitu reaksi alergi
antibiotik. Gejala alerginya bisa mulai dari yang
ringan seperti ruam, gatal sampai dengan yang berat
seperti pembengkakan bibir atau kelopak mata,
bahkan sesak napas.
“Perlu diingat bahwa sistem tubuh dan fungsi
organ pada bayi serta anak-anak masih belum
tumbuh sempurna. Itu sebabnya resiko efek samping
akibat penggunaan antibiotik yang berlebihan dan

tidak tepat pada anak-anak jadi lebih tinggi. Terlebih,
bayi dan anak-anak jugalah yang logikanya paling
sering mendapatkan resep obat antibiotik karena
lebih sering sakit akibat daya tahan tubuh mereka
yang lebih rentan. Bayangkan saja, bila dalam
setahun seorang anak mengalami 9 kali sakit, dan
dokter yang memeriksa kebetulan senang
memberikan antibiotik, maka ada 9 kali 7 hari atau
64 hari anak mendapatkan antibiotik,” jelasnya
panjang lebar.
Penjelasan yang diberikannya tersebut bukannya
tanpa alasan. Beliau menyadari betul bahwa
pendapat umum yang mengatakan ‘dokter di
Indonesia selalu memberikan antibiotik kepada
pasiennya’, bukan sekedar pameo belaka. Sebab
banyak fakta yang membuktikan bahwa memang di
Indonesia, dokter lebih gampang memberikan
antibiotik.
“Buktinya penderita yang sering berobat di
Indonesia bila berobat di luar negeri, terutama di
negara maju sering khawatir, karena bila sakit jarang
diberi antibiotik. Sebaliknya pasien yang sering
berobat di luar negeri juga sering khawatir bila
berobat di Indonesia, karena setiap sakit selalu
mendapatkan antibiotik,” ujarnya sembari tersenyum.
Untuk itu, Dr Ferdy menyarankan agar para
orangtua paling tidak harus sedikit tahu tentang
penggunaan antibiotik yang benar. Dengan demikian,
penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan
berlebihan dapat dihindari sejak dini.

Pengobatan Yang Memerlukan
Antibiotik
Lebih jauh Dr Ferdy juga menjelaskan bahwa pada
dasarnya memang ada beberapa penyakit yang
memerlukan terapi antibiotik sebagai obatnya.
Diantaranya adalah demam tifoid atau lebih dikenal
dengan sakit tifus, infeksi saluran kencing, TBC,
difteri, tetanus, pertusis, meningitis bakteri dan
pneumonia bakteri.
Sementara menanggapi kasus radang tenggorokan yang diderita oleh Tiara, putri dari Rina, Dr Ferdy
menggarisbawahi bahwa sejatinya sebagian besar
infeksi tenggorokan tidak perlu antibiotik.
“Radang tenggorokan itu artinya dinding
tenggorokan menebal atau bengkak, berwarna lebih
merah, ada bintik-bintik putih dan terasa sakit bila
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menelan makanan. Kebanyakan radang tenggorokan
disebabkan oleh dua jenis infeksi yaitu virus dan
bakteri. Sekitar 80% radang tenggorokan disebabkan
oleh virus dan hanya sekitar 10-20% yang disebabkan bakteri,” kata Dr Ferdy
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Apabila radang tenggorokan yang di derita
tersebut disebabkan oleh infeksi virus, maka sudah
pasti penggunaan antibiotik tidak akan efektif.
Sebaliknya malah dapat menimbulkan resistensi atau
kekebalan kuman terhadap antibiotik. Ketika kuman
telah kebal, bisa jadi saat antibiotik benar-benar
diperlukan tidak akan ampuh lagi. Akibatnya,
penyakit yang diderita juga tidak akan kunjung
sembuh.

www.huffingtonpost.com

Khusus untuk kasus ringan karena infeksi virus,
Dr Ferdy mengatakan bahwa anak tidak harus dibawa
ke dokter dan cukup diberi obat penghilang rasa sakit
atau demam. Tapi pada kasus tertentu yang bukan
disebabkan virus, pemeriksaan oleh dokter sangatlah
diperlukan guna mencari penyebab radang
tenggorokan serta menegakkan diagnosa yang benar
dengan tujuan mencegah pemberian antibiotik yang
tidak tepat bagi sebagian besar penderitanya.
“Radang tenggorokan biasanya juga disertai
demam tinggi, dan ingus berupa lendir hijau atau
kuning. Semua gejala tersebut bisa jadi termasuk
perjalanan infeksi virus sehingga tidak dapat dijadikan
indikasi pemberian antibiotik. Pada kasus demam
tinggi saat hari ke 3 sampai ke 5, dokter mungkin
baru akan mempertimbangkan pemberiaan
antibiotik,” ujarnya.
Namun demikian Dr Ferdy juga mengingatkan
bahwa meski radang tenggorokan akibat infeksi
bakteri tidak sesering infeksi virus, tetapi dampaknya
bisa lebih serius. Umumnya, radang tenggorokan
tersebut diakibatkan oleh bakteri jenis streptococcus.
Infeksi baketri streptococcus sudah pasti
memerlukan bantuan dokter karena bila tidak
mendapat antibiotik yang memadai maka
penyakitnya akan bertambah parah dan kuman dapat
menyerang katup jantung sehingga menimbulkan
penyakit jantung rhematik.
“Di daerah tropis terutama negara berkembang
seperti Indonesia, infeksi bakteri streptococcus
golongan ini banyak terjadi pada musim hujan.
Disinilah diperlukan ketelitian dokter untuk
mengidentifikasi dengan tepat penyebab radang

.com

www.aleat
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Selain radang tenggorokan, penyakit yang
biasanya sering mendapatkan pengobatan
antibiotik adalah batuk. Padahal menurut Dr Ferdy,
batuk malam dan pagi hari biasanya berkaitan
dengan alergi atau bukan lagi dalam fase infeksi dan
tidak perlu antibiotik. Indikasi pemberian antibiotik
hanya boleh diberikan bila terdapat gejala infeksi
sinusitis akut yang berat seperti panas lebih dari 39
derajat celcius dengan cairan hidung purulen, nyeri,

serta pembengkakan sekitar mata dan wajah.
“Intinya, sebagai orangtua kita sedikit banyak juga
harus tahu mengenai pengobatan pada anak,
termasuk penggunaan antibiotik yang tepat, sehingga
tidak terjadi salah kaprah. Janganlah menolak
antibiotik mentah-mentah bila memang diperlukan.
Jangan pula menyetop pemberian antibiotik di tengah
jalan karena merasa anak sudah sembuh. Hal seperti
itu bisa menimbulkan resistensi antibiotik.
Sebaliknya, jangan pula menerima pemberian
antibiotik sebagai alternatif obat bila indikasinya
belum jelas,” tutup Dr Ferdy.

www.aleat.com

tenggorokan yang di derita pasien. Sebab radang
tenggorokan yang berulang dan akibat bakteri
streptococcus memiliki resiko yang fatal apabila tidak
segera ditangani,” katanya.
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• Janganlah menggunakan atau membeli
antibiotik berdasarkan resep sebelumnya.
Karena salah menggunakan antibiotic dapat
menyebabkan obat menjadi tidak efektif lagi
dan bahkan bisa menimbulkan resisten (kebal)
obat.
• Pilek, batuk, dan diare pada anak umumnya
tidak memerlukan antibiotik. Usahakan agar
anak banyak minum, cukup makan makanan
bergizi, dan istirahat. Jika demam lebih dari 3
hari segera periksakan anak ke dokter.
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PAKAR MENJAWAB

Alergi Susu
Dokter, sejak kecil anak saya alergi susu sapi atau laktosa.
Sebagai gantinya, sejak bayi Kevin (sekarang 4 tahun) saya beri
susu kedelai. Pertanyaannya : apakah susu kedelai benar benar
bisa jadi pengganti susu sapi? Saya sering bertanya-tanya,
vitamin dan terutama kalsium di susu sapi apakah bisa
tergantikan dengan susu kedelai? Akankah alergi tersebut bisa
hilang seiring dengan pertambahan usia?
Tolong dijelaskan ya dok, terimakasih

Fitri,

Bogor, Jawa Barat.

