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SURAT PEMBACA
Cover Public Figure
Waahh.., tampilan Majalah SBH sekarang beda ya. Kalau dulu kan untuk
cover-nya tidak pernah pakai public figure, tapi saya lihat di edisi September 2019
lalu yang menjadi cover-nya idola saya, Mbak Andien dan anaknya Kawa. Benar-benar keren!
Apakah di edisi selanjutnya cover Majalah SBH juga akan tetap diisi oleh public figure? Atau
hanya edisi September 2019 saja? Sebenarnya sih saya senang juga melihat public figure
yang menghiasi cover-nya. Tapi jujur jadi kepikiran, kesempatan anak-anak yang orangtuanya
bukan public figure dan ingin tampil sebagai cover di Majalah SBH jadi hilang dong. Hehehee…
Kalau memungkinkan tetap beri kesempatan anak-anak kami menjadi cover ya. Sebab setiap
orangtua pasti bangga luar biasa bila anaknya bisa menjadi cover Majalah SBH. Terima kasih.

Mei Lie - Jakarta Barat
Dari Redaksi

Hai Bunda, salam kenal. Betul sejak edisi September 2019 lalu kami melakukan penyegaran
dengan jalan mengisi cover atau sampulnya dengan public figure beserta buah hatinya.
Tapi tenang, kesempatan anak-anak lain untuk menghiasi sampul Majalah SBH meski
orangtuanya bukan dari kalangan public figure tetap ada kok. Caranya ikuti Pemilihan
Model Cover yang setiap tahunnya diadakan Majalah SBH ya, dimana pemenangnya
memang berhak menjadi sampul Majalah SBH. Terima kasih.

Acara Di Daerah
Hallo SBH, Saya Nurlita, ibu dari seorang anak yang kini usianya sudah
hampir 1 tahun. Yang ingin saya tanyakan, kenapa SBH jarang mengadakan
acara di daerah-daerah ya? Padahal di tempat saya, Palembang, pasti banyak
yang berminat ikut. Gathering kecil-kecilan gitu juga ok kok, supaya pesertanya
bisa saling kenal dan sharing ilmu parenting yang difasilitasi oleh Majalah SBH.
Semoga usul saya bisa dipertimbangkan. Terima kasih

Nurlita-Palembang
Dari Redaksi

Dari Redaksi Hallo Bunda Nurlita. Sebenarnya kami juga rindu dapat
bertemu dengan Sahabat SBH di berbagai daerah secara rutin. Doakan
di tahun depan kami bisa mampir Palembang dan mengadakan acara
disana ya. Terima kasih.
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PENDAPATKU
Kapan Sebaiknya Si Kecil Mulai

Belajar Tidur Sendiri

& Bagaimana Cara Mengajarinya?
Ajarkan Saat Pola Tidurnya Sudah Teratur
Menurutku si kecil sudah bisa mulai diajarkan tidur sendiri pada usia 6 bulan.
Alasannya di usia tersebut si kecil sudah memiliki pola tidur yang lebih teratur.
Tapi ingat ya, kamar si kecil harus berdekatan dengan kamar orangtuanya.
Selain itu, lengkapi juga kamar si kecil dengan CCTV, dan jangan lupa untuk
selalu memantaunya 2-3jam sekali guna melihat posisi tidurnya. Sebelum si kecil
terlelap, sebaiknya bunda memberikan ASI terlebih dahulu. Setelah itu bacakan
dongeng atau nyanyikan lagu nina bobo/bersolawat sampai ia benar-benar
nyenyak dan bisa ditinggal.

Irma nurinsani
@ irma_nurinsani

Buat Kamar Tidurnya Senyaman Mungkin
Memperkenalkan si kecil untuk tidur sendiri bisa dimulai saat anak menginjak usia
pra sekolah atau sekitar usia 6-7 tahun. Dengan demikian mereka dapat belajar
lebih mandiri dan percaya diri. Caranya adalah dengan jalan membuat kamar
anak senyaman mungkin sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian, selalu
dampingi anak hingga terlelap di awal-awal mereka belajar tidur sendiri.

