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Setiap orangtua pasti berharap buah hatinya dapat
tumbuh sehat dan cerdas. Itu sebabnya, selain berusaha
melimpahinya dengan perhatian dan kasih sayang, asupan
gizi pun selalu mendapatkan prioritas utama.
Saat dalam kandungan misalnya, sang ayah tak segan-segan
mengingatkan bunda untuk selalu mengkonsumsi makanan
bergizi. Begitu si kecil lahir, perhatian itu tak berkurang
sedikitpun. Bunda tetap diharapkan menjaga asupan
makanannya agar ASI untuk sang buah hati bisa tercukupi
dan mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan
oleh tubuh mungilnya.
Ya, siapa pun memang tak bisa membantah bahwa ASI
adalah makanan paling sempurna untuk si kecil. Lalu, apa
sebenarnya beda kandungan yang terdapat dalam ASI, susu
segar, susu UHT dan susu formula? Temukan jawabannya
dalam Laporan Utama SBH edisi Maret 2015.
Selain itu, ada juga artikel yang membahas mengenai
berbagai bahan makanan yang diperlukan agar si kecil
terhindar dari obesitas. Dan untuk menambah pengetahuan
para orangtua, SBH juga menyajikan tulisan mengenai
kandungan yang terdapat dalam obat turun panas yang
beredar di pasaran, yaitu ibuprofen dan paracetamol. Apa
bedanya dan apakah sama manfaat serta fungsinya? Simak
langsung yuk…
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PESAN PEMBACA
Lomba Foto Ilustrasi 2015

SBH di Bali

Hai SBH.
Saya senang sekali mengikutkan anak saya
diberbagai lomba yang diadakan SBH, ter-

Dear SBH,

masuk di Lomba Foto Ilustrasi 2015. Tapi say-

Saya Anis, ibu dari 1 anak berusia 6 bulan.

angnya syaratnya agak susah ya. Sebab saya

Secara tidak sengaja saya menemukan dan

jarang menemukan produk biskuit Serena di

membaca SBH magazine edisi Agustus 2014,

mini market terdekat. Apakah ada tempat khu-

saya tertarik dan mencari fanpage nya di

sus di kota saya yang memang menjual produk

fb. Apakah ada syarat untuk mendapatkan

tersebut? Mohon bantuannya ya. Terima kasih.

monthly free mag? Saya tinggal di
Denpasar,adakah agen atau perwakilan di Bali?

DITA ALENA

Mohon informasinya. Terima kasih.

Bandung

BUNDA ALIF

Dari Redaksi : Produk Biskuit
Serena sudah tersebar diberbagai mini market

Bali

maupun hyper market di seluruh Indonesia.

Dari Redaksi : Salam kenal Bunda

Bunda bisa membelinya di Indomaret,

Alif. SBH bisa didapatkan atau dibaca secara

Alfamart, Carrefour, Hypermart, Giant dan lain

gratis di beberapa pick up point/reading point

sebagainya. Terima kasih.

yang terdapat di Bali. Atau bila takut kehabisan,
bunda bisa berlangganan dengan menghubungi
bagian sirkulasi kami (Siti di 087881975343).
Terima kasih.

Cerita

Aidan

Cover

Jagoan Kecil Yang Tak Bisa Diam

Ingin kenal dengan si ganteng bertampang indo
penghias cover SBH kali ini? Nama lengkapnya
Aidan Fulga. Tanggal 24 Mei nanti, usianya akan
genap 4 tahun. Seperti yang sudah bisa ditebak,
darah yang mengalir dalam tubuh Aidan memang
campuran. Ayahnya yang bernama Dan Fulga berasal
dari Rumania. Sementara ibunya, Celestine Yoviana
berasal dari Bandung.
Sehari-hari Aidan bersekolah di Australian Child
Studies Center, Bandung. Selain hobi mengumpulkan
stiker dan bermain mobil-mobilan, penyuka ayam
goreng ini juga senang menggambar. Hebatnya,
meski anak tunggal, Aidan tergolong tidak manja dan
penakut lho. Buktinya saat berkenalan dengan orang
baru, ia akan cepat akrab. Tanpa malu-malu, berbagai
pertanyaan dan cerita akan terlontar dari mulutnya,
lengkap dengan gerakan tubuhnya yang aktif. Mulai
dari jinjit sampai melompat-lompat. Hmmm…, Aidan
memang jagoan kecil yang tak bisa diam.

Model : Aidan
Busana: Moejoe (www.moejoeapparel.com)
Foto: Dheffy (Threelittlebirds Photography)
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K I L A S
KidZania Hadirkan
pesawat A330 Garuda
Indonesia
Mulai Febuari 2015, mock-up pesawat A330
Garuda Indonesia hadir di Kidzania, Jakarta. Dengan
adanya pesawat ini, para pengunjung cilik Kidzania
akan dapat melakukan simulasi bagaimana bekerja
menjadi pilot, pramugari, dan petugas lainnya dalam
melayani penumpang, mulai dari check-in, boarding,
during flight hingga landing kembali.
Mock-up pesawat Garuda Indonesia A330 di
Kidzania tersebut juga dilengkapi dengan dapur
merupakan salah satu bentuk dukungan Garuda
pesawat (galley). Disana terdapat microwave,
Indonesia dan Kidzania dalam pengembangan
trolly dan perlengkapan lainnya untuk melayani
pendidikan anak. Berupa pemberian gambaran
penumpang. Seluruh fasilitas tersebut dapat
tentang industri penerbangan, safety and security
digunakan untuk bermain dan berperan sebagai pilot, di dunia penerbangan, dan pemahaman terhadap
pramugari serta penumpang.
beberapa profesi di bidang industri penerbangan.
Pengadaan mock up pesawat itu sendiri
Sehingga diharapkan kelak dapat memudahkan si
kecil untuk menentukan cita-citanya.

Best Western Hariston
Kids Cooking Class
Dalam rangka menyambut Pekan Sarapan
Nasional (PESAN) yang jatuh pada tanggal 14
– 20 Februari 2015, manajemen Best Western
Hariston Pluit – Jakarta turut berpartisipasi
dengan mengadakan Best Western Hariston Kids
Cooking Class. Kegiatan yang dilangsungkan pada
pertengahan Februari ini melibatkan anak-anak
yang bertempat tinggal di area sekitar. Menu yang
dibawakan oleh Executive Chef adalah nasi goreng
dan sandwich.
Pada kesempatan tersebut, anak-anak juga diberi
edukasi tentang manfaat dan pentingnya menyantap
sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Selain itu,
para ibu yang mendampingi juga turut diberikan
pemahaman tentang pentingnya menyiapkan
sarapan untuk si kecil. Mereka juga diberi tips
bagaimana mengolah makanan yang sudah disimpan
agar menjadi sarapan sehat dan bergizi. Hal ini sesuai

dengan survei tentang pentingnya sarapan di pagi
hari. Sarapan yang sehat tentu bukan hanya yang
enak tetapi juga harus sarapan yang bergizi.
Dengan adanya acara ini, BEST WESTERN
Hariston Pluit – Jakarta berharap dapat menjadi
bagian dari masyarakat serta mempertebal tali
silaturahmi dengan warga sekitar. “Kami juga
berharap dapat melakukan hal lain yang bermanfaat.
Semoga acara cooking class ini bisa menjadi
langkah awal dari dibukanya kegiatan serupa untuk
umum. Kami berharap masyarakat sekitar dapat
mendaftarkan putra putrinya untuk menyalurkan
bakat dan minatnya dalam kegiatan yang positif
yaitu kegiatan memasak ini serta menjadikan mereka
menjadi pribadi
yang mandiri” tukas
Benedictus Jodie
selaku General
Manager BEST
WESTERN Hariston,
Pluit - Jakarta.
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Asian Festival
Sehubungan dengan perayaan Tahun Baru
Cina, Stella Maris International School Gading
Serpong kembali mengadakan acara tahunan Asian
Festival dengan tema “Harmony in Diversity”.
Acara yang diadakan pada Jumat, 27 Februari 2015
ini dilangsungkan di Summarecon Mall Serpong,
Tangerang. Puluhan siswa siswi dari tingkat
Preschool, Primary, dan Secondary saling unjuk
kebolehan.

South Korea Traditional Dance, Mandarin Poetry,
Taekwondo, dan masih banyak lagi. Sebagai
pertunjukan utama, ditampilkanlah drama tentang
asal muasal perayaan Tahun Baru Cina.

Tampil sebagai pembuka adalah Dragon Dance.
Dilanjutkan dengan penampilan bernuansa Asia
seperti Phillipine Folk Dance, Caishendao “The
God of Fortune is Coming”, India Dance, Wushu,

Kids Creativity for Cancer
Banyak cara bagi seseorang untuk beramal.
Mulai dari memberi sumbangan dalam bentuk
uang, barang, ataupun tenaga bagi sesama yang
membutuhkan. Lain halnya yang dilakukan oleh Ara
Hotel Gading Serpong, hotel bintang 3 ini mengajak
masyarakat untuk beramal lewat perlombaan dalam
bidang kreativitas seni.
Bertempat di lantai 1, akhir Februari lalu Ara Hotel
Gading Serpong mengadakan lomba mewarnai dan
menggambar bertajuk Kids Creativity for Cancer.
Acara hasil kerjasama dengan Yayasan Kasih Anak
Kanker Indonesia (YKAKI) ini bukan hanya untuk
menggali kreativitas anak dalam hal seni tapi juga
mengajak peserta agar peduli terhadap anak-anak
penderita kanker. Hal tersebut ditunjukkan dalam
bentuk uang pendaftaran yang 60%nya akan
disumbangkan untuk YKAKI.
Acara berlangsung dengan sangat meriah. Selain
peserta lomba yang datang dari kalangan umum,
anak-anak penderita kanker dari YKAKI juga turut

berpartisipasi. Selain mengikuti lomba, mereka
juga menampilkan tarian dan nyanyian. “Acara
ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami
terhadap anak-anak penyandang kanker. Lewat
Kids Creativity for Cancer kami juga ingin mengajak
masyarakat untuk beramal lewat pendaftaran lomba,”
ungkap Agus Setyawan, General Manager Ara Hotel
Gading Serpong.
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K I L A S
New Giraffe Persembahan
Royal Safari Garden
Tanpa terasa 30 tahun sudah Royal Safari Garden
Resort and Convention berkarya dan berupaya
menjadi yang terbaik di bidang industri perhotelan
dan rekreasi liburan keluarga Indonesia. Dalam kurun
waktu tersebut, berbagai inovasi terus diluncurkan
demi kepuasan pelanggan. Salah satunya adalah
dengan membangun fasilitas hotel terbaru di atas
lahan seluas 13 hektar tersebut dengan nama "New
Giraffe”.
New Giraffe itu sendiri akan mengusung konsep
simply, eksotis dan homey. Dengan total kamar
berjumlah 61, yang dibagi menjadi 3 tipe kamar yaitu
49 Deluxe, 11 Junior Suite, dan 1 Celebrity Suite, New
Giraffe siap diluncurkan pada bulan Maret 2015.
Menurut Robby Saimima, General Manager Royal
Safari Garden Resort and Convention, kehadiran
New Giraffe akan membawa cerita tersendiri bagi
seluruh keluarga Indonesia, karena para tamu
akan melihat berbagai inovasi serta perubahan
nyata yang dilakukan Royal Safari Garden Resort
and Convention. "Kami optimis, New Giraffe akan
menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya kami
untuk memberikan pengalaman petualangan safari
dan fasilitas edutainment yang berkesan, ditunjang
pelayanan yang profesional dan menyenangkan bagi
acara bisnis dan keluarga," tambahnya.
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PENDAPATKU
Kecap plus Jeruk Nipis

Ramuan tradisional apa

ANNISA ANASTASIA KASEGER
(SERPONG)

yang ayah atau bunda

Kalau saya biasanya kecap dicampur jeruk
nipis. Untuk badannya dikasih bawang merah
yang dicampur baby oil lalu gosok perlahan
ke punggungnya agar hangat..

berikan ketika si kecil
batuk pilek?