www.momsk

Dear Bu Fitri,
Terkadang sebagai orangtua kita salah mengartikan alergi susu dengan intoleransi laktosa. Alergi susu adalah suatu
keadaan di mana bayi bereaksi negatif terhadap protein dari susu yang diberikan. Reaksi alergi muncul setelah bayi
berkali-kali minum susu, sehingga pada suatu waktu dia menderita gejala alergi berupa diare, kemerahan atau gatal
pada tubuh.
Sedangkan intoleransi laktosa adalah keadaan di mana bayi langsung diare setelah minum susu sapi. Sesuai
keterangan Anda, maka kondisi yang anak Anda alami disebabkan oleh intoleransi laktosa yaitu suatu kondisi yang
disebabkan kurangnya enzim laktase yang dibutuhkan tubuh untuk mencerna laktosa (gula susu) yang terkandung di
dalam susu. Laktosa yang tidak tercerna akan mengalami fermentasi, sehingga terjadi kembung dan diare.
Penyebab intoleransi laktosa terbagi dua, yaitu primer dan sekunder. Intoleransi laktosa primer terjadi karena
kekurangan atau defisiensi enzim laktase sejak lahir dan berlangsung sepanjang hidupnya. Sedangkan intoleransi
laktosa sekunder terjadi akibat rusaknya lapisan usus halus. Enzim laktase diproduksi pada usus halus dapat lenyap
bila permukaan usus mengalami kerusakan, misalnya pada infeksi saluran cerna, diare berkepanjangan dan gangguan
saluran cerna lainnya.
Intoleransi laktosa primer sulit disembuhkan dalam artian tidak ada obat yang dapat menambah produksi enzim
laktase dalam tubuh, namun gejalanya dapat dikontrol melalui diet. Sedangkan intoleransi laktosa sekunder biasanya
hanya bersifat sementara dan pada umumnya dapat sembuh bila penyakit dasarnya diatasi.
Untuk menggantikan susu sapi, susu kedelai memang bisa menjadi alternatif. Sebab kandungan gizi
dan vitamin dari susu kedelai mirip seperti susu sapi, kecuali kandungan kalsiumnya hanya sekitar
seperempat dari kalsium yang dikandung susu sapi. Guna memenuhi standar susu yang sesuai,
maka pabrik susu kedelai biasanya menambahkan kalsium untuk produknya, sehingga sama
seperti kandungan kalsium susu sapi.
pengasuh:

dr. Ferdy Limawal
dokter spesialis anak

ids.com
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KATA MEREKA

Fakta Tentang

Osteoporosis

“Jangan sepelekan keluhan sakit bahu, punggung, maupun kaki.
Karena bisa jadi itu gejala awal osteoporosis.”
Menurut badan kesehatan dunia, WHO, jumlah
penderita osteoporosis atau kerap disebut tulang
keropos dari tahun ke tahun terus meningkat.
Disebutkan pula bahwa penderitanya kebanyakan kaum wanita. Apa sebenarnya osteoporosis?
Bagaimana gejalanya? Bisakah penyakit ini dicegah?
Berikut petikan wawancara SBH dengan ahli
orthopedic surgeon, Dr Ray Hendry Sp.OT
T: Apa sebenarnya osteoporosis?
J: Osteoporosis merupakan penyakit tulang yang
kerap disebut juga tulang keropos. Secara
miksroskopis tulang tersusun seperti struktur
sarang lebah. Bila terjadi osteoporosis, lubanglubang pada sarang lebah ini menjadi lebih besar.
Artinya kepadatan tulang sudah berkurang, dan
struktur tulang menjadi tidak normal.
T: Apa Penyebabnya?
J: Tulang kita secara normal selalu dibentuk dan
diserap, ini proses alami tubuh. Pada individu
normal, pembentukan lebih banyak dari pada
penyerapan. Osteoporosis terjadi jika penyerapan
lebih banyak terjadi dari pada pembentukan. Hal
ini antara lain bisa disebabkan proses alami
penuaan dan penyakit kronis. Terkadang
dipercepat faktor malnutrisi, kurang beraktivitas,
dan gaya hidup tidak sehat.

T: Apa saja gejala osteoporosis?
J: Osteoporosis sebenarnya terjadi pelan-pelan dan
diam-diam, sehingga sering disebut sebagai
silent disease. Patah tulang seringkali menjadi gejala
pertama. Bisa juga tubuh menjadi lebih pendek
atau bungkuk. Itu terjadi karena ruas-ruas tulang
belakang melemah dan memendek. Kondisi patah
tulang, sakit tulang belakang, dan bungkuk tersebut
tentu menimbukan kesulitan untuk melakukan
pekerjaan sehari-hari. Akibatnya secara psikologis,
dapat juga menimbulkan depresi karena
ketergantungan kepada orang lain.
T: Apakah bisa di sembuhkan?
J: Sayangnya osteoporosis tidak bisa disembuhkan.
Namun,banyak sebenarnya faktor risiko yang dapat
dikenali dan diantisipasi, terutama terkait gaya
hidup seperti kebiasaan merokok dan minum
minuman beralkohol, diet kurang kalsium, kurang
aktivitas, konsumsi obat, dll.
T: Bagaimana cara pencegahannya?
J: Diet cukup kalsium dan vitamin D, cukup terpapar
sinar matahari setiap hari. Olahraga weightbearing exercises seperti dansa, jogging, lompat
tali, treadmill, jalan kaki, aerobik; juga olahraga
penguatan otot seperti latihan dengan beban atau
mesin fitness. Hindari juga konsumsi berlebihan
minuman beralkohol, kafein, dan bersoda.
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T: Apakah faktor hormonal dan susu bisa
mempengaruhi?
J: Faktor hormonal, terutama estrogen, sangat
mempengaruhi, karena hormon ini menghambat
penyerapan tulang. Selain itu, growth hormones,
hormon thyroid, corticosteroid, juga
mempengaruhi. Mengenai minum susu,
sebenarnya tidak menjadi masalah asalkan asupan
makanan sehari-hari sudah cukupkalsium.
Contohnya dari kacang-kacangan, kacang kedelai,
sayuran hijau, seafood, dan daging.
T: Berapa banyak kalsium yang dibutuhkan?
J: Kalsium dibutuhkan tubuh untuk fungsi otot saraf,
pembekuan darah, dan lain-lain. Tubuh secara
normal tidak dapat memproduksi kalsium sendiri.
Sedangkan tempat penyimpanan kalsium dalam
tubuh sebagian besar ada di dalam tulang. Jika
asupan kalsium kurang, tubuh akan mengambil
dari tulang. Kebutuhan kalsium setiap orang
memang berbeda. Setiap harinya, anak-anak
membutuhkan 600 mg, dewasa muda 1300 mg,
dewasa 750 mg, ibu hamil 1500 mg, ibu
menyusui 2000 mg, pasien patah tulang dan
wanita post-menopause 1500 mg.
T: Ada informasi makanan tertentu bisa mempercepat
hilangnya kalsium?
J: Makanan siap saji, olahan, dan gula bisa
mempercepat proses hilangnya kalsium. Karena
itu, jangan mengkonsumsi berlebihan.

T: Data dari WHO menunjukkan perempuan lebih
banyak menderita osteoporosis, apa penyebabnya?
J: Tulang pada wanita cenderung lebih kecil dan
tipis. Massanya pun lebih rendah. Selain itu,
hormon estrogen pada wanita yang ikut
melindungi tulang, menurun drastis pada saat
post-menopause.Faktor-faktor inilah yang
menyebabkan wanita cenderung lebih mudah
terkena osteoporosis.
T: Terapi apa yang dibutuhkan penderita osteoporosis?
J: Penderita osteoporosis perlu terapi jangka panjang
yang meliputi berbagai aspek.Gaya hidup yang
kurang tepat harus diperbaiki. Asupan dan
aktivitas fisik yang benar dan memadai perlu
diperhatikan.Konsumsi minuman berkafein,
beralkohol, dan juga rokok, harus dibatasi.
Sedangkan untuk mengatasi rasa nyeri sementara
dapat berkonsultasi dengan dokter yang akan
memberikan resep yang sesuai kebutuhan pasien.
T: Adakah informasi lain yang perlu diketahui
masyarakat sehubungan dengan osteoporosis?
J: Jangan anggap remeh keluhan-keluhan ringan
seperti sakit punggung, tinggi badan berkurang,
punggung bungkuk, atau rasa sakit meskipun
ringan derajatnya. Periksakan diri ke dokter dan
sedapat mungkin hindari self-medication atau
mengkonsumsi sendiri obat-obatan yang belum
tentu sesuai untuk Anda.Dalam hal ini kata bijak
“Mencegah lebih baik dari pada mengobati”
sangatlah benar.

www.worldofhomeopathy.com
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CERMAT MEMILIH

Welcome To The

Baby

World

“Hadirnya bayi memang kerap menularkan kebahagiaan di hati setiap orang. Untuk
menyambutnya, pilih hadiah yang paling tepat.”

Jumper bebe love
Jumper Bebe Love terbuat dari bahan yang lembut, cocok untuk bayi baru lahir sampai usia 2 tahun.
Dengan design yang lucu, Jumper Bebe Love akan membuat si kecil bertambah cute. Dapatkan jumper Bebe
Love di seluruh store Bebe Love atau www.bebelove.co.id

.900,Rp 89

$ 229,9

9

Chicco KeyFit 30 Zip
infant car seat
Car Seat yang bisa dibeli di www.chiccoshop.com
ini akan membuat acara berpergian bersama bayi
menjadi lebih aman. Hadiahkan Chicco KeyFit 30 Zip
Infant Car Seat yang dapat digunakan oleh bayi baru
lahir sekalipun.
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Haenim UV Sterilizer
Inilah alat untuk mensterilkan segala keperluan bayi dengan tekhnologi paling terkini. Haenim UV
Sterilizer menggunakan tekhnologi lampu UV guna menghilangkan 99,99% kuman dan virus yang terdapat
pada perlengkapan bayi, anak atau barang lain yang ingin disterilkan seperti handphone sekalipun. Sementara
untuk mengeringkannya, sterilizer asal Korea ini menggunakan tekhnologi PTC Heater.
Haenim UV Sterilizer praktis, tidak memerlukan air untuk pengoperasiannya, dan irit listrik karena hanya
membutuhkan daya 80 watt saja. Alat ini juga sudah melalui uji lab di 3 negara yaitu Amerika, China dan
Korea. Info lebih lanjut klik www.haenim-indonesia.com