Herlina Ety W.
@herlinawijayanta07

Demi Kualitas Tidur Yang Lebih Baik
Bayi usia 4 bulan ke atas menurutku sudah bisa mulai diajarkan tidur sendiri.
Sebab di usia tersebut, si kecil mulai aktif bergerak. Alhasil bila tidur bersama
orangtua, intensitas dan kualitas tidurnya bisa terganggu. Untuk mengajarinya
tidur sendiri, orangtua harus tahu pasti ciri-ciri bayi mulai mengantuk. Sebab
ketika mulai mengantuk itulah saat yang paling tepat untuk meletakkannya diatas
kasurnya sendiri. Jangan lupa untuk mematikan lampu dan menemaninya sampai
terlelap sembari mengusapnya dan menyanyikan lagu nina bobo. Biarkan juga
bayi tertidur di kasur dengan aman tanpa tambahan bantal atau aksesoris lainnya
yang dapat mengganggu proses tidur atau membuatnya tertindih benda. Agar
semakin aman, sediakan monitoring bayi yang dapat memudahkan orangtua
untuk mengeceknya setiap saat.

Chandra Rosita
@ carospiaoliang

Kirimkan pendapat ayah bunda ke : redaksi@sangbuahhati.com
dengan subjek : Pendapatku januari - februari 2020
5 sampai 8 pendapat terpilih akan mendapatkan bingkisan dari SBH
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PENDAPATKU
Beri Motivasi Sejak Dini
Saat ini anak saya baru berusia 2 tahun dan masih tidur bersama dengan kami,
orangtuanya. Tapi berdasarkan perundingan dan percakapan dengan bapaknya,
kami berencana mengajarinya tidur di kamarnya sendiri ketika usianya masuk 4
tahun. Itu pun masih akan kami beri toleransi beradaptasi supaya si kecil tidak
trauma dan merasa dipaksa. Adapun alasan kami memilih mengajarkan anak
tidur sendiri di usia 4 tahun, karena di usia tersebut anak sudah mulai paham
dengan yang namanya privasi. Nah sebagai langkah persiapan, maka yang saya
lakukan saat ini adalah sering-sering memberinya motivasi dengan mengatakan
: “Adik sekarang usianya sudah 2 tahun, itu artinya 2 tahun lagi adik berusia 4
tahun dan harus mulai belajar tidur sendiri. Jangan takut, nanti sebelum tidur
bapak sama ibu pasti akan temani dulu. Kalau sudah tidur sendiri dan tiba-tiba
adik terbangun dan merasa takut, adik boleh kok ketuk kamar bapak ibu. Nanti
pasti bapak dan ibu akan temani lagi sampai adik tertidur”

Rika Astuti
@rika_astuti17

Lakukan Secara Bertahap
Menurut aku pribadi sebaiknya anak mulai diajarkan tidur terpisah ketika
sudah tidak ASI lagi. Caranya lakukan secara bertahap. Misalnya dengan tetap
menemani si kecil tidur dikamarnya sendiri dan baru meninggalkannya saat
ia sudah terlelap. Itupun sesekali tetap harus di cek apakah ia benar-benar
sudah pulas. Sebelum tidur, beri pesan juga pada anak jika ia terbangun dan
membutuhkan bantuan, maka ia bisa memanggil atau mengetuk pintu kamar
orangtua. Nah, agar anak semakin betah di kamarnya sendiri, maka yang aku
lakukan adalah menata kamar si kecil dengan pernak pernik kesukaannya.
Sebelum tidur aku juga biasanya membacakan dongeng terlebih dahulu. Intinya,
ciptakan suasana senyaman mungkin untuk si kecil. Jangan lupa juga untuk
memberikannya motivasi agar ia semakin berani belajar tidur sendiri. Apabila
belum berhasil juga, jangan terlalu dipaksakan ya. Lakukan secara bertahap dan
sabar sampai si kecil terbiasa.

ly
Adesti Nurmaula Se
@adesti_sely22

Latih Sejak Lahir
Sejak lahir anakku sudah mulai aku latih tidur sendiri dengan cara diletakkan di
baby box. Memang baby box-nya masih diletakkan di kamar kami, tapi paling
tidak aku ingin anakku terbiasa memiliki ruang dan tempat tidur sendiri sejak dini.
Bisanya di siang hari anakku yang sekarang usianya sudah 2 bulan lebih suka
tertidur disampingku. Bila sudah terlihat pulas, aku akan meletakkannya di baby
box. Kalau terbangun langsung aku gendong dan ayun sebentar hingga tertidur
kembali dan aku letakkan di baby box- nya lagi. Dengan cara demikian anak jadi
akan lebih terbiasa tidur sendiri.