Kencur dan Gula Jawa
JUMARIYANTI (JAWA TIMUR)
Sejak Havis berusia 2,5 tahun, saya selalu godokan
(masak) kencur dan gula jawa bila dia terserang
batuk pilek. Alhamdulillah, ramuan itu bisa
menyembuhkan sakitnya.

Air Kunyit
Dari Kencur sampai
Kemukus
HENI P (BEKASI)
Jika si kakak batuk, ramuan
tradisional yang bunda buatkan
adalah kencur di parut lalu di peras
airnya sekitar 1 sendok makan.
Kemudian beri sedikit garam dan
diminumkan.
Sedangkan kalau pilek (flu), bunda
akan kupas kunyit yang tunggal/
tua lalu gosokkan di atas hidung
kening tepatnya ditengàh-tengah
antara alis kanan dan kiri. Atau jika
masih bayi bisa juga ubun-ubunnya
diberi kemukus. Itu lho, semacam
buah yang bentuknya seperti biji
lada tapi warnanya hitam. Kemukus
itu di tumbuk terlebih dahulu baru
ditempelkan di ubun-ubun

RATIH WULANDARI (BEKASI)
Jika Sarah (4 tahun) terserang batuk dan pilek, biasanya saya akan
memberikan ramuan tradisional berupa larutan yang terbuat dari parutan
air kunyit ditambah dengan beberapa tetes madu dan jeruk nipis. Tak lupa
punggung dan dada Sarah diberi ramuan yang terbuat dari parutan bawang
merah dan beberapa tetes minyak telon agar tubuhnya menjadi hangat. Jika
pileknya membuat hidung tersumbat maka saya berikan uap air hangat yang
sudah diberi beberapa tetes minyak kayu putih sehingga dapat mengurangi
mampetnya. Alhamdulillah, cara ini sudah saya lakukan sejak Sarah masih
bayi dan ternyata ampuh mengusir batuk dan pilek yang menyerang.

Jahe Hangat
YULI SUSMIATI (JAKARTA BARAT)
Saat anak saya sakit flu dan batuk,biasanya saya
mandikan mereka dengan air hangat. Setelah itu saya
baluri dengan menggunakan bawang merah yang
sudah dicampur dengan minyak telon ke seluruh
badannya,terutama daerah dada. Selain itu saya
berikan juga minuman jahe hangat. Caranya, rebus
jahe dan tambahkan sedikit gula untuk perasa. Berikan
air rebusan ini satu sampai dua kali sehari. Jangan lupa
berikan juga air putih atau makanan yang berkuah
supaya tubuhnya tidak kekurangan cairan.
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Rebusan Bunga Belimbing Wuluh
AINUN N (CIANJUR)
Kalau si kecil batuk, saya biasanya menggunakan bunga belimbing wuluh yang direbus
bersama gula batu. Sedangkan untuk pilek, saya menggunakan ramuan aroma terapi.
Caranya, tuangkan air panas ke dalam gelas (200 ml) lalu tambahkan 2-3 tetes minyak
telon/minyak kayu putih. Tempatkan gelas tersebut di kamar saat si kecil tidur.

Daun Pecut Kuda

Beras Kencur

BERLIAN INDRIASARI
(MALANG)

GIEZYA ANNA

Untuk mengobati batuk pilek si
kecil, aku pakai daun pecut kuda.
Direbus lalu diminum airnya.
Katanya sih, ambil daunnya harus
berjumlah ganjil, meski tidak tahu
apa hubungannya, yang jelas, saat
anak-anakku batuk atauradang
tenggorokan, bisa sembuh lho.

Madu ditambah Jeruk
Nipis

Awalnya begitu kena batuk pilek anak
saya langsung saya bawa ke dokter dan
diberi antibiotic. Kemudian mama saya
menyarankan agar dikasih beras kencur
saja. Kebetulan mama saya suka buat
jamu. Lalu saya coba, ternyata anak saya
suka dan sembuh hanya dalam 2 hari.
Setelah sembuh saya rutin memberi anak
saya jeruk peras tiap hari.

VIRLANY VITHA ATENG
Kalau saya pakai madu ditambah
jeruk nipis, khasiatnya langsung
kelihatan. Puji Tuhan, sampai
sekarang anak saya blm pernah di
kasih obat pabrik.

Jemur dan Beri
Makanan Berkuah
ANIEZ EFFENDI
Dibuatkan makanan berkuah seperti
sup ayam, bakso tahu, pangsit isi dan
lain-lain yang bumbunya diberikan
tambahan jahe. Mandi dengan air
hangat, diuap saat tidur, rajin dibaluri
minyak telon, dan jika memungkinkan
dijemur saat pagi hari.

Sharing pendapat yuk Bunda.
Tema pendapatku Edisi April 2015 :
Pertanyaan edisi April : Menurut ayah
dan bunda, mulai usia berapa si kecil
diperbolehkan memelihara binatang
peliharaan? Dan apa manfaatnya?
Kirim pendapat Bunda ke : redaksi@
sangbuahhati.com
Seluruh pendapat yang dimuat
akan mendapatkan satu eksemplar
Majalah Sang Buah Hati dan akan
dikirim langsung ke alamat.

Air Kelapa
DEWI IKAYANTI (SEMARANG)
Siapkan air kelapa, campur dengan madu dan kukus. Kemudian selagi hangat
minumkan kepada si kecil. Dosisnya sehari cukup 2 sendok makan saja.
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Antara

ASI, SUSU SEGAR
dan SUSU FORMULA
Sudah bukan rahasia lagi, ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Namun terkadang karena
satu dan lain hal ASI terpaksa tidak bisa dikonsumsi. Lalu, apa yang bisa dijadikan pengganti
dan bagaimana dengan kandungan nutrisinya? Berikut fakta dan ulasannya.

Susu memang memegang peranan penting
dalam pertumbuhan si kecil. Sebab dalam susu
terkandung berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh.
Itu sebabnya, para ahli menyarankan agar setiap ibu
sedapat mungkin memberikan ASI atau air susunya
minimal secara eksklusif dalam 6 bulan pertama
kehidupan sang buah hati.
Pendapat serupa juga dilontarkan dr. Ariani
Dewi Widodo SpA. Menurutnya, setiap bayi berhak
mendapatkan ASI eksklusif sampai usianya 6 bulan,
dan tidak ada kewajiban untuk memperkenalkan jenis
susu lain kepada si bayi.
Tapi terkadang kenyataan berkata lain. Dalam
beberapa kasus, ASI memang terpaksa tidak bisa
dikonsumsi bayi. Misalnya karena ASI tidak keluar,

kualitas ASI tidak baik, ataupun masalah lain pada
sang Ibu yang menghambat dirinya memberikan
ASI pada buah hatinya. Lepas dari itu, berikut fakta
mengenai berbagai jenis susu untuk si kecil.

ASI
Dapat dipastikan, setiap orang pasti setuju
apabila dikatakan bahwa ASI adalah cairan ajaib
yang kaya manfaat dan tidak ada bandingannya.
ASI adalah makanan terbaik yang dapat diberikan
ibu kepada bayi yang baru dilahirkannya. Didalam
ASI terkandung berbagai zat dan nutrisi yang dapat
dicerna dengan mudah sesuai dengan kebutuhan
si bayi. ASI juga mengandung bahan penting untuk
pertumbuhan dan perkembangan otak bayi.
“Selain itu, ASI juga menyediakan faktor
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kekebalan atau imunitas di saluran pencernaan bayi
yang berguna untuk melawan berbagai penyebab
penyakit,” ungkap Ariani lagi yang membuka praktik
di Tania Kids Center, Jakarta Selatan ini. Itu sebabnya
ASI wajib dikonsumsi secara eksklusif selama enam
bulan pertama kehidupan sang bayi.
Beberapa zat penting yang terkandung dalam ASI
adalah zat putih telur, lemak, karbohidrat, vitamin,
mineral, faktor pertumbuhan, hormon, asam folat,
enzim, zat kekebalan, dan sel darah putih. Yang tidak
kalah hebatnya, berdasarkan skala waktunya ASI
terbagi menjadi tiga bagian dengan fungsi masingmasing yang berbeda.
Bagian pertama adalah kolostrum yang keluar
pada hari pertama sampai ketiga setelah persalinan.

Kolostrum umumnya berwarna kuning kental
dan kaya akan antibodi yang juga berfungsi untuk
melindungi bayi dari diare. Kolostrum kaya akan
faktor pertumbuhan dan memiliki pencahar alami
yang dapat membantu bayi mengeluarkan mekonium
yaitu kotoran berwarna hijau yang muncul di hari-hari
pertama kelahirannya. Bila tidak segera dikeluarkan,
mekonium bisa menimbulkan kuning pada bayi.
Kemudian ada ASI transisi yang keluar di hari
keempat sampai kesepuluh setelah persalinan
dengan kadar lemak serta karbohidrat tinggi. Terakhir
ada ASI matur yang keluar setelah hari ke 10. ASI
matur itu sendiri berguna untuk antibodi terhadap
bakteri dan virus, enzim, protein, serta hormonhormon yang penting
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“Disamping semua itu, ada satu lagi keunggulan
ASI yang tidak dimiliki oleh jenis susu apapun,
baik formula maupun susu segar yaitu aspek
psikologis. Dengan memberikan ASI, maka akan
ada kontak langsung antara ibu dan bayi yang dapat
menimbulkan ikatan kasih sayang serta membuat
bayi merasa aman dan puas karena bisa merasakan
kehangatan tubuh ibunya secara langsung,” tambah
Ariani.