Rp 3.19

9.000
,-

Summer deluxe comfort
folding booster saat
safari stripe
Summer Deluxe Comfort Folding Booster Seat
Safari Stripe adalah kursi multi guna yang mungkin
baru akan berfungsi ketika bayi berusia 6 bulan.
Namun, tidak ada salahnya bukan jika memberikan
hadiah ini lebih awal? Selain nyaman dan aman,
booster seat ini juga praktis dan mudah dibawa
kemana-mana. Dapatkan Summer Deluxe Comfort
Folding Booster Seat Safari Stripe di seluruh store
Birds & Bees atau www.birdsnbeesbaby.com

Rp 60

0.000
,-
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Rp 2.4

Nuna Zaaz High Chair
Merupakan kursi makan bayi dengan 5 pilihan
warna : orange, plum, almond, scarlet dan citrus. Dirancang sedemikian rupa sehingga tampak elegan, aman
sekaligus nyaman digunakan oleh bayi yang baru
belajar makan. Nuna Zaaz High Chair bisa didapatkan
di seluruh store Birds & Bees atau www.birdsnbeesbaby.com

32.00

0,-

Rp 35.9

00,-

Botol Kaca ASI
Tak bisa dipungkiri, ASI adalah makanan terbaik
untuk bayi. Ayo dukung sang bunda untuk terus
memberikan ASI dengan memberinya hadiah Botol
Kaca ASI keluaran Bebe Love. Pasti berguna, terlebih
bagi ibu yang juga bekerja. Dapatkan Botol Kaca ASI
di seluruh store Bebe love atau www.bebelove.co.id

Vtech Lullaby Teddy
Projector
Merupakan lampu tidur multifungsi. Selain dapat
mengeluarkan cahaya lembut ke langit-langit kamar,
Vtech Lullaby Teddy Projector dengan gambar
boneka beruang ini juga dapat memperdengarkan 28
lagu pengantar tidur. Dapatkan Vtech Lullaby Teddy
Projector di store Ken n Mom atau WA : 0812 8833
2198 / 0818 0890 1230

Rp 325

.000,-
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“Si kecil tidak mau makan nasi? Jan
yang bisa dijadikan pilihan.”

masih banyak sumber karbohidrat lain

www.sehatku.com
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Seringkali orangtua khawatir karena anaknya
susah makan nasi. Padahal seperti yang kita tahu,
nasi adalah sumber karbohidrat yang berfungsi
sebagai penghasil energi. Lewat nasi, kebutuhan
karbohidrat seorang anak bisa terpenuhi sehingga
dapat menunjang aktifitasnya sehari-hari.

menyentuh nasi sama sekali. Hal itu tentu sangat
mengkhawatirkan. Pasalnya selain sebagai penghasil
energi, karbohidrat yang terdapat pada nasi juga
memiliki fungsi membantu protein agar dapat bekerja
maksimal dalam membangun tubuh dan
mengoptimalisasi fungsi otak anak.

Tapi sayangnya, tidak semua anak suka makan
nasi. Beberapa diantaranya bahkan tidak mau

Guna menyiasati ketidaksukaan anak pada nasi,
ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Diantaranya
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adalah dengan jalan menyuguhkan nasi dalam
bentuk lain seperti sushi, bacang, lontong atau
bola-bola nasi berisi aneka lauk pauk. Namun apabila
si kecil tetap menolak variasi nasi, jangan khawatir.
Sebab ada banyak makanan lain yang bisa dijadikan
pengganti sumber karbohidrat. Diantaranya adalah :

SEREAL
Sereal umumnya dibuat dari biji-bijian seperti
beras, gandum atau jagung. Sereal bisa dikonsumsi
dengan cara dicampur susu. Dengan demikian, selain
karbohidrat, anak-anak juga bisa mendapatkan zat
gizi lain berupa lemak dan protein dari susu.

Jagung
Jagung merupakan makanan pokok daerah
Madura dan Nusa Tenggara Timur. Rasanya yang
manis membuat banyak orang menyukainya. Jagung
memiliki kandungan asam folat dan serat yang baik
untuk tubuh. Pada daerah-daerah tertentu, jagung
dibuat menjadi nasi jagung. Dengan cara praktis,
anak-anak dapat mengkonsumsi jagung dengan cara
direbus atau dibuat sup jagung

Singkong
Singkong juga menjadi salah satu makanan
pokok di Indonesia. Akar tanaman ini dapat menjadi
makanan yang mengenyangkan. Biasa disajikan
dengan dibuat menjadi tiwul, digoreng atau direbus.

Ubi
Mirip dengan singkong, ubi juga merupakan akar
tanaman yang memiliki kandungan karbohidrat. Jenis
ubi yang biasa ditemukan adalah ubi oranye dan ubi
ungu. Ubi oranye mengandung beta karoten yang
akan menjadi vitamin A dan dapat mencegah kanker.
Sedangkan ubi ungu memiliki warna yang cantik yang
dapat digunakan sebagai pewarna alami. Ubi ungu
baik untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah
dan memiliki kandungan antioksidan. Ada
beberapa cara memasak ubi yaitu dengan cara
digoreng, dikukus, atau dibuat sebagai kue.

Labu Kuning

Buah yang satu ini rasanya manis dan kaya akan
nutrisi. Selain mengandung karbohidrat, daging
buahnya juga mengandung antioksidan, beta karoten,
protein, dan beberapa macam vitamin. Labu bisa

disuguhkan dengan cara direbus kemudian dilumatkan atau dijadikan campuran sup, puding, juga kolak.

Kentang
Kentang mengandung karbohidrat dengan kalori
yang lebih rendah sehingga biasa digunakan untuk
program diet. Kentang goreng biasa disajikan
bersama daging steak atau makanan lainnya. Cara
pengolahannya dapat dilakukan dengan direbus
kemudian ditumbuk dan dicampur susu yang biasa
dikenal dengan sebutan mashed potatoes.
Kentang mudah dipadupadankan dengan sayur atau
lauk pendamping. Sesekali kentang boleh digoreng
(french fries), ini yang paling disukai anak-anak. Tapi
perhatikan, jangan terlalu asin ya.

Sagu
Sagu menjadi makanan pokok bagi penduduk di
daerah Maluku atau Papua. Tanaman sagu biasa
tumbuh di daerah rawa-rawa di daerah Indonesia
Timur dan jarang ditemukan di daerah Barat
Indonesia. Bentuknya seperti bubuk yang kemudian
akan diolah. Masyarakat Indonesia Timur ini
mengolah sagu menjadi bentuk seperti bubur yang
lengket yang disebut papeda yang biasa disantap
dengan ikan kuah kuning.

Oat
Oat berasal dari gandum dan memiliki manfaat
untuk menurunkan kolesterol tubuh. Dapat dengan
mudah ditemukan dalam bentuk instan dan biasa
digunakan sebagai alternatif makanan di pagi hari.
Biasa disajikan dengan cara diseduh atau direbus
sebentar sehingga menyerupai bubur. Cara lain
adalah dengan menambahkannya dalam kue atau
roti.

Pasta
Spaghetti, fettuccini, fusilli, cocciolini atau
macaroni adalah beberapa bentuk pasta yang biasa
kita temui. Pasta sebenarnya berasal dari tepung
terigu yang diolah dan menghasilkan bentuk kering
yang beraneka ragam. Biasa diolah dengan cara
dipanggang, direbus kemudian ditambahkan saus
seperti bolognaise atau carbonara.

PSIKOLOGI

Dampak

POSITIF & NEGATIF PUJIAN

Bagi Anak

www.solusisehatku.com
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“Pujian pada anak memang diperlukan. Tapi
hendaknya dalam porsi yang sewajarnya agar
dampak yang ditimbulkan bisa sesuai harapan.”
Semua orang pasti senang jika mendapat pujian,
terlebih anak-anak. Bagi mereka, pujian ibarat
motivasi agar dapat berprilaku lebih baik. Namun,
seringkali orangtua kurang peka dan tulus dalam
memberikan pujian. Akibatnya, dampak yang
ditimbulkan pun tidak sesuai harapan. Bukannya
berprilaku positif, anak malah menjadi sombong dan
rentan frustrasi.
Hal tersebut diamini oleh Titi P. Natalia, M.Psi,
psikolog perkembangan anak, remaja dan keluarga.
Menurutnya, pujian memang sangat diperlukan oleh
anak, tapi harus dalam porsi sewajarnya alias tidak
berlebihan.