Messikel Sebayang
messikelsebayang@gmail.com

Pertanyaan Edisi Januari - Februari 2020 :
Bagaimana cara mengatasi nyeri saat si kecil akan tumbuh gigi?
www.sangbuahhati.com
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kilas
Kid Zone Persembahan
imoo Watch Phone
Akhir pekan memang waktu yang paling pas untuk kembali
menyatukan kebersamaan seluruh anggota keluarga. Entah
dengan jalan pergi ke mall, makan bersama di restoran, atau
mengikuti kegiatan yang menyehatkan seperti The Color Run.
Bertempat di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (14/10/2019), The Color Run yang
dimeriahkan taburan bubuk beraneka warna yang aman untuk kulit ini dilangsungkan dengan
area lintasan sepanjang 5 km. Dan guna melengkapi kemeriahannya, maka di sepanjang lintasan
sengaja disediakan kid zone persembahan imoo Watch Phone, yang terdiri dari berbagai game
carnival lengkap dengan hadiahnya. Selain itu terdapat pula photo booth yang bisa digunakan
untuk mengabadikan momen spesial bersama keluarga, serta leisure area untuk beristirahat
sekaligus mengajak anak melakukan aktifitas sensory play. “imoo percaya bahwa bekerjasama
dengan The Color Run Indonesia akan membawa kebahagiaan bagi banyak keluarga. Momen
bersama keluarga merupakan momen yang spesial, oleh karenanya imoo ingin bergabung dan
mempererat hubungan antar anggota keluarga.” ujar Fiki Khoerul Umami, PR imoo Indonesia.

Belajar Sambil Bermain
di Learning Time
Tidak seperti orang dewasa, belajar untuk anak memang
akan lebih efektif dan menyenangkan jika dilakukan sembari
bermain. Tak heran jika sekarang pun muncul konsep belajar
sambil bermain. Salah satu lembaga yang menyediakan
program belajar sambal bermain tersebut ialah Learning
Time. Berasal dari Hong Kong, kini mereka mulai melebarkan sayapnya ke Filipina dan Indonesia.
“Learning Time merupakan program edukasi berlangganan untuk buah hati dimulai dari usia
4 - 24 bulan. Program ini dirancang agar orang tua dan si buah hati dapat belajar sambil bermain
bersama dengan menggunakan perangkat mainan unik yang didukung oleh aplikasi dan video
untuk kegiatan bermain di rumah,” ujar Widha Hanindita, Digital Marketing Manager Learning
Time Indonesia.
Melalui aplikasinya, Learning Time menyuguhkan video tutorial cara mendidik anak sesuai
perkembangan usianya dengan ragam program yang menarik. Nantinya, aktivitas ini dibarengi
dengan perangkat mainan edukasi yang akan dikirimkan ke rumah pelanggan setiap bulannya.
Lewat aktivitas ini, orang tua tak hanya terbantu dalam mengoptimalkan perkembangan kognitif si
buah hati melainkan juga dapat memperkuat ikatan antar keduanya.
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Ini Dia Permainan
yang Bisa Melatih Emosi Anak
Sekelompok psikolog klinis yang berasal Klinik Mentari
Anakku menciptakan permainan yang tidak biasa. Bersama
tim, Firesta Farizal, M.Psi serta Alia Mufida, M.Psi membuat
permainan yang bisa mengasah kemampuan social-emotional
anak. Secara umum social-emotional itu sendiri ialah kemampuan anak untuk mengekspresikan
emosi dengan baik dan tepat. Meski terlihat sepele, ternyata hal tersebut bukanlah perkara yang
mudah. Sebagai contoh anak kerap merasa bingung bagaimana caranya menghibur teman
mereka yang sedang bersedih atau mengekspresikan perasaan mereka ketika antriannya diserobot.
Nah untuk membantu agar mereka terbiasa mengekspresikan perasaannya, terciptalah materi
ajaran berbasis permainan yang diberi nama Karnaval Seru, dengan bentuk papan permainan
(board game) yang dapat dimainkan oleh 2-4 anak berusia 5-9 tahun, dengan didampingi oleh
orangtua atau orang dewasa lainnya untuk membimbing jalannya permainan. Selama bermain
ada banyak pertanyaan menghibur yang bisa dijawab oleh anak. Seperti apa yang akan dilakukan
ketika temannya menangis? Jika jawaban si kecil kira-kira tidak sesuai dengan yang diajarkan,
maka kita bisa membantu mengoreksinya. Dengan begini lama-lama anak akan terlatih
mengekspresikan emosinya.