Susu Segar
Susu segar merupakan minuman yang diperoleh
dari hewan mamalia seperti sapi. Susu segar
mengandung berbagai zat seperti karbohidrat,
protein, lemak, mineral dan vitamin A, B, C serta
D. Karena mudah rusak, susu segar harus segera
dipanaskan dan langsung dikonsumsi.
Untuk membuat susu segar tahan lebih lama,
maka ada tekhnologi bernama pasteurisasi yaitu
proses pemanasan susu segar dalam waktu
15 detik dengan suhu 63-72 derajat celcius.
Proses pasteurisasi dapat membunuh sebagian
mikroorganisme yang dapat memperpendek daya
simpan susu. Itu sebabnya, susu yang sudah di

pasteurisasi dapat lebih awet dari pada susu segar
biasa. Bahkan bisa tahan satu sampai dengan dua
minggu setelah diproduksi dalam keadaan tertutup di
ruang pendingin. Mengenai nilai gizinya, relatif sama
dengan susu segar biasa.
Sementara itu ada juga susu UHT atau Ultra
High Temperature. Susu UHT dihasilkan dari proses
pemanasan susu segar selama 2-5 detik di suhu yang
tinggi, berkisar 135 sampai 150 derajat celcius. Waktu
pemanasan susu segar ini memang tergolong singkat
dengan maksud mencegah kerusakan nilai gizi susu.
Karena menggunakan panas yang tinggi, semua
mikroorganisme yang ada pada susu akan mati
dengan sendirinya. Itu sebabnya, meski tidak
menggunakan pengawet, susu UHT dapat tahan
sampai dengan satu tahun. Tempat penyimpanannya
juga bisa dimana saja alias tidak harus di lemari es.
Namun demikian, anak dibawah usia 1 tahun
tidak disarankan untuk minum susu segar dalam
bentuk apapun, baik yang pasteurisasi maupun
UHT. Alasannya, bayi di bawah usia 1 tahun
pencernaannya belum sempurna dan masih belum
bisa mencerna langsung susu segar dengan kadar
lemak yang cukup tinggi.
Hal ini juga diamini oleh Ariani. Bahkan
menurutnya susu segar tidak mengandung nutrisi
yang memadai, sehingga anak di bawah 1 tahun
berisiko mengalami defisiensi zat besi. Kandungan
protein dan elektrolit susu sapi juga lebih tinggi
dibanding ASI dan susu formula bayi, sehingga
dikhawatirkan bisa memperberat beban ginjal anak

BABYCENTER.COM
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dibawah usia 1 tahun.

Susu Formula
Pada dasarnya susu formula yang beredar
dipasaran dibuat menyerupai ASI dan ditujukan
untuk bayi-bayi yang memang karena satu dan lain
hal tidak bisa mendapatkan ASI. Bahan dasar susu
formula itu sendiri berasal dari susu segar yang
dikeringkan dalam suhu tinggi. Sebelum dikeringkan,
kadar lemak dari susu segar dipisahkan terlebih
dahulu.
Fakta membuktikan, proses pengeringan dari
susu segar menjadi susu formula secara otomatis
dapat menurunkan bahkan merusak kandungan
vitamin dan mineral dari susu itu sendiri. Hal ini
karena kebanyakan vitamin memang tidak tahan
pada suhu tinggi. Untuk mengakalinya, dilakukanlah
penambahan vitamin pada susu formula. Termasuk
pula penambahan DHA dan nutrisi-nutrisi penting
lainnya.

Meski tidak sesempurna ASI, susu formula
dianggap cukup memenuhi kebutuhan bayi
mulai usia 0 bulan. Namun demikian Ariani tetap
menganjurkan apabila sang ibu tidak mengalami
masalah dalam memproduksi ASI, maka ASI ekslusif
wajib diberikan di enam bulan pertama kehidupan
sang bayi tanpa campuran susu formula. Sebab
apapun alasannya, nutrisi yang terkandung dalam
ASI adalah yang terbaik.
“Saat anak sudah melewati periode ASI eksklusif
dan kebutuhan nutrisinya tergolong tidak cukup,
maka tidak masalah bila si Ibu memberikan susu
formula. Akan tetapi bila mencukupi maka tidak
diwajibkan,” tegas Ariani.

BABYCENTER.COM
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APA KATA MEREKA

Waspadai Retinoblastoma
Meski kedengaran indah, nama retinoblastoma perlu diwaspadai.
Sebab nama ini merujuk pada sejenis kanker yang banyak menyerang balita.

P

enyakit kanker, apapun jenisnya pasti
menjadi momok mengerikan bagi semua
orang. Apalagi bila pasien yang terdeteksi
adalah anak-anak. Berikut perbincangan singkat
dengan Dr. Edi Tehuteru, Sp A (K), MHA, IBCLC
(pediatric oncology) dari Rumah Sakit Siloam,
Jakarta perihal retinoblastoma, sejenis kanker
yang kerap menyerang bagian mata.
T: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan
retinoblastoma?
J : Retinoblastoma adalah tumor ganas (kanker)
intraokuler yang sering ditemui pada bagian
mata, khususnya menyerang pada lapisan
retina mata. Kanker jenis ini bisa menyerang
salah satu atau bahkan kedua mata
penderitanya. Biasa disebut mata kucing, karena
penampakannya pupil mata megecil seperti
mata kucing.
T : Apakah retinoblastoma ini dominan menyerang
anak-anak? Bila ya, apa penyebabnya?
J : Sebenarnya tidak juga. Tumor ganas ini bisa
saja menyerang orang dewasa, tapi memang

faktanya lebih dari 80 persen penderitanya
adalah anak di bawah lima tahun. Anak-anak
itu menjadi penderita dominan mungkin karena
pengaruh genetik dari orangua atau keluarga
dekat.
T : Apa sebenarnya penyebab utama dari penyakit
retinoblastoma ini?
J : Penyebab timbulnya retinoblastoma adalah
mutasi genetik pada sel-sel saraf retina
sehingga menjadi tumor. Mutasi tersebut dapat
terus berkembang dan mematikan sel-sel yang
sehat/normal. Cacat genetik ini mengakibatkan
proliferasi sel-sel retina yang tidak terkendali,
membentuk suatu kanker. Mutasi ini erat
kaitannya dengan genetik. 95 persen kasus
retinoblastoma adalah karena keturunan (ada
riwayat dalam keluarganya). Sampai dengan
saat ini dunia medis belum bisa menyimpulkan
penyebab pasti mutasi sel syaraf tersebut.
Tapi faktor gaya hidup, pola makan dan kurang
istirahat ditenggarai menjadi salah satu
penyebabnya.
T : Apa saja gejala yang paling mudah dideteksi
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bila seorang anak menderita retinoblastoma?
J : Gejala yang paling gampang dilihat adalah
matanya jadi akan seperti mata kucing yang
tampak seolah bersinar bila kena cahaya.
Kadang gejalanya juga bisa berupa manik mata
(bercak) berwarna putih, mata juling dan merah
serta bola mata menonjol. Bisa juga perbedaan
warna bola mata kiri dan kanan, gerakan bola
mata yang tidak sinkron antara kedua bola mata
(nigtamus) serta keluar cairan berlebih dari
mata anak.
T : Apakah retinoblastoma ini bisa disembuhkan?
Bila ya, bagaimana caranya?
J : Bila terdeteksi sejak dini, kemungkinan
sembuhnya tentu lebih besar. Retinoblastoma
itu sendiri sebenarnya tergolong tumor ganas
sehingga waktu penyembuhannya biasanya
tergolong lama. Tapi bukan berarti minim
peluang. Pengobatan yang paling sering
digunakan adalah terapi retinoblastoma
berupa perpaduan kemoterapi, radiasi serta
enukleasi (pengangkatan bola mata). Semua
terapi tersebut berkesinambungan dan harus
mendapat pantauan berkala dari dokter agar
mencegah terjadinya metastase tumor ke organ
lain seperti paru-paru, otak dan saraf optikus.
T : Apa dampak teburuk dari retinoblastma ini?
J : Tentunya seperti jenis kanker lainnya,
retinolastoma tapa penanganan khusus bisa
menyebabkan kematian pada penderita. Dalam
jangka waktu singkat penyakit ini juga memicu
kebutaan pada anak.
T : Lantas, bagaimana pencegahan yang efektif
agar terhindar dari penyakit retinoblastoma ini?

J : Hal yang paling mungkin untuk dilakukan
sebagai pencegahan adalah skrining mata.
Terlebih bila ada keluarga yang memiliki riwayat
kanker mata. Namun ada riwayat atau tidak,
ada baiknya orangtua, terumata ibu hamil
melakukan tes dan pengecekan ke dokter mata.
Dengan menemukan gejala penyakit ini sedini
mungkin, maka persentase kesembuhannya
tentu jauh lebih besar.
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PAKAR MENJAWAB

Waktu Tidur si Kecil
Hallo dokter, ada beberapa hal yang ingin saya
tanyakan seputar waktu tidur bayi. Pertama,
berapa lama sebenarnya porsi tidur yang cukup
untuk anak usia 1 tahun? Apakah benar emosi
buruk pada anak bisa terjadi akibat kurang tidur
pada malam hari? Dan bagaimana mengatasi
kesulitan tidur pada anak? Saya tunggu
penjelasannya, Terima kasih.
Herawati
Arcamanik, Bandung
BABYCENTER.COM

Dear Bu Arcamanik,

terganggu emosinya. Untuk itu para ibu sebaiknya

Bagi bayi, tidur memiliki manfaat yang sangat

mengetahui tips pola tidur anak yang baik sebagai

besar untuk tumbuh kembangnya, sebab saat tidur,

berikut :

pertumbuhan fisik si bayi akan terpacu. Sementara

•Biasakan pola tidur yang benar pada bayi. Jangan

lama tidaknya tidur bayi biasanya terkait dengan

biasakan menidurkan bayi dalam gendongan. Lebih

pertambahan berat badan, tinggi badan dan

baik lakukan interaksi yang hangat menjelang

kesehatan fisiknya secara umum. Bayi yang tidurnya

waktu tidurnya seperti mendongeng, memeluk atau

kurang biasanya pertumbuhan fisiknya tidak sebagus

menyanyikan lagu tidur

bayi yang cukup tidur.

•Matikan lampu menjelang tidur.

Mengenai lamanya tidur yang ideal tergantung

•Jangan melakukan aktivitas yang berat menjelang

dari usia bayi. Pada bulan-bulan pertama porsi

tidur

tidurnya bisa mencapai 16 jam per hari. Pada usia 1

•Jangan memenuhi tempat tidur anak dengan banyak

tahun rata-rata bayi membutuhkan waktu tidur 13,5

mainan karena akan merangsang anak untuk bermain

jam

•Hindari televisi dalam kamar dan ciptakan suasana

sehari.
Layaknya orang dewasa, bayi
yang kurang tidur juga bisa

kamar yang tenang dan nyaman
•Bila terbangun tengah malam, jangan ajak bicara.
Cukup tenangkan dan bujuk kembali untuk tidur

pengasuh:

dr. Ferdy Limawal
dokter spesialis anak
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RAGAM
Antara

Ibuprofen

WWW.BUNDAKONICARE.COM

dan

Paracetamol

WWW.BUNDAKONICARE.COM

Lazimnya obat demam yang beredar di pasaran mengandung ibuprofen atau
paracetamol. Meski keduanya sama-sama berfungsi menurunkan panas, namun
aplikasi penggunaannya ternyata tak sama. Karena itu, kenali perbedaannya.
Ketika anak terserang demam, kebanyakan orangtua
akan menjadi panik. Maklum, panas yang tinggi
memang bisa membahayakan jiwa. Tak heran, obat
turun panas pun dijadikan pilihan untuk pertolongan
pertama.
Pada dasarnya, ada dua jenis obat yang biasa
dianjurkan untuk menurunkan demam, yaitu yang
mengandung paracetamol atau ibuprofen. Dua jenis
obat ini juga beredar bebas di pasaran dengan segala
merek.