“Seringkali ada orangtua yang pelit pujian, tapi
ada juga yang obral pujian. Sebaiknya pujian memang
diberikan dalam porsi yang sewajarnya. Artinya
orangtua harus tahu, kapan pujian itu layak diberikan
pada anak dan bagaimana cara menyampaikan pujian
tersebut,” jelasnya
Titi juga mengatakan bahwa sekecil apapun
perbuatan positif anak seperti ketika mereka dapat
menggunakan kata tolong, permisi dan terima kasih,
maka mereka berhak mendapatkan pujian. Sebab,
tidak semua anak bisa bisa mengucapkan kata-kata
itu. “Kalau kebiasaan menggunakan kata tolong,
permisi dan terima kasih sudah menjadi habit si anak,
maka sebenarnya kata-kata pujian untuk prilaku
tersebut sudah tidak diperlukan lagi,” tambahnya.
Dalam penyampaiannya, pujian juga harus
diberikan atas prilaku anak, bukan pada si anak.
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Misalnya, saat anak menggunakan kata tolong
ketika minta diambilkan sesuatu, maka pujian yang
diberikan sebaiknya jangan: “anak baik”. Sebab pujian
seperti itu akan menjadi beban. Lebih baik
mengunakan kata-kata: “Bagus sekali. Kamu
sekarang sudah bisa menggunakan kata tolong waktu
minta diambilkan sesuatu”. Dengan kalimat pujian
seperti itu, anak akan merasa diperhatikan dan
terdorong untuk terus melakukan hal yang sama.

Dampak Positif Pujian
Lebih lanjut, Titi mengatakan bahwa lewat pujian
ada beberapa dampak positif yang bisa dipetik si
anak. Diantaranya adalah meningkatnya self esteem
atau harga diri seorang anak. “Jika anak merasa
dirinya berharga, maka kepercayaan dirinya pasti
akan tumbuh. Kalau sudah percaya diri, mereka akan
berkembang menjadi anak yang pemberani sekaligus
mandiri,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pujian yang tepat juga akan
membuat anak merasa dicintai dan nyaman dengan
dirinya sendiri. Dengan kondisi demikian, otomatis
jiwa mereka akan tumbuh lebih sehat dan bahagia.
Sehingga nantinya anak akan lebih mudah
memberikan penghargaan kepada orang lain, punya
banyak teman serta ketrampilan sosialnya pun ikut
meningkat.
“Ketika merasa dirinya dicintai, motivasi belajar
anak biasanya juga ikut meningkat. Akibatnya
prestasi belajarnya akan naik. Ini juga merupakan
dampak positif tidak langsung dari pujian,” kata Titi.

Dampak Negatif Pujian
Sementara itu, Titi juga menekankan bahwa
pujian yang berlebihan dan tidak tepat sasaran hanya
akan memberikan efek negatif pada anak.
“Dengan seringnya anak mendapat pujian, maka
mereka akan merasa bahwa pujian itu memang
sudah menjadi suatu keharusan. Dengan kata lain
mereka akan tumbuh jadi anak yang selalu haus
pujian. Apa-apa harus dipuji, kalau tidak dipuji
mereka akan kecewa,” tuturnya.
Pujian yang berlebihan ternyata juga bisa
membentuk anak menjadi pribadi yang sombong.
Mereka akan sukar mengakui jika ada anak lain yang
lebih berprestasi dibandingkan dirinya serta mudah
meremehkan orang lain. Di samping itu, anak yang
haus pujian biasanya tidak bisa menerima kegagalan

dan rentan frustrasi.
Jadi, gunakanlah pujian dengan sewajarnya.
Jangan pelit memuji jika anak melakukan hal yang
positif, tapi jangan juga mengobral pujian. Yang lebih
penting lagi, gunakan kata-kata pujian dengan bijak
dan tulus sehingga dampak positiflah yang bisa
didapat.
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KULINER

Berburu Kuliner

di Cirebon

“Jangan pernah lewatkan kesempatan berburu kuliner jika mampir ke Kota Udang”
CIREBON memang surganya kuliner. Daerah
pesisir itu kaya jenis makanan dengan cita rasa yang
juga kaya. Akulturasi kuliner banyak terjadi di sana.
Tionghoa dan Arab mendominasi, berpadu dengan
citarasa lokal. Berikut beberapa kuliner Cirebon yang
mesti dicoba.

Tahu Gejrot
Ini makanan khas Cirebon yang mesti dicoba. Tahu
dipotong-potong dengan bumbu bawang merah dan
cabe serta siraman kuah dengan citarasa manis,
pedas, asin, sedikit asam. Segar! Tahu yang digunakan
berbeda dengan daerah lain, teksturnya lebih mampu
menyerap air.

Nasi Jamblang
Jangan lupa mencoba nasi jamblang Mang Dul
di Jalan Dr Cinto Mangunkusumo. Orang Cirebon
bilang, itulah nasi jamblang yang paling mendekati
keaslian. Nasinya dingin dibungkus daun jamblang,
lauknya tinggal memilih, termasuk kerang yang
diletakkan dalam wadah daun pisang kecil-kecil.
Nasi Jamblang Mang Dul buka dari pukul 04.30 pagi
hingga pukul 02.00 (lewat tengah malam). Di pagi
hari, dipenuhi pembeli sehabis olahraga atau pun
yang bersiap bekerja. Coba juga nasi jamblang yang
terletak di depan Pasar Jamblang, Cirebon.

Banyak orang bilang, beruntung jika bisa
menemukan penjual tahu gejrot yang keliling dengan
pikulan. Namun, ada penjual tahu gejrot yang selalu
ready atau mangkal di depan toko oleh-oleh Shinta,
tepatnya di Jalan Lemah Wungkuk. Kelebihannya
selalu ada dari pagi hingga sore, dan bisa dibungkus.
Meski mangkal di trotoar, banyak didatangi
masyarakat setempat dan wisatawan yang ingin
mencicipi bahkan membawa pulang untuk oleh-oleh.

Empal Gentong
Satu lagi makanan khas Cirebon yang populer.
Empal gentong seperti sup hanya saja berkuah
santan dengan daging sapi atau pun pilihan jeroan
seperti usus, hati, dan lain-lain. Empal gentong Mang
Darma yang terletak di Jl Slamet Riyadi mesti dicoba.
Disebut empal gentong, karena aslinya dimasak
menggunakan kuali besar mirip gentong di atas bara
kayu. Selain empal gentong, biasanya tersedia pula
empal asem dan sate kambing muda. Satu yang unik
dari jenis makanan ini adalah sambal yang digunakan
dalam bentuk bubuk cabe kering.
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Nasi Lengko

BUBUR SOP

Nasi lengko merupakan salah satu makanan khas
Cirebon dengan komposisi nasi, potongan tahu,
tempe, taoge, kerupuk mi dengan siraman kuah
kacang dan kecap. Nasi lengko Haji Barno di Jalan
Pagongan merupakan tempat makan yang sudah
melegenda, berdiri sejak 1968. Tersedia pula teman
makan berupa sate kambing.

Bubur sop kini tengah ramai di Cirebon. Ada
beberapa penjual, salah satunya yang terkenal M
Kapi di JalanTentara Pelajar. Porsi yang dihidangkan
besar, dengan citarasa di awal mungkin sedikit tidak
biasa karena ada rasa taoco.

spot.com
www.3.Bp.blog

MI kOCLOK
Makanan khas Cirebon yang satu ini barangkali
belum sepopuler nasi lengko, tahu gejrot, atau pun
empal gentong. Meski demikian harus dicoba.
Citarasanya khas dan bisa diterima sebagian besar
orang. Komposisinya mi, suwiran ayam, taoge, kol
dengan siraman kuah berwarna putih kental dari santan. Rasa gurihnya semakin nikmat dengan campuran
cabe merah. Cukup banyak penjual mi koclok yang
bisa didatangi, salah satunya Mi Koclok Panjunan di
Jalan Pekarungan, Panjunan, Cirebon.

DOCANG
Ini dia makanan khas Cirebon yang citarasanya
kerap mengundang kontroversi. Sebagian suka,
sebagian lagi tidak suka. Komposisi docang (biasanya
dijual pagi hari) terdiri dari lontong, daun singkong,
taoge, taburan kelapa parut, dan disiram kuah oncom.

Tapel
Kue tapel agak sulit dicari. Dari sedikit penjual,
salah satunya mangkal tidak jauh dari toko oleh-oleh
Shinta. Bentuknya mirip kue leker, dimasak di atas
penggorengan dengan api berasal dari kayu bakar.
Adonan diratakan tipis, kemudian diberi pisang yang
dihaluskan. Kue tradisional yang sudah ada sejak
zaman dulu itu cukup digemari, dengan citarasa
manis. Makan satu kue tapel, dipastikan tidak akan
cukup. (Destinasi Indonesia)
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NUTRISI

Minuman Hangat

Untuk Si Kecil

“Musim penghujan telah tiba. Saatnya memberi minuman hangat bagi si kecil.”