Basmi Kuman Dengan JJOBI
Kini para orangtua tak perlu khawatir lagi mainan sang buah
hati tersayang seperti boneka, robot, puzzle, dan mobilmobilan dipenuhi kuman. Sebab sekarang telah hadir JJOBI
Box, sterilizer berteknologi UV LED yang secara efektif akan
membantu membasmi kuman.
Bertempat di Tokopedia Tower, Selasa (14/10/2019) lalu, alat yang berbentuk kubus dengan 2
pilihan warna yaitu pink pastel dan grey ini diluncurkan. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula
influencer dan interpreneur, Catherine Sumitri serta dokter spesialis anak, Dr Diah Pramita SpA.
Tak hanya JJOBI Box, acara peluncuran juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan seri sterilizer
JJOBI lainnya yang berfungsi untuk mensterilkan dot bayi. Bentuknya seperti telur dan desainnya
sendiri terinspirasi dari mahluk ajaib di Iceland yaitu troll yang lucu. Meski mungil, efektifitas JJOBI
Troll dalam membasmi kuman tak perlu diragukan lagi karena bisa mencapai hingga 99,9%.

www.sangbuahhati.com
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Advertorial

RIBUAN WARGA BANDUNG
ANTUSIAS IKUTI

LEMONIA FUN WALK 2019

Udara pagi yang dingin kerap kali jadi penghalang untuk berolahraga. Maklum,
dibanding keluar rumah, tidur dalam hangatnya selimut di kasur jauh lebih menggoda.
Apalagi jika itu di Bandung, kota di dataran tinggi yang dinginnya bukan main di pagi
hari. Tapi meski demikian ternyata itu bukan halangan lho bagi warga Bumi Pasundan
untuk jogging demi tubuh yang bugar, buktinya acara Lemonia Fun Walk 2019 justru
diikuti oleh ribuan peserta yang datang dari berbagai penjuru kota Bandung.
Bertepatan dengan hari jadi kota kembang yang ke-209, acara yang diinisasi oleh Khong
Guan Group ini menjadi ajang untuk lari pagi bersama sekaligus mencicipi renyahnya
varian terbaru mereka yaitu biskuit kelapa Lemonia.
Tidak kurang ada 5000 peserta yang jogging di lintasan
sepanjang 4,2 km. Adapun rute yang di lewati adalah
beberapa jalan utama di Bandung yaitu jalan Asia Afrika,
jalan Lengkong Kecil, jalan Dalem Kaum, jalan Dewi
Sartika, jalan Pungkur, jalan Oto Iskandar Dinata dan
berakhir di Jalan Sukarno (Cikapundung Timur ). Para
peserta terlihat kompak mengenakan t-shirt yang diberikan
oleh Khong Guan dan mereka bergembira menikmati
pagi hari yang cerah bersama sahabat dan sanak famili.
Selain berolahraga, kegiatan ini juga dimeriahkan oleh
sederet artis dan acara juga makin meriah karena para
perserta berkesempatan memenangkan hadiah door
prize berupa uang tunai dengan total Rp.45.000.000
dan hadiah hiburan dari berbagai sponsor.
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laPoran utama