Namun pertanyaannya, apakah kita cukup tahu
perbedaan, manfaat, kelebihan serta kekurangan
dari masing-masing jenis obat tersebut? Manakah
yang lebih baik digunakan, obat turun panas dengan
kandungan ibuprofen atau paracetamol? Bagaimana
pula dampaknya terhadap anak?
Menurut dr. Wiyarni Pambudi SpA, IBCLC, di Indonesia
obat turun panas dengan kandungan paracetamol
jauh lebih familiar dan lebih banyak digunakan
ketimbang yang mengandung Ibuprofen. Alasannya
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sederhana, karena jenis obat paracetamol-lah yang
lebih dahulu ditemukan. Namun ia menggarisbahwahi
antara paracetamol ataupun Ibuprofen tidak ada yang
bersifat lebih baik atau lebih mampu menyembuhkan.
Semuanya tergantung gejala panas yang terjadi serta
dosis obat yang diberikan.

Paracetamol
Paracetamol merupakan obat yang paling aman untuk
anak dengan efek samping yang minimal. Paracetamol
memiliki dua efek yaitu menurunkan demam dan
mengurangi rasa sakit sehingga anak menjadi lebih
nyaman. Soal cara penggunaan, paracetamol bisa
dikonsumsi melalui mulut ataupun anus. Konsumsi
lewat anus biasanya dilakukan bila sang anak mual atau
muntah terus.
Paracetamol ini bisa digunakan mulai bayi (tidak ada
batasan umur). Menurut Wiyarni, paracetamol pada
anak sangat aman bila digunakan dalam kisaran dosis
10-15 mg/kg berat badan/kali pemberian, dengan
batas maksimal pemberian 4 kali sehari. “Jadi bila berat
badan anak 10 kg, maka kurang lebih ia memerlukan
paracetamol 100-150 mg setiap kali pemberian,”
ujarnya.
Masih menurut Wiyarni, dosis menjadi saat penting
karena apabila digunakan berlebihan, yaitu pada dosis
200 mg/kg berat badan/kali dan dalam jangka waktu
yang lama paracetamol dapat menyebabkan kerusakan
hati. Sayangnya, yang ditemui sehari-hari paracetamol
juga sering dicampur dalam obat flu. Jadi, Wiyarni
menekankan bila anak deman dan sudah diberi obat flu,
maka sebaiknya jangan berikan paracetamol lagi karena
nantinya dosisnya menjadi terlau besar.
Untuk beberapa demam akibat penyakit tertentu
seperti demam berdarah, paracetamol adalah obat
turun panas yang paling tepat. Sebab meski reaksinya
lebih lama dibandingkan obat penurun panas dengan
kandungan ibuprofen, namun paracetamol tidak
mengandung asam yang bisa mengiritasi lambung dan

menurunkan trombosit.

Ibuprofen
Berbeda dengan paracetamol, ibnuprofen memiliki
kemampuan menurunkan panas lebih cepat. Namun
Ibuprofen baru bisa digunakan pada anak usia lebih dari
6 bulan. Ini karena Ibuprofen memiliki efek samping
yang cukup kuat seperti mual, muntah, nyeri lambung
dan kadang sampai perdarahan lambung. Dosis yang
digunakan adalah 10 mg/kg berat badan/kali, dan
maksimal diberikan 3 kali sehari.
“Beberapa orang tua lebih menyukai ibuprofen karena
reaksinya lebih cepat. Untuk dosis Ibuprofen, anak
dengan berat badan 10 kg memerlukan ibuprofen 100
mg sekali pemberian,” papar Wiyarni.
Namun yang perlu diingat, pemberian kedua obat ini
adalah ketika panas tubuh anak melampaui suhu 38,5
derajat. Bila suhu tubuh masih dibawah angka tersebut,
cukup kompres dengan air hangat. Apabila anak
memiliki riwayat kejang karena panas, segera bawa ke
dokter untuk penanganan lebih lanjut.
Tips bila anak demam menurut dr. Wiyarni :
1.

Tahan panik, gunakan termometer untuk
memastikan suhu tubuh, karena jika hanya
memegang dahi atau tubuh bayi dengan tangan
tidak akan akurat.

2.

Lakukan skin to skin (memeluk dan/atau sambil
menyusui bayi tanpa pakaian atas. Boleh juga
sambil berselimut, hawa hangat akan membantu
menurunkan suhu demam bayi

3.

Perbanyak frekuensi menyusui (bia masih
menyusui)

4.

Obat penurun panas diberikan pada suhu di
atas 38.5°C, itu pun yang paling aman hanya
paracetamol dan ibuprofen dan boleh diberikan
berdasarkan usia dan berat badan bayi/anak.
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CERMAT MEMILIH

Pilah Pilih Kereta Dorong Bayi
Elle Manhattan

Summer Infant 3D Light

Kereta dorong bayi yang satu ini tergolong ringan dan

Summer Infant 3D Light membuat acara jalan-jalan

mudah dikendalikan. Elle Manhattan dapat digunakan

bersama si kecil menjadi momen yang amat sangat

bayi dari usia baru lahir hingga mencapai berat 15

menyenangkan. Dengan kerangka yang terbuat dari

kg. Tersedia dalam dua pilihan warna menarik yaitu

aluminium, kereta dorong ini terasa sangat ringan

merah dan ungu.

dan mudah di lipat. Kanopi pada Summer Infant
3D Light juga sengaja dirancang spesial sehingga
99,9% dapat menghalangi paparan sinar matahari
ke tubuh si kecil. Tersedia dalam 4 pilihan warna
yaitu biru, oranye, pink dan kuning.
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CocoLatte I-Sport

Elle Santa Cruz

CocoLatte I-Sport merupakan stroller yang sangat

Tersedia dalam 3 pilihan warna yaitu hitam,

cocok untuk dibawa berpergian. Dengan ukuran yang

merah dan ungu, Elle Santa Cruz siap menemani

kecil dan berat kurang dari 3,8 kg, kereta dorong ini

hari-hari indah si kecil. Dengan kerangka yang

dapat dibawa dengan mudah bahkan bisa masuk

terbuat dari alumunium, kereta dorong ringan ini

dalam kabin pesawat. CocoLatte I-Sport dapat

dapat digunakan mulai dari bayi baru lahir sampai

digunakan bayi mulai usia 9 bulan hingga mencapai

mencapai berat 25 kg.

berat 15 kg.)
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BERBAGI

CERITA

Melani Putria
Selalu Ingin Yang Alami
Untuk Sang Buah Hati
Karena ingin memberikan yang terbaik, Melani Putria konsisten memberikan yang alami
semasa tumbuh kembang buah hatinya. Bagaimana kisahnya?

H

idup di zaman modern memang
kerap melahirkan budaya instan bagi
masyarakatnya. Mulai dari prilaku,
gaya hidup sampai ke soal makanan.
Semuanya serba cepat, praktis dan
instan. Pun demikian halnya dengan pola asuh anak.
Meskipun pada dasarnya sumber infomasi untuk
menggali ilmu pertumbuhan anak dan pola asuh saat
ini sudah sangat mudah, tetap saja masih banyak
orangtua yang lebih memilih menerapkan ilmu-ilmu
parenting praktis dan jauh dari kata ribet.
Namun tidak demikian halnya dengan Melanie Putria
Dewita Sari. Aktris, MC, bintang film serta mantan
Puteri Indonesia 2002 ini terbilang cukup konservatif
soal urusan mengasuh buah hatinya, Sheemar
Rahman Purwadireja (4 tahun). Melani lebih memilih
menerapkan pengasuhan layaknya yang dilakukan
orangtuanya kepada dirinya saat masih kecil dulu.
Ia menilai tidak semua ajaran orangtua adalah kuno,
beberapa diantaranya bahkan terbukti berhasil dan
masih digunakan turun-temurun hingga kini.
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“Tidak ada aturan baku dalam merawat anak. Ibu
atau bunda adalah orang terbaik untuk pengasuhan
anak. Soal buka buku, browsing, dan sebagainya
adalah teman yang melengkapi wawasan ibu,” tutur
Melani.

Latihan ini ia lakukan sejak sang anak berusia 13
bulan. " Untuk mendukungnya saya beli alat kloset
bayi. Sampai sekarang sih memang belum bisa ke
kloset sendiri, tapi tetap kami didik setiap hari,"
paparnya.

Misalnya saja, dalam hal ASI. Istri Angga
Puradiredja yang merupakan vokalis group musik
Maliq & D'Essentials ini berkomitmen penuh
memberikan ASI ekslusif bagi Sheemar bahkan
sampai usia tiga tahun.

Makanan Organik

“Di rumah, saya perah ASI buat stok. Sheemar
sendiri nyusunya masih kuat. Sugesti positif terus
saya tanam. Ke mana-mana, saya bersahabat
dengan alat pompa. Tiap 3 jam, pasti pompa,”
terangnya.
Layaknya kedua orangtuanya, Melani dan Angga
pun menjadikan landasan agama dan kemandirian
sebagai prioritas dalam mengasuh buah hati
mereka. Baik Melani maupun Angga memberikan
contoh langsung kepada anaknya. Misalnya,
Melanie dan Angga selalu mengajak si kecil untuk
ikut sholat lima waktu. Meski terkadang anak
tercintanya, Sheemar masih suka bercanda, Melani
menyakini bahwa itu hanyalah proses.

Komitmen Melani agar anaknya bertumbuh secara
natural juga dilakukan dengan memberi asupan
makanan organik semasa tumbuh kembangnya. Ia
mengaku gigih berupaya membiasakan anaknya
merasakan rasa alami dari sayuran dan makanan
lainnya sekaligus gula dan garam dalam makanan
Sheemar.
“Saya benar-benar perhatikan kualitas nutrisinya.
Walau agak mahal, saya belikan makanan organik,
sayur organik, dan beras organik, buat dia. Bukan
karena gaya-gayaan atau mengikuti tren, tapi lebih
pada keamanan dan kebersihannya. Sekarang kan
banyak makanan dan sayuran yang pakai pestisida.
Jadi, untuk menghindari itu, saya lebih pilih
makanan yang aman-aman saja,” tutup bintang
Cinta Silver dan Ayat-Ayat Cinta ini

"Saya memang lebih memilih untuk memberikan
contoh langsung ke anak. Kita sholat lima waktu
dia akan lihat ritme yang kita tampilkan di samping
teori. Sekarang dia sudah punya sarung dan kopiah
sendiri lho," kisahnya.
Soal kemandirian, dimulai Melani dengan
membiasakan Sheemar buang air besar sendiri.

M
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P S I K O L O G I
Mengenal Disgrafia
Kesulitan dalam menulis atau dikenal dengan istilah disgrafia kerap dialami
anak usia sekolah dasar. Bagaimana mengatasinya?