Hot Nutella
Bahan :
• 1,5 sendok makan Nutella
• 1 sendok makan coklat bubuk atau
1 keping dark cokelat
• 1 gelas susu cair
• Marshmallow potongan
secukupnya

Cara membuat :
• Panaskan susu, kemudian masukkan
Nutella dan coklat bubuk
• Aduk hingga rata sampai susu
mendidih
• Tuang ke dalam gelas dan beri potongan marshmallow diatasnya

Honey Lemon Tea
Bahan :
•
•
•
•

1 teh celup
2 sendok makan madu
1 sendok makan air perasan lemon
1 cangkir air panas

Cara membuat :
• Masukkan teh celup ke dalam air panas
• Setelah air berubah menjadi teh, masukkan
lemon dan madu
• Aduk rata, hidangkan
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Kacang Hijau Pandan
Bahan :
• 1 genggam kacang hijau (cuci bersih
kemudian rendam semalaman dalam air
matang)
• 1 lembar daun pandan
• 1 ruas jari jahe
• 3 sendok makan creamer
• Air panas 2 gelas

Cara membuat :
• Campur kacang hijau, daun pandan, jahe, creamer dan 1/2 air panas, kemudian
haluskan dengan menggunakan blender
• Setelah terlihat halus, masukkan sisa air panas dan blender kembali selama 1
menit
• Saring hasilnya dan sajikan

Bajigur
Bahan :
• 1,5 liter santan dari 1 butir kelapa tua
• 250 gram gula aren, sisir halus (atau
sesuai selera)
• 2 lembar daun pandan
• 1/2 sendok teh garam (atau sesuai selera)
• Kayu manis secukupnya

Cara membuat :
• Rebus santan bersama gula aren dan
daun pandan
• Aduk terus agar santan tidak pecah,
kemudian masukkan garam sampai
mendidih
• Sajikan dan tambahkan 1 batang kayu manis di setiap gelasnya
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Mengenal
Manfaat

Sarang Burung
Walet

“Dalam ilmu pengobatan tradisional China, sarang burung walet diyakini
memiliki nilai gizi tinggi. Namun, amankah jika dikonsumsi anak-anak?”
Menurut Wikipedia, burung walet adalah burung
dari keluarga Apodidae. Burung ini mirip dengan
burung layang-layang, namun sebenarnya sama
sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan. Berbeda
dengan burung lainnya, saat akan membuat sarang,
burung walet memanfaatkan air liurnya. Nah, dari
sinilah asal makanan bernama sarang burung walet.
Konon, sarang burung walet punya segudang
manfaat. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan
bahwa sarang burung walet memiliki kandungan
protein yang tinggi dan 6 hormon penting seperti
testosterone dan stradiol. Selain itu, sarang burung
walet juga kaya asam amino dan antioksidan, dua zat
yang menjadi kunci untuk melawan radikal bebas.
Bahkan situs livescience.com, menyebutkan
bahwa sarang burung walet mengandung zat yang
dapat merangsang pembelahan sel, meningkatkan
pertumbuhan jaringan dan regenerasi, serta dapat
menghambat infeksi influenza.

Dengan segudang manfaat serta sulitnya proses
pembuatan produk berkualitas yang diambil dari air
liur burung walet ini, tidak mengherankan jika sarang
burung walet menjadi salah satu jenis makanan yang
masuk dalam kategori mahal.
Pertanyaannya : amankah sarang burung walet
dikonsumsi anak-anak? Khusus anak dibawah usia 1
tahun, disarankan orangtua berkonsultasi terlebih
dahulu dengan dokter anak. Sebab seperti makanan
lain pada umumnya (telur, ikan, dan lain-lain)
ditemukan juga beberapa kasus reaksi alergi. Meski
jumlahnya sangat sedikit, namun tidak ada salahnya
berhati-hati.

www.3.Bp.blogspot.com
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CANTIK

YOGHURT,
Sahabat Terbaik Wanita
“Selain berlian, yoghurt ternyata juga bisa menjadi sahabat terbaik kaum
hawa. Pasalnya, minuman yang berasal dari fermentasi susu ini mampu
menjadikan tubuh tetap langsing dan kulit halus serta awet muda.

Siapa yang tak kenal yoghurt? Minuman dengan
aroma khas dan rasa sedikit asam ini belakangan
makin popular. Lihat saja di rak-rak pendingin
supermarket, berbagai jenis yoghurt dalam aneka
merek dan rasa pasti tersedia.
Umumnya, yoghurt merupakan fermentasi dari
susu sapi. Tapi tak jarang pula yang membuat yoghurt
dari susu kambing atau bahkan susu kedelai. Dalam
pembuatannya, yoghurt biasanya melibatkan 2 jenis
bakteri baik yaitu streptococcus thermophilus dan
lactobacillus bulgaricus.
Di samping berfungsi sebagai minuman yang
menyehatkan, yoghurt ternyata juga sangat
berguna untuk merawat kecantikan. Asal, yoghurt
yang digunakan adalah yang plain atau murni tanpa
tambahan rasa, gula, dan lainnya. Manfaat yoghurt
untuk kecantikan tersebut tentu bukan hanya sekedar
isapan jempol belaka. Sebab Cleopatra, Ratu Mesir
yang terkenal jelita, ternyata juga rutin menggunakan
yoghurt untuk menjaga kehalusan kulitnya. Berikut
beberapa manfaat yoghurt untuk kecantikan :

Menjaga Tubuh Tetap Langsing
Yoghurt kaya akan protein dan dapat
menimbulkan efek kenyang lebih lama. Sejumlah
penelitian juga telah membuktikan bahwa kandungan
kalsium yang terdapat dalam yoghurt mampu
membantu tubuh untuk membakar kelebihan lemak.
Tidak hanya itu, yoghurt juga mampu menjaga kadar
gula dalam darah agar tetap stabil. Jadi jangan ragu
mengkonsumsi yoghurt plain setiap hari karena dapat
membantu menurunkan kelebihan berat badan
sekaligus menjaganya agar tetap ideal.

om

www.3.Bp.blogspot.c

Menguatkan Rambut dan
Menghilangkan Ketombe
Mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa
yoghurt juga mampu menyehatkan kulit kepala dan
rambut. Kandungan proteinnya yang tinggi dapat
menjaga kesehatan batang rambut dan memulihkan
rambut yang pecah-pecah. Sedangkan kandungan
lactid acid dan zinc nya membantu melancarkan
peredaran darah di kulit kepala sehingga dapat
merangsang pertumbuhan rambut baru sekaligus
menguatkannya.
Yoghurt juga dapat menjaga kelembaban kulit
kepala sekaligus menyingkirkan ketombe. Agar dapat
memiliki rambut yang sehat dan kuat, oleskan
yoghurt plain pada kulit kepala dan rambut setiap
satu minggu sekali. Pijat perlahan dan biarkan
beberapa saat kemudian bilas dan keramas. Sesekali,
boleh juga mencampur yoghurt dengan air perasan
lemon atau pepaya supaya bisa mendapatkan hasil
yang lebih maksimal.

logspot.com
www.4.Bp.b
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Pelembab dan Pencerah Kulit

om
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Sebagai masker, yoghurt akan berfungsi
melembabkan sekaligus mencerahkan. Caranya:
basahi kulit dengan air, kemudian pijat lembut dengan
menggunakan yoghurt yang sudah dicampur madu.
Diamkan beberapa saat, bersihkan. Sementara untuk
scrub, yoghurt bisa membantu mengangkat sel kulit
mati sehingga kulit akan tampak lebih cerah. Caranya:
campur yoghurt dengan bubuk kopi atau gandum.
Gosokkan pada kulit wajah dan tubuh
secara lembut, kemudian bilas dengan air bersih.

Anti Aging dan Pencegah Jerawat
Dalam beberapa produk perawatan kulit, asam
laktak digunakan sebagai salah satu campurannya
karena dapat bertindak sebagai anti aging atau anti
penuaan kulit yang bisa membantu mengurangi dan
menyamarkan garis-garis halus di wajah. Yoghurt
adalah produk yang mengandung asam laktak
sehingga bisa digunakan sebagai anti aging dalam
bentuk masker. Selain dapat dicampur dengan madu,
yoghurt plain yang akan digunakan sebagai masker
anti aging juga dapat diberi tambahan minyak zaitun.
Hebatnya lagi, dalam yoghurt juga terkandung zinc
yang dapat membantu mencegah sekaligus
mengatasi peradangan pada kulit akibat jerawat.

www.4.Bp.b
logspot.com

Kulit adalah bagian tubuh kita yang langsung
terpapar matahari, polusi dan debu. Tak heran jika
akhirnya kulit gampang terlihat kusam dan kering.
Untuk mengatasinya, gunakan yoghurt plain sebagai
masker ataupun scrub, baik untuk kulit wajah
maupun tubuh.
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KEHAMILAN

Amankah Terbang

Saat Hamil ?

“Ketika hamil, banyak pantangan yang harus dituruti. Diantaranya
adalah dilarang berpergian menggunakan pesawat terbang, karena
diyakini bisa membahayakan janin. Benarkah demikian?”