Ragam Cara
Mendeteksi

bakat & minat anak
Ingin memperbesar
peluang sukses anak
di masa depan?
Kenali bakat dan
minatnya sejak dini!
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Bakat dan minat anak memang akan selalu
menjadi topik menarik untuk diperbincangkan.
Maklum, menurut pendapat para ahli, dua
hal itulah yang nantinya akan menjadi salah
satu modal utama anak meraih sukses di
masa depan.
Karenanya, jangan heran jika banyak
orangtua berlomba-lomba mencari cara untuk
mendeteksinya. Sebab semakin cepat bakat
dan minat anak terdeteksi, maka semakin
besar pula peluangnya untuk membantu
mengarahkan sekaligus mengasahnya sejak
dini. Alhasil ketika tumbuh dewasa kelak,

laPoran utama

Sumber Foto:
Lomba Foto Illustrasi

anak diharapkan tak lagi bingung mengambil
jurusan, dan mampu berkarir atau berprofesi
sesuai bakat serta minatnya dengan lebih
optimal.
Sayangnya, kegiatan mendeteksi bakat dan
minat anak memang tak semudah yang
dibayangkan. Pasalnya, bakat tak selalu
langsung diturunkan kedua orangtuanya.
Dalam arti bisa saja bakat yang dimiliki
anak berasal dari kakek buyutnya atau
leluhur lainnya yang sudah tak dikenali,
sehingga butuh waktu untuk medeteksinya.
Sementara untuk minat, yang namanya
anak-anak masih kerap suka berganti-ganti.
Alih -alih minatnya terdeteksi, tak jarang
karena seringnya berganti malah membuat
orangtuanya semakin bingung dan frustasi.
Lalu yang mejadi pertanyaan, adakah cara
cepat dan efektif untuk mengetahui bakat dan
minat sang buah hati dengan tepat? Berikut
beberapa metode yang mungkin dapat
dijadikan acuan untuk mengetahui bakat dan
minat anak dengan lebih cepat.

Tes Minat dan Bakat
Menurut Nur Amri El Insiyati, M.Psi, psikolog
klinis anak dari AMG Clinic Bogor, saat ini
memang telah banyak berkembang berbagai
metode dan cara untuk mendeteksi bakat dan
minat anak sejak dini. Bahkan ada juga yang
mengklaim dapat mendeteksinya semenjak
bayi. Namun dari semua metode yang
ditawarkan, ada satu yang dikatakannya
tetap eksis hingga kini, yaitu Tes Minat dan
Bakat bersama psikolog.
Sesuai dengan namanya, tes ini tidak hanya
berguna untuk mengetahui bakat seseorang,
tapi juga meneliti hal apa yang diminati anak
tersebut. “Ini penting, mengingat bakat dan
minat merupakan dua hal berbeda yang
berkaitan erat. Dengan kata lain, bakat yang
tak diikuti dengan minat kemungkinan besar
bisa menjadi sia-sia. Sebaliknya bakat akan
berkembang dengan maksimal bilamana
diikuti dengan minat. Itu sebabnya, kedua
hal tersebut harus di tes dan di gali secara
bersamaan, “ ujar psikolog yang akrab
disapa dengan panggilan Elin ini.

www.sangbuahhati.com
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Sumber Foto:
Lomba Foto Illustrasi

Nah, Tes Minat dan Bakat itu sendiri
diterangkannya dapat dilakukan dengan
berbagai cara. Mulai dari wawancara,
psikotes maupun observasi yang disesuaikan
dengan kondisi anak. Sebagai contoh, jika
anak mengalami gangguan pendengaran,
maka tes wawancara sudah tentu kurang
cocok sehingga psikolog harus menggunakan
cara lain untuk menggali informasi tersebut.
Lebih jauh Elin juga mengatakan, biasanya
Tes Minat dan Bakat ini gencar dilakukan
para orangtua ketika si anak mulai masuk
SMA. Tujuannya tentu agar kelak anak tidak
salah pilih jurusan.
Meski demikian, tes ini sebenarnya juga perlu
dilakukan ketika anak berada di bangku
sekolah dasar. Karena melalui Tes Minat
dan Bakat, orangtua dapat mengetahui
gaya belajar apa yang paling cocok untuk
anaknya, visual, auditori atau kinestetik.
Selain itu, tes ini juga dikatakan Elin berguna
untuk mengetahui kecenderungan minat dan
bakat sang buah hati.
“Mengapa saya katakan kecenderungan?