A

pakah Anda pernah merasa kesulitan melatih
sang buah hati untuk menulis dengan baik?
Padahal proses berlatih menulis sudah terus
dilakukan, tapi hasilnya tetap saja masih jauh dari yang
diharapkan. Tulisan si kecil seperti ceker ayam alias
tidak rapi, bahkan waktu yang dibutuhkan untuk menulis
juga jauh lebih lama dari anak pada umumnya. Bila hal
tersebut terjadi, jangan dulu menjatuhkan vonis si anak
bodoh atau gagal mengikuti pelajaran dengan baik.
Coba teliti lebih jauh, jangan-jangan si kecil menderita
disgrafia.
Disgrafia adalah ketidakmampuan belajar yang

www.wordpress.com

memengaruhi kemampuan menulis seorang anak.
Indikasinya yang paling sering terlihat adalah kesulitan
dalam mengeja, tulisan tangan berantakan atau selalu
mendapatkan hambatan saat akan menuangkan ide di
pikiran ke dalam bentuk tulisan
Psikolog anak dan Keluarga, Roslina Verauli
mengungkapkan, sebenarnya disgrafia erat kaitannya
dengan perkembangan otak anak bagian kanan. Di
otak bagian kanan ini sel-sel neurologis seharusnya
berkembang dengan baik dan mempengaruhi sel
motorik, kemampuan membaca dan menulis serta
harmonisasi keduanya. Selain kesulitan saat menulis,
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tidak ada gejala lain yang ditampilkan anak dengan
disgrafia. Mereka akan membaur layaknya anak
lainnya.
“Orangtua dan guru harus jeli. Disgrafia seringkali
dianggap sebagai kebodohan. Orangtua justru
menuntut anak belajar lebih keras bahkan tak jarang
membandingkan dengan anak lain, sehingga mereka
pun akhirnya bisa stress,” terang Roslina.
Karena terkait dengan sistem motorik, anak dengan
disgrafia juga kerap terlihat kesulitan saat memegang
pinsil atau bolpoint. Akibatnya, ukuran huruf pun tidak
konsisten (kecil-besar) dan tidak rata.

Cara Menangani Disgrafia
Pada dasarnya menangani anak dengan disgrafia
gampang-gampang sulit. Meski bukan kategori
penyakit berat, disgrafia tetap perlu penanganan
khusus. Orangtua, menurut Roslina dalam hal ini harus
memotivasi anak secara mental dan teknisnya. Mental
dalam arti dukungan yang meningkatkan rasa percaya
diri anak.
“Baiknya berilah pujian pada saat yang tepat dan
wajar di setiap usaha yang dilakukan anak. Selain itu,
jangan sekali-kali menyepelekan atau melecehkan
hal-hal yang sedang dilakukan anak karena itu akan

membuatnya merasa rendah diri dan frustasi. Jika ini
yang terjadi, akan terjadi kontradiksi dengan upaya
penanggulangan hambatannya dan ini akan sulit
kembali membangun rasa percaya diri anak,” paparnya.
Selain mental, kemampuan anak untuk menulis tetap
harus diperbaiki. Ini memang membutuhkan waktu
dan kesabaran ekstra. Namun percayalah akan ada
hasilnya. Agar lebih mudah, pilihlah tema-tema ringan
dan menarik untuk ditulis seperti: menulis surat untuk
teman, untuk orangtua, atau menulis dalam selembar
kartu pos. Upaya-upaya ini akan meningkatkan
kemampuan menulis anak disgrafia dan membantunya
menuangkan konsep abstrak tentang huruf dan kata
dalam bentuk tulisan nyata.
Ada baikknya juga pelajaran menulis diberikan secara
bertahap. Mulai dari huruf cetak kapital. Bila sudah
lancar, maka bisa meningkat ke huruf kecil ataupun
tulisan sambung. Selain itu bisa juga menggunakan
alat bantu berupa titik-titik yang dirangkai menjadi
sebuah huruf atau kata. Selain meningkatkan memori
anak dalam menghapal huruf, anak pun akan lebih
senang saat mengerjakannya. Dan yang terpenting,
tetaplah tekun dalam membimbing anak menulis
meskipun kemampuannya jauh dibawah anak yang
tidak mengidap disgrafia. Percayalah, lambat laun
kesulitan menulis itu akan dapat diatasi.

www.wordpress.com
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F E S Y E N

Wah.. seru ya melihat
kekompakan 2 kakak ber
adik ini. Lihat gaya berbusananya yang kompak
dan sangat menarik.
Dengan senyumnya yang
selalu mengembang,
mereka terlihat semakin
cantik.

MODEL:

Marsha R.Ch & Nara Dima
BUSANA:
Jo & Jovelyn
Jonjovelyn
PHOTO:
Dheffy
Threelittlebirds Photography
Threelittlebirds_creative
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S E H A T

Pentingnya Menjaga

Kesehatan Gigi Anak
Gigi yang sehat bukan
hanya menampilkan senyum
cemerlang tapi juga masa
depan yang gemilang. Kok
bisa?

www.klikdoktor.com

Tahukan Anda bahwa gigi yang sehat mampu
mengantar anak meraih masa depan yang lebih
cemerlang? Ya, kualitas kesehatan gigi dan mulut
menjadi salah satu syarat utama terwujudnya senyum
sehat dan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan
seorang anak. Orangtua tentunya tidak mau sang
anak mengalami penyakit pada gigi yang dapat
mempengaruhi rasa percaya diri mereka. Alhasil anak
enggan tersenyum dan tertawa karena malu dengan
penampilan mereka.

cita-cita impiannya. Beberapa profesi membanggakan
seperti pilot, model tentunya menuntut kondisi
kesehatan gigi yang baik. Yang lebih penting, gigi
berlubang yang dialami anak sangat mengganggu
proses pengunyahan, penyerapan nutrisi, tumbuh
kembang dan rasa sakit yang ditimbulkan dapat
mengganggu waktu bermain, istirahat dan belajar anak.
Lalu, apa yang harus dilakukan orangtua untuk
menjaga kesehatan gigi anaknya? Kapankah waktu
ideal memulai perawatan gigi pada anak? Perlukah
melakukan pemeriksaan gigi anak ke dokter gigi?
Mulai Perawatan Sejak Gigi Susu

Sebuah penelitian bahkan menyebutkan bahwa anak
yang sering sakit gigi mempunyai kecenderungan 4 kali
lebih besar mendapat nilai yang lebih rendah dibanding
teman-temannya yang mempunyai gigi sehat.

Menurut Drg. Ratu Mirah Afifah, hal baik yang
dibiasakan sejak dini akan berdampak baik di masa
depan. Demikian pula halnya dengan kebiasaan
merawat kesehatan gigi. Ini bisa dimulai sejak gigi susu.
Perawatan terhadap gigi susu ini memiliki segudang
manfaat yaitu sebagai usaha preventif mencegah
sumber lubang dan karang gigi serta memperbaiki
bentuk orthodontis anak.

Gigi yang buruk juga bisa menghambat anak meraih

“Secara anatomi, gigi susu lebih rentan terhadap
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terjadinya gigi berlubang yang bila dibiarkan dapat
menyebabkan rasa sakit, abses dan tanggal sebelum
waktunya,” ujar dokter gigi yang memilih profesi
sebagai Professional Relationship Manager Oral Care
PT Unilever Indonesia ini.
Bila ini terjadi, tentu dapat menyebabkan tulang rahang
tidak tumbuh secara maksimal. Sehingga ketika gigi
permanen tumbuh, tidak terdapat ruang yang cukup
dan mengakibatkan gigi tumbuh berjejal. Selain itu,
masalah pada gigi susu juga berakibat pada gangguan
fungsi pengunyahan, dan kesulitan pelafalan huruf
dalam berbicara.
“Karena itu, biasakan anak untuk sadar akan kesehatan
giginya sejak dini. Minimal dari usia satu tahun. Karena
semakin dini usia anak mengunjungi dokter gigi, akan
semakin baik,” imbau Ratu.
Hal sederhana adalah dengan membiasakan menyikat
gigi setelah makan dan sebelum tidur. Bila kebiasaan
tersebut juga masih sulit, minimal adalah dengan
berkumur setelah makan.
Hilangkan Paranoid Anak Tentang Dokter Gigi
Selain perawatan pribadi, kesehatan gigi juga wajib
dikontrol oleh dokter gigi secara berkala. Nah, untuk
hal yang satu ini orangtua sering mengalami kesulitan
membawa buah hatinya ke dokter gigi karena beragam
bayangan negatif anak tentang dokter gigi, mulai dari
suntikan mengerikan, bor, dan lain sebagainya.
Ada baiknya orangtua memberi pemahaman positif
pada anak tentang dokter gigi. Terlebih lagi bila
memberikan contoh langsung kepada anak untuk
berkunjung setiap enam bulan sekali secara rutin.
Sehingga anak mendapatkan gambaran yang bisa ditiru
dari orang tuanya.

Perhatikan Pola Makan Anak
Kebanyakan anak kecil pasti sangat senang dengan
makanan manis seperti permen, coklat dan kue.
Padahal makanan-makanan manis tersebut memiliki
kandungan gula yang berlebih. Tidak jarang bahkan ada
yang mengandung pemanis buatan. Gula yang sering
ditemukan pada makanan manis dapat menyebabkan
kerusakan pada gigi anak. Bakteri dalam mulut akan
berkembang dengan cepat jika kebutuhan pangan
utamanya, yaitu gula selalu tersedia.
“Hindari untuk melarang mengkonsumsi permen atau
coklat, karena akan membuat anak anda mencuri curi
untuk mendapatkan makanan tersebut. Sebaiknya anda
membatasi konsumsinya dengan hanya memberikan
seminggu dua-tiga kali dengan jumlah yang terbatas.
Jadi jangan menghalanginya sepenuhnya,” katanya.
Sebaliknya, perbanyaklah konsumsi susu yang
mengandung kalsium. Kalsium baik untuk
pembentukan gigi susu pada anak. Susu yang berasal
dari sapi atau susu kedelai sama-sama bagus. Hal yang
perlu diingat hindari menambahkan gula pada susu
anak.
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K U L I N E R
Cafe Batik

Oase di Tengah
Keriuhan
Jakarta Barat
Penggabungan hobi, ketekunan, dan konsep menghasilkan Kafe
Rumah Batik Datulaya. Di situ bukan hanya tersedia makanan dan es
krim yang lezat, tetapi juga keunikan interior, butik, hingga tawaran
aktivitas.
DI tengah kemacetan pada jam-jam tertentu
Kawasan Meruya, Jakarta Barat, berdiri satu kafe

dilihat sendiri,” jelasnya.
Ada juga rambatan Pohon Anggur Bali di meja

yang menawarkan kelezatan es krim. Tepatnya di

utama depan. Nantinya, papar Ivonne, pohon itu

Zane Building, Meruya Utara Raya 3/9. Dari luar,

akan membentuk payung. Buahnya hijau kecil-kecil

bangunan dengan nama Kafe Rumah Batik Datulaya

mirip anggur, hanya saja tidak bisa dimakan tapi bisa

itu sudah menarik perhatian. Ada sentuhan seni

memberi keteduhan.

yang bisa dirasakan. Masuk ke dalam, terpampang

Selain tempat makan di luar ruang, Kafe Rumah

ruang terbuka nyaman dengan aksen batu dan

Batik Datulaya juga menyediakan ruang ber-AC. Di

kayu di interior. Nuansa Bali, berpadu dengan gerak

dalam ruang dipasang televisi berdampingan dengan

modernitas.

aliran air kecil di dinding yang memunculkan kesan

Batu-batu tersusun rapi di beberapa sisi dinding
bangunan. Batu-baru tersebut menurut pemilik

asri dan dekat dengan alam.
Soal makanan, Kafe Batik Datulaya menyediakan

Kafe Rumah Batik Datulaya, Ivonne I Anggraini,

berbagai menu chinese food. Selain itu, setiap hari

didatangkan dan dipasang langsung oleh tukang-

disediakan satu menu Nusantara, mulai dari pempek

tukang dari Bali.