Kehamilan memang selalu membawa sejuta rasa.
Senang dan cemas, terkadang berbaur menjadi satu.
Berbagai pertanyaan pun mulai muncul, terlebih bila
itu adalah kehamilan yang pertama. Tak jarang, pertanyaan yang diajukan adalah: amankah naik pesawat
terbang saat hamil?
Secara umum, para dokter berpendapat
bahwa terbang aman dilakukan selama kehamilannya
normal dan sehat. Meski demikian, para dokter juga
menyimpulkan bahwa trimester kedua
kehamilan adalah masa yang paling aman untuk
melakukan perjalanan udara. Itu pun dengan catatan
tidak ada komplikasi dan sebelumnya sudah
melakukan konsultasi dengan dokter kandungan.
Bagi ibu hamil dengan risiko tinggi sangat tidak
disarankan melakukan perjalanan udara. Situs
betterhealth.vic.gov.au menyebutkan beberapa kondisi yang masuk dalam kategori kehamilan
dengan risiko tinggi. Di antaranya adalah:
• Jika ibu hamil memiliki masalah dengan leher
rahim.
• Pernah mengalami pendarahan.
• Kehamilan pertama pada usia di atas 35 tahun.
• Memiliki sejarah gestational diabetes.
• Memiliki sejarah tekanan darah tinggi.
• Pada kehamilan sebelumnya mengalami

eklampsia atau kehamilan yang terjadi di
diagnosa eclampsia.
• Ada kelainan pada plasenta.
• Pernah mengalami kehamilan ektopik.
• Pernah mengalami persalinan prematur.
Banyak kemungkinan yang bisa terjadi ketika
melakukan penerbangan dalam kondisi hamil. Itu
sebabnya, berkonsultasi terlebih dahulu dengan
dokter kandungan sangat disarankan. Berikut
beberapa tips dan pengetahuan umum yang perlu
diketahui:
• Melakukan perjalanan udara dalam enam
minggu terakhir kehamilan tidak disarankan
karena bisa memicu persalinan prematur.
• Masing-masing maskapai penerbangan
biasanya memiliki aturan sendiri terkait ibu
hamil. Sebaiknya tanyakan dulu dengan jelas,
apa saja syarat yang dibutuhkan bagi ibu hamil
untuk melakukan penerbangan.
• Pada umumnya maskapai penerbangan tidak
akan mengizinkan ibu hamil melakukan
penerbangan jika usia kehamilan sudah lebih
dari 35 minggu.
• Dalam kondisi khusus, biasanya maskapai
penerbangan mengharuskan ibu dengan usia
kehamilan lebih dari 35 minggu membawa surat
persetujuan dari dokter untuk melakukan
perjalanan udara.

www.bundaku.com
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• Bawalah medis kit sesuai dengan yang
disarankan dokter.
• Aturlah dengan maskapai penerbangan untuk
mendapatkan tempat duduk di dekat pintu
keluar agar bisa mendapat ruang ekstra untuk
kaki selama penerbangan.
• Kenakan sabuk pengaman di bawah perut.
•Tekanan udara yang lebih rendah di dalam
pesawat secara teoritis dapat meningkatkan
risiko pembekuan darah dan semakin tinggi
risikonya bagi ibu hamil. Karena itu,
sering-seringlah melakukan peregangan dengan
cara menggerakkan kaki sambil duduk.
Pertimbangkan memakai stoking dukungan
selama penerbangan.
• Minum banyak air untuk mengurangi risiko
dehidrasi.
• Berjalan-jalan di lorong pesawat bukanlah ide
baik, karena turbulensi tak terduga bisa
berbahaya bagi ibu hamil. Sebaiknya hanya
keluar dari tempat duduk jika diperlukan,
misalnya harus pergi ke toilet. Ada baiknya jika
minta bantuan pramugari.
• Banyak ibu hamil mengalami anemia. Jika bunda
merasa sesak napas atau pusing mintalah pada
pramugari untuk memberikan oksigen.

Selain pengetahuan di atas, maskapai
penerbangan nasional Garuda Indonesia
memiliki beberapa tips dan peraturan dasar yang
perlu disimak:
• Kehamilan yang diperbolehkan untuk
melakukan penerbangan rute domestik adalah
hingga usia 36 minggu dan untuk rute
internasional hingga usia kehamilan 32-35
minggu.
• Pilih tempat duduk di depan agar bisa
melakukan peregangan kaki atau dekat pintu
darurat utk alasan keamanan.
• Lakukan peregangan dengan cara menekuk
dan meluruskan kaki agar terhindar dari kram
atau kekakuan otot.
• Perbanyak minum agar terhindar dari dehidrasi.
• Bawa obat dasar yang diperlukan.
• Jangan lupa membawa nomor kontak dokter
spesialis kandungan sebagai tindakan
berjaga-jaga.
• Jangan ragu memberitahu dan meminta
pertolongan pada pramugari jika membutuhkan
sesuatu atau merasakan sesuatu yang tidak
pada tempatnya atau di luar kebiasaan.

SEHAT

WASPADAI,

Penyakit Khas Wanita

“Dari segi kombinasi kromosom, jenis hormon serta sistem reproduksi, wanita memang
diciptakan berbeda dengan pria. Tak heran jika ada beberapa penyakit yang identik
dengan kaum hawa. Apa saja?”

Beragam penyakit khas wanita seringkali muncul
tanpa disadari oleh pengidapnya. Kebanyakan
penyakit-penyakit tersebut berkaitan erat dengan
sistem reproduksinya. Sebut saja keputihan, miom,
dan kanker serviks. Bagaimana gejala, cara
mencegah dan mengobatinya?

Keputihan

Keputihan secara sederhana bisa dijelaskan
sebagai kondisi dimana keluarnya cairan dari vagina.
Bila cairan yang keluar tersebut berwarna bening,
tidak berbau serta tidak menimbulkan gatal, itu
disebut keputihan fisiologis yang tergolong normal
dan tidak berbahaya.
Namun bila cairan yang keluar dari vagina
berwarna putih kekuningan, kental, berbau serta
membuat gatal, maka bisa jadi itu adalah keputihan
patologis yang timbul karena adanya infeksi pada
vagina. Entah itu karena jamur, parasit atau bakteri.
Keputihan jenis inilah yang berbahaya dan harus

segera ditangani karena dapat mengakibatkan
kemandulan serta bisa jadi indikasi awal dari kanker
leher rahim.
Agar terhindar dari keputihan, maka disarankan
menjaga kebersihan di daerah sekitar vagina. Saat
menstruasi, rajin-rajinlah mengganti pembalut.
Sebelumnya, bilaslah vagina dengan sabun khusus
untuk vagina dengan arah bilasan dari anus kearah
depan sehingga bila ada kotoran tidak akan ikut
masuk ke vagina. Usahakan menggunakan sabun
khusus vagina hanya saat menstruasi karena bila
terlalu sering digunakan dikhawatirkan bisa
membunuh bakteri yang baik.
Berhati-hatilah saat menggunakan toilet umum.
Hindari kontak vagina dengan produk yang bisa
menimbulkan iritasi seperti pembalut yang
mempunyai wangi, bedak serta lotion. Dan yang
terpenting jalani pola hidup sehat, makan, tidur
dan berolahraga secara teratur. Bila sudah terlanjur
keputihan, segera hubungi dokter agar bisa dicari
penyebabnya dan diobati.

www.cdn.klimg.com
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Miom

Miom adalah istilah medis untuk tumor dinding
rahim. Biasanya berukuran sebesar kacang polong
dan bisa terus berkembang sesuai dengan kondisi
tubuh. Bertekstur kenyal dan punya kemampuan
tumbuh dengan cepat. Miom umumnya menyerang
wanita usia produktif dan dapat mengakibatkan
kemandulan bahkan keguguran.
Jika ukurannya kecil, miom di tubuh sulit untuk
dideteksi. Namun jika membesar bisa menimbulkan
berbagai keluhan yang berhubungan dengan datang
bulan seperti siklus datang bulan yang tidak teratur,
nyeri yang berlebihan, jumlah hari haid yang panjang
sampai keluarnya darah haid diatas batas normal.
Karena itu, saat merasakan gejala-gejala tersebut,
sebaiknya segera berkonsultasi dengan ahlinya.
Penyebab miom sampai saat ini belum diketahui
dengan jelas. Namun faktor keturunan dikatakan
punya peranan besar. Pertumbuhan miom bisa dipicu
karena faktor hormonal, terutama hormon estrogen.
Selain itu, infeksi dan jamur pada daerah rahim juga
bisa merangsang pertumbuhan miom. Agar miom
tidak berkembang atau tumbuh lagi setelah diangkat,
sebaiknya penderita menjalani pola hidup sehat dan
tidak stress.

bisa memicu terjadinya kanker serviks. Diantaranya
adalah faktor usia. Semakin tua seorang wanita, maka
semakin tinggi resikonya terkena kanker serviks.
Memiliki anak lebih dari 5, penggunaan pil KB
dalam jangka waktu lama serta keputihan yang terus
menerus tanpa diobati ternyata juga bisa memicu
timbulnya kanker serviks. Demikian pula halnya
dengan pemakaian pembalut yang mengandung zat
pemutih. Selain itu, kebiasaan hidup yang kurang baik
seperti merokok, kurangnya asupan vitamin c dan e
serta asam folat juga bisa menyebabkan terjangkit
kanker serviks.
Berhubung gejala awal dari kanker serviks sukar
terdeteksi, maka disarankan agar wanita yang sudah
pernah melakukan hubungan seksual melakukan
pap smear secara teratur. Pemberian vaksin HPV juga
amat disarankan. Vaksin ini dapat diberikan melalui
suntikan kepada wanita usia 10 hingga 55 tahun
sebanyak tiga kali.

Kanker Leher Rahim

Penyebab kanker serviks adalah Human
Pappiloma Virus (HPV). Perjalanan penyakit ini dari
mulai menginfeksi hingga menjadi kanker serviks
memakan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 10
hingga 20 tahun. Proses penginfeksian itu sendiri
seringkali tidak disadari karena umumnya tanpa
gejala. Virus penyebab kanker serviks sangat mudah
berpindah, baik melalui cairan maupun melalui
sentuhan kulit. Karena itu disarankan agar berhatihati saat menggunakan wc umum. Bersihkan terlebih
dahulu dengan cairan anti kuman bila memang
terpaksa harus menggunakannya, dan jangan
membasuh vagina menggunakan air dari baknya.
Tidak seperti jenis kanker pada umumnya, faktor
genetik tidak terlalu berperan besar dalam timbulnya
kanker serviks. Justru ada beberapa faktor lain yang

m
www.cdn.klimg.co
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Kanker leher rahim atau lebih dikenal dengan kanker
serviks menyerang bagian organ reproduksi wanita,
tepatnya di daerah leher rahim atau pintu masuk
ke daerah rahim yaitu bagian yang sempit di bagian
bawah antara kemaluan wanita dan rahim.
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BERMAIN

Menjelajah

Kota Udang
“Cirebon atau dikenal dengan Kota Udang ternyata
tak hanya kaya akan keberagaman kulinernya. Tapi
juga punya banyak objek wisata. .”