Palembang hingga rujak dengan bumbu spesial yang

Mengapa batu Bali? “Karena setiap daerah di

dibawa dari Jawa Tengah. Jangan lupa mencicipi es

Indonesia memiliki ciri khas batu sendiri. Kebetulan

krim home made yang mengusung merek Olino.

saya suka batu Bali yang warnanya agak coklat

Tersedia banyak pilihan rasa dan bentuk, mulai dari es

kekuningan. Yang memasang batu-batu itu pun orang

krim potong mirip kue tart sampai bon bon. Rasanya

Bali. Mereka punya teknik sendiri, sangat rapi, bisa

dari coklat hingga rum raisin. Lembut dan segar.
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“Untuk es krim, kami bekerja sama dengan Olino.
Kebetulan saya suka es krim Olino dan senang
dengan konsepnya yang home made. Di Jakarta Barat
belum ada dan harganya pun terjangkau, mulai dari
Rp16.500 per slice,” tutur Olivia.

tersendiri,” ujar Olivia sembari menambahkan,
beberapa tas sudah diborong.
Batik Datulaya
Di sisi lain kafe tersedia ruang kecil yang bisa
digunakan untuk presentasi. Kapasitas ruang tersebut

Butik

sekitar 20 orang (duduk) dan bisa menampung 50

Di dalam ruang kafe, tersedia butik mungil yang

orang jika berdiri. Biasanya ruangan itu digunakan

menampilkan baju-baju dan tas. Bukan butik biasa,

untuk mempresentasikan batik khas Banten, dasar-

karena Olivia sengaja menyediakan tempat untuk

dasar pembuatan, dsb. Di belakang ruang presentasi

menampung karya dari mahasiswa yang berkreasi

terdapat Bengkel membantik.

dengan potongan-potongan sisa kain.
Jangan membayangkan baju dengan motif kain

Kafe Batik Datulaya memiliki program sesuai
dengan hobi sang pemilik. Olivia membuat paket

perca. Potongan sisa kain yang dimaksud dalam

Belajar Membatik yang bisa diikuti anak-anak hingga

bentuk lebar, sehingga bisa dikombinasikan dan

dewasa. Paket yang ditawarkan sudah termasuk

menghasilkan model baju yang tidak kalah dengan

kegiatan teori, praktek, kain ukuran 30 x 30 meter,

pajangan di toko dan butik-butik umum.

makan siang, es krim, dan suvenir.

Selain pakaian, tersedia juga tas yang dibuat oleh

“Saya ingin memperkenalkan batik Banten. Masih

ibu-ibu PKK dengan mengusung konsep daur ulang.

banyak yang belum tahu, padahal tidak kalah indah.

Bungkus-bungkus permen dkreasikan sedemikian

Saat ini ada sekitar 75 motif khas batik Banten yang

rupa, sehingga menjadi hiasan mempercantik tas.

didapat dari peninggalan-peninggalan tembikar,”

“Meski mungkin orang kita suka dengan barang

pungkas Olivia. (Destinasi Indonesia)

bermerek, namun tas daur ulang memberi gengsi
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N U T R I S I

Bahan Makanan
Anak Obesitas

Anak yang montok memang menggemaskan. Namun apa jadinya
bila kemontokan itu diluar batas kewajaran alias obesitas?
Tentu akan menjadi bumerang yang bisa membahayakan si kecil.
Karena itu, kenali nilai gizi asupannya

O

rangtua seringkali mengalami dilema saat
memberi asupan gizi bagi anaknya. Di
satu sisi tentu tak ada yang ingin anaknya
kekurangan nutrisi. Di sisi lain, nutrisi yang berlebihan
dan tidak seimbang beresiko membuat anak menderita
kegemukan (obesitas), sehingga dapat memicu
datangnya berbagai penyakit berbahaya seperti
diabetes tipe 2, kolesterol, dan tekanan darah tinggi.
Dr.dr. Inge Permadhi, MS, SpGK, pakar gizi dan
kesehatan dari Fakulas Kedokteran Universitas
Indonesia menerangkan, sebenarnya kunci utama
dalam mencegah kegemukan pada anak adalah dengan
mengatur jumlah kalori yang masuk kedalam tubuhnya.
Masing-masing anak, menurutnya tentu berbeda
kebutuhan kalorinya karena dipengaruhi oleh usia,
gerak dan seberapa padat aktivitasnya.
“Obesitas dapat terjadi ketika anak tidak cukup makan
makanan sehat dan bergizi, mengkonsumsi terlalu
banyak gula dan garam, serta jarang beraktivitas,”
terang Dr. dr. Inge.
Berikut beberapa bahan makanan yang menurut Dr. dr.
Inge efektif memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus
dapat mencegah obesitas:

Serat
Serat makanan sangat baik untuk kesehatan. Beberapa
faedah serat antara lain membantu mencegah sembelit,
mencegah kanker, mencegah sakit pada usus besar,
membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu
mengontrol kadar gula dalam darah, mencegah wasir,
dan yang terpenting dapat membantu menurunkan
berat badan. Sebab makanan yang mengandung serat
tinggi bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama.
Dalam serat biasanya terkandung kalori yang rendah,
kadar gula dan lemak yang juga rendah. Kandungan
serat ini bisa dengan mudah diperoleh dari apel, pisang,
brokoli, sayur, pepaya, alpukat, jambu biji merah,
bayam, lobak, ubi jalar dan kacang-kacangan.
Selain dapat di konsumsi langsung, buah dan sayur
ini juga bisa di jus sebagai menu sarapan. Kebiasaan
meminum jus sejak kecil sangat baik bagi kesehatan
anak di kemudian hari.

WWW.BLOGSPOT.COM

4 54 5
Sereal dan Susu Skim

Kudapan Sehat

Mencegah anak dari obesitas bukan berarti melarang
mereka untuk makan. Jangan pernah hiangkan
satupun jadwal makan
mereka, terutama
sarapan karena sarapan
sangat penting untuk
menunjang aktivitas
sepanjang hari. Hanya
saja, pilihlah menu
sarapan yang sehat
seperti misalnya sereal
dan susu skim. Sereal
sangat baik untuk
WWW.BLOGSPOT.COM
sumber karbohidrat dan mengikat lemak. Sementara
susu skim yang kaya akan protein tentunya sangat baik
sebagai sumber energinya.

Salah satu kecerobohan orangtua adalah
membebaskan anak mengkonsumsi cemilan yang
digemarinya. Padahal belum tentu cemilan tersebut
sehat dan bermanfaat. Ada baiknya meracik sendiri
kudapan sehat yang tetap lezat untuk dinikmati anakanak. Menunya bisa berupa dua potong roti gandum
yang diisi mentimun, tomat, bawang bombay, dan

Kedelai
Protein nabati dari kedelai merupakan suplemen
alami yang bisa menggantikan protein hewani seperti
daging dan ayam. Konsumsi kedelai pada anak yang
obesitas sangat baik karena tetap menjaga kecukupan
gizi mereka namun tetap rendah lemak. Pengolahannya

WWW.BLOGSPOT.COM

salada. Jangan lupa untuk mengkreasikannya dalam
bentuk yang semenarik mungkin agar nafsu makan
anak bertambah.
Batasi penggunaan Garam dan Gula

WWW.BLOGSPOT.COM

juga terbilang mudah, bisa berupa tempe atau tahu
atau susu kedelai nan nikmat.

Kebanyakan orangtua sering luput akan kandungan
gula dan garam yang berlebih pada makanan anaknya.
Padahal justru dua jenis penyedap inilah yang kerap
kali merangsang anak untuk terus makan dalam
jumlah yang berlebih. Belum lagi kadar gula yang
tinggi pada anak bisa memicu diabestes tipe 2. Nah,
untuk menyiasatinya orangtua bisa mulai mengurangi
konsumsi gula dan garam. Awalnya mungkin terasa
kurang nikmat, namun percayalah itu hanya masalah
kebiasaan. Orangtua juga bisa mengganti dua bumbu
tersebut ke bahan yang lebih alami. Misalnya, gula tebu
diganti dengan madu atau gula jagung.

Summit Deluxe

Summit Suite
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C A N T I K

Cantik Pasca
Melahirkan
Ingin tampil cantik setelah melahirkan?
Bisa kok.

K

ehamilan sudah pasti menjadi momen yang
paling membahagiakan bagi setiap wanita.
Itu sebabnya, setiap nyeri yang dirasakan saat
persalinan diartikan sebagai kenikmatan. Mungkin
satu-satunya hal yang agak mengganjal adalah
penampilan fisik sang ibu pasca melahirkan.
Ya, saat hamil memang banyak sekali perubahan
pada seorang wanita. Mulai dari naiknya bobot tubuh
secara drastis, perubahan bentuk badan, jerawat,
pembengkakan kaki, rambut rontok, konstipasi, dan
lain sebagainya. Sementara setelah bayi lahir, waktu
sang ibu biasanya tersita habis untuk mengurus segala
keperluan buah hatinya. Saking sibuknya, ia bahkan
tidak sempat berdandan atau merias diri. Perubahan
tersebut sebenarnya adalah hal yang lumrah dan
dialami hampir semua ibu.
Meski demikian setiap wanita hakekatnya tetap
ingin terlihat cantik. Bukan hanya untuk sang suami,
melainkan juga menambah rasa percaya diri bagi si ibu.
Nah, bagaimana menyiasatinya?

• Resep tradisional Yang Mujarab

Percaya atau tidak, tradisi leluhur berupa
perawatan tubuh melalui jamu memang ampuh.
Paket jamu bersalin ini biasanya berisi jamu
untuk diminum, ramuan untuk strech mark, lulur,
exofliant, masker, dan lain sebagainya. Namun
karena perawatannya alami, butuh ketekunan
dan kesabaran. Pasalnya perawatan tradisional
ini harus dilakukan selama 40 hari berturut-turut
untuk memperoleh hasil yang maksimal. Cara
tradisional lainnya adalah memakai stagen.
Stagen terbukti mampu mengembalikan otot-otot
sekitar perut yang mengendur setelah melahirkan.

• Treadmill hilangkan kaki bengkak
Pasca kehamilan bekas-bekas bengkak pada kaki
biasanyan masih dominan terlihat. Adapun cara
mengurangi bengkaknya kaki dengan cara berjalan.
Berjalan santai bisa melancarkan peredaran darah
serta syaraf-syaraf yang kaku di sekitar kaki.
Setelah melahirkan otomatis berat badan akan
turun drastis sehingga menyebabkan kaki menjadi
varises meskipun nantinya akan hilang secara
perlahan.
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• Redakan sakit pada Miss V
Selain tampilan fisik, selepas melahirkan ibu
hamil biasanya juga akan mengalami lokhia
(keluarnya cairan dari "Miss V"). Dalam waktu
beberapa minggu, "Miss V" juga akan sedikit
terasa sakit. Menyiasati hal ini bisa dengan jalan
mengompresnya. Gunakan air dingin, sehingga bisa
mengurangi rasa nyeri.

• Konsumsi Sayur dan Buah
Khususu untuk permasalahan kulit caranya sangat
mudah. Cukup perbanyak konsumsi sayur maupun
buah-buahan yang banyak memiliki kandungan
vitamin E, vitamin C dan kolagen. Ketiga jenis
nutrisi makanan ini bermanfaat untuk memperbaiki
ataupun mengembalikan elastisitas dan kesehatan
kulit pasca melahirkan. Kolagen bermanfaat untuk
mengembalikan elastisitas jaringan antar kulit,
sedangkan vitamin E dan vitamin C berguna untuk
proses regenerasi sel kulit serta jerawat sehingga
selulit, stretch mark ataupun pigmentasi warna dapat
diperbaiki. Konsumsi buah beri, apel, kiwi dan brokoli
secara rutin akan mempercepat proses perbaikan
jaringan kulit.

• Jangan Lupa Untuk berdandan
Sibuk merawat bayi seharusnya tidak menjadi
alasan untuk tidak berdandan, Tidak perlu merias
diri yang memakan waktu lama. Cukup pulas wajah
anda dengan make up yang natural agar tidak
pucat. Perhatikan juga pakaian yang anda kenakan.
Ibu hamil tidak harus identik dengan baju daster.
Cobalah pakaian yang modis, simpel namun tetap
nyaman digunakan. Jangan lupa perhatikan gaya
rambut. Bila selama ini rambut anda panjang, tidak
ada salahnya memangkas rambut lebih pendek.
Selain lebih praktis, rambut pendek juga memberikan
efek agar wajah terlihat lebih segar.

tiffinygistphotography.com
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KEHAMILAN

Deteksi Kehamilan
Diluar Kandungan
Istilah ektopik atau kehamilan diluar kandungan mungkin sudah tidak asing lagi.
Pasalnya, gangguan kehamilan jenis tersebut sudah umum terjadi. Namun, mengapa
bisa janin tumbuh tidak di tempatnya alias di luar rahim? Dan bagaimana cara
mendeteksinya?

K

ehamilan normal lazimnya terjadi saat sel
telur dan sperma bertemu di saluran telur.
Setelah pertemuan itu, pembuahan akan terjadi
dalam rongga rahim. Tapi pada kasus kehamilan diluar
kandungan, pembuahan tidak bisa mencapai rahim
alias macet dan menetap di saluran telur.
Dengan kata lain, pada kehamilan ektopik, ovum yang
telah dibuahi implantasinya (penanaman) terjadi di
tempat yang tidak semestinya (di luar rahim). Karena
bukan pada tempatnya maka janin yang ada tidak
berkembang seperti layaknya janin yang berada di
dalam rahim.
“Biasanya usia kehamilan ektopik tidak lebih dari
delapan minggu,” kata Bidan Caecilia Oemiatoen
(Atoen), pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS St
Carolus sekaligus aktivis kesehatan reproduksi.
Alhasil, kehamilan ini tidak dapat dipertahankan artinya
janin tersebut harus diangkat demi menyelamatkan
si ibu dari risiko kematian. Jika tidak segera dilakukan
pengangkatan, akan terjadi komplikasi yakni akar
plasenta menempel lapisan saluran telur lalu
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Komplikasi yang paling ditakutkan dari kehamilan
ektopik adalah perdarahan internal, yang menyebabkan
nyeri pelvis dan perut, shock, dan bahkan kematian.
Oleh karenanya, perdarahan pada kehamilan ini
mungkin memerlukan bantuan secara operasi yang
sifatnya urgent.
Nah oleh karena itu, sebelum lebih jauh
membayangkan hal yang buruk terjadi, ada baiknya
kenali dahulu kehamilan ektopik ini. Secara umum ada
gejala klasik yang bisa Anda deteksi sendiri sebagai
langkah awal seperti nyeri perut, ketidakhadiran dari
periode-periode menstruasi, dan pendarahan vagina.
“Awalnya wanita yang mengalami kehamilan ektopik
ini akan merasakan hal yang sama dengan kehamilan
normal lainnya seperti mual, kurang enak badan, dan
kurang nyaman di bagian payudara,” kata mantan
Penanggung Jawab Bagian Kesehatan Ibu dan Anak
Rumah Sakit St Carolus itu.
Gejala timbul bila telah terjadi perdarahan yang berarti
di dalam dinding perut. Gejala tersebut adalah rasa
nyeri pada daerah panggul atau perut, perdarahan dari
kemaluan, pingsan atau pandangan berkunang-kunang
akibat kekurangan darah.
Gejala-gejala dari kehamilan ektopik ini secara khas
terjadi enam sampai delapan minggu setelah periode
menstruasi normal yang terakhir. Itu sebabnya, penting
untuk melakukan deteksi dini begitu merasakan gejalagejala tersebut dengan mendatangi dokter kandungan.

Penanganan Kehamilan Diluar Kandungan
Bagi wanita yang terdiagnosa mengalami kehamilan
ektopik ada beberapa opsi perawatan termasuk
pengamatan, laparoscopy, laparotomy, dan
pengobatan. Pemilihan dari opsi-opsi ini dindividualkan.
Beberapa kehamilan ektopik akan menghilang dengan
sendirinya tanpa perlu segala intervensi. Sementara
yang lain akan memerlukan operasi darurat yang
disebabkan oleh perdarahan yang mengancam nyawa.
Untuk mereka yang memerlukan intervensi, perawatan

yang paling umum adalah operasi. Dua opsi operasi
tersedia yaitu laparotomy dan laparoscopy
Laparotomy adalah prosedur terbuka di mana sayatan
melintang (garis bikini) dibuat melewati perut bagian
bawah. Laparoscopy melibatkan pemasukan alat-alat
penglihat ke dalam pelvis melalui sayatan-sayatan
yang kecil pada kulit. Untuk banyak ahli-ahli bedah
dan pasien-pasien, laparoscopy lebih disenangi
daripada laparotomy karena sayatan-sayatan kecil yang
digunakan dan kesembuhan yang cepat setelahnya.
Di bawah kondisi-kondisi yang optimal, sayatan kecil
dapat dibuat pada tabung Fallopian dan kehamilan
ektopik dikeluarkan, meninggalkan tabung Fallopian
yang tetap utuh. Bagaimanapun, kondisi-kondisi
tertentu membuat laparoscopy kurang efektif atau
tidak tersedia sebagai alternatif. Ini termasuk jaringan
parut pelvis yang besar-besaran dan pendarahan yang
berlebihan pada perut atau pelvis. Pada beberapa
kejadian-kejadian, lokasi atau luasnya kerusakan
mungkin memerlukan pengangkatan atau pembuangan
sebagian dari tabung Fallopian, seluruh tabung, ovary
(indung telur), dan bahkan uterus (kandungan).
Selain tindakan medis berupa operasi, pilihan lain
yaitu terapi medis. Terapi ini termasuk sukses dalam
merawat kelompok-kelompok tertentu dari wanitawanita yang mengalami kehamilan ektopik. Metode
perawatan ini melibatkan penggunaan dari obat
anti-kanker yang disebut methotrexate. Obat ini
bekerja dengan membunuh sel-sel pertumbuhan dari
placenta, dengan demikian menginduksi keguguran dari
kehamilan ektopik. Methotrexate sedang mendapatkan
popularitas karena angka suksesnya yang tinggi namun
memiliki angka yang rendah dari efek samping.
Tapi perlu diingat, lagi-lagi ini bersifat individual jadi
tidak semua pasien mampu merespons methotrexate
melainkan tetap memerlukan perawatan secara
operasi. Konsultasikan hal ini kepada dokter kandungan
Anda untuk mengetahui tindakan medis mana yang
sesuai dengan kondisi Anda.
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Asyiknya

Berpetualang

Menjelajah
Angkasa dan Antariksa
Di tempat ini si kecil bisa belajar banyak hal tentang benda
angkasa. Pasti seru dan menyenangkan
berbentuk kubah untuk mensimulasikan keadaan langit
yang sebenarnya. Terletak di dalam komplek Taman
Ismail Marzuki, Planetarium Jakarta adalah satu dari
tiga wahana simulasi langit di Indonesia selain di Kutai,
Kalimantan Timur, dan Surabaya, Jawa Timur.

www.wordpress.com

A

yah, bunda, planet itu apa sih? Terus kata kakak,
bumi bentuknya bulat, apa benar? Oh ya, kenapa
juga bintang cuma kelihatan di malam hari?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin lazim
diajukan sang buah hati. Dan terkadang, meski tahu
jawabannya, kita sebagai orangtua kesulitan untuk
menjelaskannya. Bila demikian halnya, mengapa tidak
mengajak si kecil untuk mencari tahu jawabannya
sendiri dengan menjelajah Planetarium Jakarta?
Planetarium adalah gedung teater dengan atap

Hiburan utama yang disuguhkan oleh planetarium
adalah pertujukan benda langit dalam layar sangat
besar di depan dan atap gedung yang berbentuk kubah.
Selama satu jam si kecil akan diajak terbang ke luar
angkasa dan semesta dengan mata telanjang. Ada
banyak ilmu bermanfaat yang diberikan dari visualisasi
tontonan ini yaitu pengenalan tentang tata surya,
benda-benda angkasa seperti bintang, komet, planet,
asteroid dan lain sebagainya. Di samping itu, masih ada
juga film tentang penjelasan planet biru bumi, gerhana
matahari dan bulan, galaksi bimasakti, riwayat hidup
bintang hingga keberadaan bintang ganda dan bintang
variabel. Kaya pengetahuan dan bermanfaat bukan?
Tayangan itu sendiri berasal dari sebuah proyektor
berbentuk bulat yang memancarkan film dalam skala
360 derajat sehingga dapat ditangkap oleh sisi dalam
permukaan kubah bola raksasa berdiameter 22 meter
tersebut. Sensasi nyata saat menonton akan semakin
lengkap dengan tempat duduk yang bisa diubahubah posisinya hingga memungkinkan posisi tubuh
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terentang. Penonton pun akan benar-benar merasa
berada di pusat sebuah tata surya dengan bermilyarmilyar bintang-gemintang, planet dan segala isi
angkasa.