MESKI belum tertata dengan baik, sesungguhnya
Cirebon merupakan daerah yang kaya objek wisata
sejarah, ziarah, seni, budaya, dan kuliner. Berikut
beberapa objek wisata yang perlu dipertimbangkan.

Kasepuhan & Kanoman
Keraton merupakan salah satu objek wisata utama
Kota Cirebon. Keraton Kasepuhan berdiri dengan
material bangunan yang masih asli. Arsitetur dan
interiornya perpaduan antara Jawa, China, Timur
Tengah, dan Eropa. Demikian pula koleksi bendabenda kunonya.
Masuk ke Kasepuhan, pengunjung akan disuguhi
laburan dinding putih dengan hiasan keramik China
warna-warni. Sangat menarik. Terdapat pula museum
yang menyimpan replika kereta kencana Singa
Barong. Kereta itu istimewa, gabungan dari tiga
bentuk hewan, gajah, garuda, dan naga. Belalai gajah
adalah lambang agama Hindu, garuda lambang
Islam, dan naga melambangkan agama Budha. Sayap
garuda bisa bergerak saat berjalan, sehingga
memberi kesejukan bagi raja yang ditandu.
Keraton Kasepuhan mulai dibangun pada 1430
oleh putra mahkota Kerajaan Pajajaran. Keraton
Kanoman didirikan pada 1588, sama indahnya
dengan Kasepuhan. Sayangnya objek-objek wisata di
Cirebon belum tertata dengan baik. Di depan
bangunan Keraton Kanoman misalnya, berdiri
lapak-lapak. Tidak jauh dari situ terdapat Pasar
Kanoman. Kondisi yang sama juga terlihat di
Kasepuhan dan Makam Sunan Gunung Jati.

Gua Sunyaragi
Gua Sunyaragi dibangun pada abad 17, terletak di
Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon.
Arsitekturnya sangat unik, tiada dua. Dibangun
dengan mempertahankan batu-batu karang yang
bergelombang. Pada masanya, Gua Sunyaragi
dikeliling danau, sehingga kerap disebut sebagai
Taman Ar Sunyaragi.
Ketika perang melawan Belanda, gua-gua di
kawasan itu menjadi tempat persembunyian yang
ditakuti. Kini lebih sering menjadi tempat tujuan
wisata, pengambilan foto-foto, dan juga pertunjukan
seni budaya di areal lapangan terbuka. Objek wisata
yang satu ini patut didatangi. Sangat indah dan unik,
dengan harga tiket masuk Rp 8.000.
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Datang ke Sitiwinangun bisa membuat wisatawan
memahami kerumitan proses membuat gerabah,
mengagumi, sekaligus menggugah keprihatinan,
karena potensi yang ada belum terkelola dengan
baik.

Sentra Kerajinan Tembikar
Cirebon memiliki sentra kerajinan gerabah di Desa
Sitiwinangun, Kecamatan Klangenan, Kabupaten
Cirebon. Lokasinya sekitar 15 km dari Kota Cirebon.
Meski disebut sentra gerabah, sayangnya belum ada
showroom yang menampung kerajinan rakyat.
Namun, di desa itu, masyarakat bisa
melihat langsung pengerjaan gerabah dengan teknik
tradisional. Jika beruntung, bisa melihat proses
pembakaran, pemilihan, hingga proses mempercantik
gerabah.
Ibu Atma, salah satu pengrajin gerabah
menuturkan bahwa masyarakat Sitiwinangun
memeroleh keahlian secara turun-temurun. Satu pot
dijual dengan harga hanya Rp 3.000. Dalam satu
hari Ibu Atma bisa membuat sekitar 10 pot. Bahan
dasarnya dibeli seharga Rp 20.000. Untuk gerabah
dengan sentuhan lebih halus dengan desain lebih
modern, bisa laku dijual dengan harga lebih tinggi.

Batik Katura
Batik Cirebon sudah menjadi salah satu industri
penggerak ekonomi daerah. Kawasan trusmi menjadi
sentra perburuan batik wisatawan dan para pecinta
kain tradisional. Salah satu tempat penjualan dan
belajar batik yang direkomendasikan adalah Batik
Katura.
Sanggar Batik Katura berlokasi di Jl Buyut Trusmi
No 439 Trusmi Kulon-Plered, Cirebon. Pengunjung
bisa langsung melihat koleksi kain atau menikmati
berbagai proses pembatikan. Jangan segan bertanya,
karena pasti akan mendapat penjelasan.
Hampir setiap hari Sanggar Batik Katura ramai
pengunjung. Ada yang datang untuk menambah
koleksi, ada yang sekadar melihat-lihat, banyak
pula datang berombongan untuk belajar membatik.
Biayanya terjangkau. Untuk turis asing Rp 100 ribu,
wisatawan Nusantara Rp 50 ribu, dan pelajar Rp
40.000.
Sebelum berpraktik, mereka akan mendapat
penjelasan singkat, kemudian diberi selembar kain
putih berukuran 40x40 cm yang sudah memiliki
pola. Jika ingin membuat pola sendiri, tersedia kain
putih polos. Bisa juga anak-anak memesan pola
modern misalnya tokoh kartun. Di atas kain itulah
pengunjung bisa belajar membatik.
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Kerajinan Kerang
Jika sudah sampai di Cirebon, sempatkan mampir
ke Rumah Kerang. Begitu masuk ke showroom,
gemerlap lampu terlihat memesona, menyinari dan
memantul dari beragam cangkang kerang yang sudah
dibentuk menarik. Di tangan Nur Handiah Jaime
Taquba, limbah cangkang kerang berubah menjadi
kerajinan bernilai tinggi. Karya Nur diminati hingga
mancanegara. Saat ini kerajinan kerang Cirebon telah
diekspor ke 35 negara.
Ruang pamer kerajinan kerang CV Multi Dimensi
milik Nur berlokasi di Astapada, seberang Tol Cirebon
Barat atau Jalan Ki Ageng Tapa, Kecamatan Tengah
Tani, Kabupaten Cirebon. Begitu masuk ruang pamer,
keindahan desain kerajinan dan gemerlap pantulan
lampu pasti akan memesona.
Pada tahun 2000 Nur mendirikan CV di tanah
seluas 1000 m2 dan memperkerjakan 60 orang
tetangga. Waktu itu hanya mengerjakan
pengumpulan limbah cangkang kerang untuk diekspor ke luar negeri. Lembah kulit kerang itu dia
kumpulkan dari berbagai pantai di Indonesia, mulai
dari Ujung Kulon, Lampung, Bengkulu, Tegal, Surabaya, dll. Tujuan ekspor ke Filipina dan Hong Kong.
Lama-kelamaan Nur dan suami penasaran, untuk
apa sebenarnya limbah tersebut. Saat datang ke dua
negara itu, mereka baru tahu jika cangkang kerang
yang dikirim disulap menjadi kerajinan cantik dengan
harga jual sangat tinggi. Sekembali ke Tanah Air, Nur
bertekad melakukan hal yang sama. Dia pun mulai
mengasah kemampuan, merintis usaha kerajinan
kerang hingga akhirnya bisa besar seperti sekarang.
(Destinasi Indonesia)
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AKSI BUAH HATI
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Kirimkan foto buah hati tercinta ke
redaksi@sangbuahhati.com
Disertai data nama anak, usia, dan nama orangtua

JAKARTA UTARA

Pick
Up

g
n
i
d
a
e
R
Point
Dapatkan / Baca
Sang Buah Hati
di seluruh cabang :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lounge @ Bandara Soekarno Hatta
Lounge Garuda Indonesia
Bebe Love
Tumbletots
KiddyCuts
Creativkids
Sekolah Musik Indonesia (SMI)
Dunkin Donut’s
Rafa Health & Beauty Lifestyle
Willy Soemantri Music School
Pelangi Cake
Yen’s Baby Shop

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mom & Jo Spa MOI
Teach Indonesia School
Momoko Baby Shop
Baby Parcel PIK
RS Pantai Indah Kapuk
Warung Tahu
Punk Q Hair Studio
RS Satya Negara
Mall Of Indonesia (MOI)
Sweet Hut PIK
Bird & Bees (Kelapa Gading)
RS Royal Progress
Baby Empire
RSIA Family
RS Hermina Podomoro
RS Puri Medika
Suzanna Baby Shop
RS Gading Pluit
Sun Smile
Dental Health Center
Klinik Gigi Gading Graha/Yayasan
Kasih
22. TKK 10 Penabur PIK
23. Lighthouse Kelapa Gading
24. Kids Republik

JAKARTA PUSAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RS Mitra Kemayoran
Baby’s World
RSIA Bunda
Kiddy Cuts
PG Ar Rahman Motik
Prodia Childlab
House Of Costume
Sumber Aneka Karunia Abadi
Shape Up Indonesia

JAKARTA BARAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pelita Montessori Pre-School &
Kindergarten
Bella Baby Shop
Arche & Joan Music
Ceria Baby Shop
Kinderworld Montessori
Baby Belle’s
RS Medika Permata Hijau
Bubble n Me
Sempoa Sip Citra 2
Drg. Linus Boekitwetan
Asoka Baby Store
Medikids Klinik & Apotik
Megumi Baby House
Kid & Baby Zone
Lisa Donna @ The St. Moritz

1.
2.
3.
4.

Lavie Baby House
Dr. Dianto, SpA
Little Mouse Kids Photography
Yen’s Baby & Kid Shop
Kemanggisan
5. Kantor Media Indonesia

JAKARTA SELATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Chicco
Taman Balita Teddy Bear
RSIA Yadika
ESC
RSIA Kemang Medical Care
Purel Toys Hair Salon
Brawijaya Women & Children
Hospital
Suzanna Baby Shop Pondok
Indah
Nenen Baby shop
Kiddination
Children Hair Salon
Studio Photo Kodok Ijo
Esther House Of Beauty
Mahakam Shoppe
Ceria Montessori School
Playparq @Kemang
PG Blossom
Sekolah Lentera Internasional
Circus Play & Party
PG Fambright
RS Medistra
Mom N Jo
Apotik Mahakam
Rumah Main Cikal
Ever Green
Carina Hair & Beauty
RSB Asih
Roger’s Salon, Clinic & Spa
Click House
Ocha Baby Shop
The Play Ground
Animaland FX
Madeline Beauty Center
Lighthouse Kebayoran
Lighthouse Simatupang
Children Store Pacific Place
Children Store Senayan City
Mamamia Spa
Bird & Bees Hanglekir

JAKARTA TIMUR
1. RS Omni Pulo Mas
2. Kits 4 Kids

3.
4.
5.
6.
7.
8.

PG & TK Kristen Pelita Kasih
RS Hermina Jatinegara
RS Yadika
Kids Republic
Pestalozzi
RSIA Evasari

BEKASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Baby’s World
Kidea Pre School
RSB Taman Harapan Baru
RS Hermina Bekasi
RS Medika Cikarang
RS Citra Harapan Indah
Hema Dutch Family Resto
RSIA Hossana Medica
RS Bella
RS Tiara
One Win Baby Shop
RS Mitra Keluarga Bekasi Barat
TKK Penabur Harapan Indah
Bekasi
14. RS Grand Wisata Hermina

SERPONG BINTARO
TANGERANG BANTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

RSIB Putera Dalima
RS. Eka Hospital
Biyan Baby Shop BSD
RS Mayapada Hospital
RS. Siloam Karawaci
Cheese Cake Factory
Suzanna Baby Shop
Sekolah Abbakids
Archa Klinik
RS Awal Bros
Creativkids Karawaci
Puskesmas Poris Gaga
Mom n Jo Spa BSD
Klinik DK Bintaro
Klinik & Apotek Dharma
Amazia Music School
Bintaro Jaya Exchange
Mae Bebe
Sudjana Kids & Baby Shop
Maxlynn Baby Shop
Kharinta Clinic
Toko Susu Mimi
Camio Picture
Mom n Bab
Laboratorium Klinik Primalab
Moejoe Boys & Girls
Bird & Bees (Bintaro)
RS Omni International Hospital
Mom’s Shop Gading Serpong
Mom’s Shop Alam Sutera
Mom & Child Hospital Siloam
Quantum Change Academy

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ADHD Center
Bebe Love Gading Serpong
RSIA ST Carolus Summarecon
Living World
RH Baby & Mommy Spa
Ballet Sumber Cipta
Bethsaida Hospital
Sweet HUT
Precious Life Clinic (PRELIC)
Baby Deco
Etoile
Wonderland Alam Sutera
Bian’s Alam Sutera
Bian’s Gading Serpong
Bio Medika Gading serpong
Baby Star
Ken N Mom Gading Serpong
Bandar Jakarta Alam Sutera
First Step
Baby Jumper Gym International
Mom’s Cakes & Cookies Gading
Serpong
BPK Penabur
Stella Maris Internasional
Education
Raditya Baby & Kid Gallery
Thumbkin Montessorri Pre
School
I- Mandarin & IM Mandarin
Internasional Course

BOGOR
1. Via Baby & Gift Shop
2. Rumah Sakit Ibu dan Anak
ANNISA
3. Baby and Child Clinic Tumbuh
Kembang
4. Resto De’ Leuit
5. RS Meilia Cibubur
6. Royal Safari Garden
7. Baby Wish
8. Bakmi Golek
9. Baby House
10. RS Bogor Medical Centre
11. Bird & Bees Cibubur

DEPOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RS Ibu dan anak Graha Permata
Baby’s World
Burger & Grill
Margocity
RS Bunda
RS Sentra Medika
RS Hermina Depok
RS Puri Cinere
Bubble n Me

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sekolah Citra Persada
Dinopark Depok Town Square
Mabelly by Ryan Salon
RSB Prima Husada
Hair Colouring & Beauty Salon
TK Dian Didaktika
Tasya Baby Kids & Store
Kawai Baby Kids Shop
Fery Salon & Spa
Drg. Joko @ Margocity

MEDAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RS. Martha Friska
RSIA Stella Maris
RSIA Rosiva
Dokter Henniyo Angkasa
RS Columbia Asia
Bird & Bees (Medan)

BANDUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bunda Ganesa ITB
RS Hermina Pasteur
Santosa Hospital
Mivi Baby Shop
Sweet Baby
RSIA Sukajadi
The Summit Siliwangi Hotel
Macadamia Littleglam
Erha Apothecary
Melinda Hospital
Rafa Center
Lavie Baby House Bandung

CIREBON
1. RS Ibu & Anak Sumber Kasih
2. RS Putera Bahagia
3. RS Gunung Jati

JAMBI
1. RS St. Theresia
2. Town for Kids

LAMPUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laboratorium Enggal
Sekolah Tunas Mekar Indonesia
RS. Imanuel Way Halim
RS Anugrah Medika
Lampung Futsal – Kedung Meneng
Sekolah Global Surya

SURABAYA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chicco Swalayan
Siloam Hospital
Tasya Baby & Kid Store
De Angel Baby Shop
Megumi House
Mom n Bab Surabaya
Rumah Bersalin Anugrah

BALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Davincio Magic Art School
Mutiara Media Klinik
Klinik 24 Jam Prof.Bagiada
PG dan TK Petra Berkat
School
Bali Public School
Sekolah Kuncup Bunga
TK Sidik Jari
Klinik Bidan Oka Kartika
Rotary Club Niti Mandala

SEMARANG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baby Shop Buah Hatiqu
Toko Mainan Anak Ceria
Jala Kencana
RS Telogorejo
RSB Soegijopranoto Bongsari
Toko Cilukba.co.id
Toko Sejati Baby
Tip Top Babyshop
Ramee Babyshop

YOGYAKARTA
1. RS.Santa Elisabeth
2. Imatho Family Care
3. Varasti Salon & Day Spa –
Female & Baby Only
4. Rainbow Salon & Spa Sekeluarga
5. Sekolah Budi Utama
6. Baby Zania Baby Shop & Spa

MAKASSAR
1. Bird & Bees (Makassar)
2. RH Baby & Mommy Spa
Makasar

LAINNYA
1.

RH Baby & Mommy Spa
Kendari

64

PUSTAKA
Educomics : 234 Fakta
Sains Paling Seru
Penulis : Shin Jin
Penerbit : BIP
Harga : Rp 85.000,-

Segala hal memang selalu bisa membuat anak-anak
penasaran. Tak mengapa, itu tandanya mereka adalah
anak yang cerdas. Agar rasa penasarannya dapat
terjawab, ayo beri mereka buku 234 Fakta Sains Paling
Seru Yang Perlu Kau Ketahui!
Lewat buku itu, anak-anak akan mengetahui jawaban
dari berbagai pertanyaan, seperti : Kenapa rambut tidak
sakit jika dipotong? Mengapa manusia kentut? Apa isi
punuk unta? Mengapa semut berbaris? Apakah benar
ada ikan yang hanya memiliki mata di salah satu sisi
tubuhnya? Dan lain-lain.

Pinkalicious : Cerita Bagi
Kamu penyuka Pink
Penulis : Victoria Kann,
Elizabeth Kann
Penerbit : Sahabat Ufuk
Harga : Rp 34.900,-

Anak perempuan biasanya menyukai warna pink.
Nuansa kamar pink, gaun pink, sepatu juga pink. Nah,
saatnya merayakan semua hal yang berbau pink sekaligus
menunjukkan kepada mereka bahwa menjadi diri sendiri
tetap yang terbaik dengan menghadiahi sang buah hati
buku Pinkalicious : Cerita Bagi Kamu penyuka Pink.
Biarkan mereka menjelajahi dunia pink lewat buku
cerita bergambar yang berkilau ini dan menemukan
berbagai hal yang mereka sukai, seperti permen karet
pink, bunga pink, gulali pink dan gaun peri pink.