Murah Meriah
Untuk menyaksikan pertunjukan film ini, tidak perlu
merogoh kocek dalam-dalam. Harga satu tiketnya
hanya dikenakan tarif Rp. 5.000,- untuk pelajar.
Sedangkan tiket untuk anak-anak Rp.3.500,- dan
orang dewasa Rp. 7.000,-. Tiket ini dapat dibeli di
loket yang tersedia di lantai bawah satu jam sebelum
jam pertunjukan. Yang perlu diperhatikan saat
menyambangi planetarium adalah jam pemutaran
film. Ada jam-jam tertentu pertunjukan ini diputar
yaitu : untuk rombongan dengan jumlah minimal 100
orang pertunjukan film dilayani hari Selasa hingga
Kamis, dengan jam tayang dimulai jam 09.30; 11.00;
dan 13.30, serta untuk hari Jumat dimulai jam 09.30
dan 13.30. Khusus untuk pengunjung perorangan
dan rombongan kecil, pertunjukan dijadwalkan hari
Selasa hingga Jumat pukul 16.30 serta hari Sabtu dan
Minggu, mulai jam 10.00; 11.30; 13.00 dan 14.30.
Hari Senin dan Libur Nasional, planetarium ditutup
untuk keperluan pemeliharaan.
Sambil menunggu jam pertunjukan mulai, tidak ada
salahnya bergeser ke ruangan lainnya. Selain area
pertunjukan, gedung berwarna biru ini juga dilengkapi
dengan diorama dan ruang pamer seluk-beluk dunia
luar angkasa. Ada perlengkapan baju astronot,
berbagai miniatur roket dan pesawat ruang angkasa,
berbagai gambar visualisasi langit, planet, tata surya
dan satelit. Ada juga gambaran mengenai peredaran
waktu, musim dan cuaca lengkap dengan papan
informasinya. Sangat menarik tentunya. Si kecil pun
dijamin tidak akan bosan menunggu.

www.wordpress.com

www.wordpress.com

www.wordpress.com
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Goes to School 2015
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HAPPY CHINESE NEW YEAR
@LIVING WORLD ALAM SUTERA
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AKSI BUAH HATI

My Bee
Nama
: Celine Valeria Bareck Soga
Usia
: 9 bulan
Pengirim : Maria Immaculata Oktaviani

Ngeksis dulu sama
topi baru
Nama
: Narendra Satriatama
Priyadi
Usia
: 5 bulan
Pengirim : Luntur setian
ingsih

Pinky Girl
Nama
: Aurelia Naurah Zafarani (Olel)
Umur
: 6,5 bulan
Pengirim : lucky maulana

Bagi-bagi Angpao
: Hillary
Nama
: 1 tahun 8 bulan
Usia
Pengirim : Rosita Liem

K
Bubles
Nama
: Patricia Sophie Su
santo
Usia
: 3.5 th
Pengirim : Anna

Foto sama doraemon!!
Nama
: Reigaara Endea Yustisia
Usia
: 10bulan
Pengirim : Anggia

SMS Papa dulu ahh..
: Fardan Rajendra
Nama
: 2th
Usia
Pengirim : Umi Astuti Nur Dwi Wardan
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Foto baptisanku
loh..

Bibirku Sexy

nama
: Genesis Abednego indraryo
umur
: 5 bulan
pengirim : Jane

Tobing
: Zaskya Dorothea
Nama
: 2tahun
Usia
na Herawati
Pengirim : R. Meiri

My first ic
yummy ^^ e cream,
: Clara Anjani Esala
Nama
: 15 Bulan
Usia
Pengirim : Angel Bryce

Sepedaku
Nama
: Russell Ezekiehl irawan
Usia
: 7 bulan 21 hari
Pengirim : Jennyfer

Gigi Pertamaku
: Keiko Ananta
Nama
: 7 bulan
Usia
tasia
Pengirim : Chreselda Nas

I will Shoot you..
: Muhammad Fathir Anugrah
Nama
: 3tahun 5bulan
Usia
Pengirim : Indah Oktaviana

: Rafael Mahulae
Nama
: 3,5 Bulan
a
Usi
Derevia
Pengirim : Rimaya Ruth

musiknya ok bgt..
Kirimkan foto buah hati tercinta ke:
redaksi@sangbuahhati.com
disertai data nama anak, usia, dan nama orangtua.
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Pick
Up

Reading
Point

JAKARTA UTARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Royal Progress International
Hospital
Mom n Jo MOI
RSIA Family
RS Pantai Indah Kapuk
RS Gading Pluit
RS Puri Medika
RS Hermina Podomoro
Suzanna Baby Shop Kelapa Gading
Sun Smile
Klinik Gigi Gading Graha
Warung Tahu Kelapa Gading
Momoko Baby Shop
Baby Parcel PIK
Dental Health Center
Baby Empire
Punk Q Hair Studio
Kids Republik
Chocokid Littletown
TKK 10 Penabur PIK
RH Baby & Mommy Spa Pluit
Teach Indonesia School
LightHOUSE Kelapa Gading
RS Satya Negara
Mall Of Indonesia

JAKARTA PUSAT

Dapatkan / Baca
Sang Buah Hati
di seluruh cabang :
• Lounge & Boarding Gate Bandara
Soekarno Hatta
• Tumbletots
• KiddyCuts
• Creativkids
• Mothercare / ELC
• Sekolah Musik Indonesia (SMI)
• Dunkin Donut’s
• Rafa Health & Beauty Lifestyle
• Willy Soemantri Music School

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

Hocus Focus Plaza Indonesia
Baby’s World
RS Mitra Kemayoran
Play Group Ar-Rahman
RSIA Bunda
Prodia Childlab
House of Costume

JAKARTA BARAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pelita Montessori Pre-School &
Kindergarten
Bella Baby Shop
Brain Child Learning
Ceria Baby Shop
Kinderworld Montessori
RS Puri Mandiri Kedoya
Baby Belle’s
RS Medika Permata Hijau
Bubble n Me
Sempoa Sip Citra 2
Drg. Linus Boekitwetan
Puskesmas Semanan I
Medikids Klinik & Apotik
Megumi Baby House
Ruang Menyusui Media Indonesia
Kid & Baby Zone

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lisa Donna @ The St. Moritz
Lavie Baby House
Dr. Dianto, SpA
Little Mouse Kids Photography
Asoka Baby Shop
TKK Penabur Sunrise Garden
Arche & Joan Music
Yen’s Baby & Kid Shop
Kemanggisan

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.

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
Children Hair Salon
Studio Photo Kodok Ijo
Playgroup Blosoom
Sekolah Lentera International
Ceria Montessori Scholl
Circus Play & Party
The Play Ground
Playparq@Kemang
Rumah Main Cikal
Mom n Jo FX Senayan
Animaland FX Senayan
RS Medistra
Kiddination
Mahakam Shoppe
Apotik Mahakam
Esther House Of Beauty
Ever Green
Carina Hair & Beauty
Roger’s Salon, Clinic & Spa
Click House
Madeline Beauty Center
LightHOUSE Kebayoran
LightHOUSE Simatupang
RSIA Asih
Playgroup Fambright

JAKARTA TIMUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RS Omni Pulo Mas
Kits 4 Kids
PG & TK Kristen Pelita Kasih
RS Hermina Jatinegara
RS Yadika
RSIA Evasari
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7. Kids Republic
8. Pestalozzi

BEKASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Baby’s World
Kidea Pre School
RS Citra Harapan Indah
RS Bersalin Taman Harapan Baru
RSIA Hossana Medica
RS Medica Cikarang
Hema Dutch Family Resto
RS Bella
RS Hermina Bekasi
RS Tiara
One Win Baby Shop Mega
Bekasi Hypermall
RS Mitra Keluarga Bekasi Barat
Bebe Love Bekasi
TKK Penabur Harapan Indah
Bekasi
Bebe Love Kemang
Bebe Love Harapan Indah
RS. Grand Hermina Bekasi

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.

Omni International Hospital
Mom’s n Shop Gading Serpong
Mom’s n Shop Alam Sutera
Mom & Child Hospital Siloam
Biyan Baby Shop BSD
RS Siloam Karawaci
RS Eka Hospital
Suzanna Baby Shop BSD
Archa Klinik
Bandar Djakarta Alam Sutera
Quantum Change Academy
Sekolah Abbakids
Mom & Jo Spa BSD
Stella Maris International
Education
Klinik & Apotek Dharma
Bebe Love Gading Serpong
Perpustakaan PG & TK Penabur
RS Ibu & Anak St Carolus
Summarecon Serpong
Mayapada Hospital
RS Awal Bros
Living World Alam Sutera
RH Baby & Mommy Spa Gading
Serpong
RH Baby & Mommy Spa
Summarecon
ADHD Centre
Sun Smile Alam Sutera

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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.
59.

Precious Life Clinic (PRELIC)
Bio Medika Gading Serpong
Anita Salon Alam Sutera
Mommy & Me Gading serpong
Sunny Side Up
Cheese Cake Factory
Sudjana Kids & Baby Shop
Mae Bebe
Klinik DK Bintaro
Puskesmas Poris Gaga
Maxlynn Baby Store
Baby Deco
Cherry Blossom
RS Bethsaida Hospital
First Step
Etoile
Baby Jumper Gym International
Baby Star
Ken n Mom Gading Serpong
Wonderland Alam Sutera
Bian’s Gading Serpong
Mom’s Cakes & Cookies Gading
Serpong
Toko Susu Mimi
Amazia Music School
Bian’s Alam Sutera
Bian's Baby Shop BSD
Mom n Bab Tangerang
Laboratorium Klinik Primalab
Camio Pictures
Ballet Sumber Cipta
Bintaro Xchange
Creativkids Karawaci
Kharinta Clinic
Moejoe Boys & Girls

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

DEPOK
1.
2.
3.
4.

RS Ibu dan anak Graha Permata
Burger & Grill
Baby’s World ITC Depok
RS Bunda

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Margo City
RS Hermina Depok
Bubble n Me
RS Centra Medika
RS Puri Cinere
Dinopark Depok Town Square
TK Citra Persada
TK Dian Didaktika
Mabelly by Ryan Salon
Fery Salon & Spa
Hair Colouring & beauty Salon
Kawai Baby Kids Shop
Tasya Baby Kids & Store
RS Bersalin Prima Husada

MEDAN
1.
2.
3.
4.
5.

RS. Martha Friska
RSIA Stella Maris
RSIA Rosiva
Dokter Henniyo Angkasa
RS Columbia Asia

BANDUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bunda Ganesa ITB
Yen’s Baby Shop Setia Budhi
Santosa Hospital
Mivi Baby Shop
Sweet Baby
RSIA Sukajadi
Macadamia Littleglam
Erha Apothecary
Melinda Hospital
RS Hermina Pasteur
Seluruh Rafa Center
Yen’s Baby Kids Shop Dakota
Yen’s Baby Kids Shop TKI II
Yen’s Baby Kids Shop Lembang
Yen’s Baby Kids Shop Antapani
The Summit Siliwangi Hotel

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

2. Sekolah Tunas Mekar
Indonesia
3. RS. Imanuel Way Halim
4. RS Anugrah Medika
5. Apotik K24 Antasari
6. Lampung Futsal – Kedung
Meneng
7. Sekolah Global Surya

SURABAYA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chicco Swalayan
Siloam Hospital
Tasya Baby & Kid Store
Regganis Baby Shop
De Angel Baby Shop
Megumi House
Bebe House
Mom n Bab Surabaya

BALI
1.
2.
3.
4.

Davincio Magic Art School
Mutiara Media Klinik
Klinik 24 Jam Prof. Bagiada
PG dan TK Petra Berkat
School
5. Bali Public School
6. Sekolah Kuncup Bunga
7. TK Sidik Jari
8. Klinik Bidan Oka Kartika

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 Yogyakarta
2. Imatho Family Care

JAMBI

LAINNYA

1. Apotik Anak Ibu
2. RS St. Theresia
3. Town for Kids

1.

LAMPUNG
1.

Laboratorium Enggal

RH Baby & Mommy Spa
Kendari
2. RH Baby & Mommy Spa
Makasar