16
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Sebab anak usia sekolah dasar masih perlu
mengeksplor banyak hal. Mereka perlu
distimulasi dan diberi kesempatan untuk
mencoba banyak hal sehingga bakatnya bisa
ditemukan dan diasah. Karena jika tidak diberi
kesempatan untuk mencoba, bagaimana
anak bisa mengetahui bakatnya?” paparnya.
Berdasarkan teori itu pula, maka Tes Minat
dan Bakat dikatakan Elin tidak berlaku seumur
hidup. Artinya tes yang dilakukan semasa
kecil bisa jadi hasilnya tidak sama dengan tes
di masa remaja. Penyebabnya tentu karena
selama masa perkembangannya itu anak
bertemu dengan banyak ilmu dan kegiatan
baru.
Sementara jika bicara soal keakuratan, Elin
berani menjamin jika Tes Minat dan Bakat
hasilnya cukup akurat. Itu sebabnya, tes ini
tidak hanya digunakan olehnya, tapi juga
klinik psikologi lain yang bersertifikasi.
“Tapi patut di ingat, tes ini hasilnya juga
bisa kurang maksimal akibat faktor internal
maupun eksternal. Untuk faktor internal
misalnya, saat menjalani tes si anak dalam

laPoran utama
keadaan sakit, lapar atau tidak fresh.
Sementara faktor eksternal seperti suasana
yang berisik dan kelas yang tidak nyaman
juga dapat mempengaruhi hasilnya,” papar
psikolog lulusan Universitas Indonesia
tersebut.
Lalu
bagaimana
dengan
biayanya?
Mengenai biaya yang dibutuhkan, Elin
mengatakan bahwa setiap psikolog atau
klinik mematoknya dengan harga yang
berbeda-beda. Tapi yang pasti, Tes Minat
dan Bakat umumnya juga digabung dengan
Tes IQ.

Tes Genetika
Ketika mendengar tentang tes genetika yang
terbesit dalam benak banyak orang adalah
sebuah pemeriksaan untuk mencocokan
hubungan darah atau biologis antara anak
dan orangtua. Tetapi belakangan, muncul tes
genetik diluar kepentingan silsilah tersebut.
Adalah Map My Gene, perusahaan
asal Amerika Serikat yang mempelopori
penggunaan tes genetik untuk mendeteksi
bakat. Dijelaskan oleh Presiden Map My
Gene Indonesia, Benson Kho, penemuan ini
berawal dari penelitian lintas negara yang
melibatkan peneliti dari Inggris, Prancis,
Jerman, Jepang, China dan Amerika Serikat.

gusi sehingga tidak menimbulkan rasa sakit.
Nantinya sampel tersebut akan dibawa ke
laboratorium dan dianalisa kandungan
genetiknya. Total menurut Benson ada
46 gen yang dapat menunjukan bakat
dan karakter seseorang yang kemudian
dielaborasikan menjadi kelemahan dan
keunggulan.
“Hasilnya akan keluar sekitar 14 hari kerja
dengan menampilkan banyak informasi.
Diantaranya mengenai berbagai kelebihan
seperti kemampuan analisa, kreativitas,
self control, drawing, literatur, linguistik,
jiwa sosial dan lain sebagainya. Selain
itu, hasil tes ini juga akan menampilkan
kecenderungan kelemahannya, seperti
rentan terhadap stres, rentan cedera dan
tinggi rendahnya minat dalam mengambil
risiko,” jelas Benson panjang lebar.
Berdasarkan hasil tes itu pula, gen yang
paling menonjol nantinya akan diberi
bintang dengan level 1-4. Nah dari bintang
yang paling tinggi itulah dibuat career
profiling alias ditentukan jenis pekerjaan

Cara kerja dari tes ini adalah menggunakan
metode mapping. Jadi sebelumnya telah
diteliti terlebih dahulu gen yang dimiliki
tokoh-tokoh yang dianggap berhasil dalam
bidangnya. Kemudian gen orang lain yang
ingin di tes bakat disandingkan dengan gengen tersebut dan diidentifikasi mana yang
cocok.
Sementara untuk metode tes dilakukan
dengan jalan mengambil sampel genetik dari

Sumber Foto:
Lomba Foto Illustrasi
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yang paling tepat. “Total ada 10 jenis
pekerjaan yang akan dimuat dalam
laporan dan diurutkan berdasarkan bintang
tertinggi,” tambahnya.
Meski terdengar mudah dijalani, tarif
yang dipatok untuk satu kali tes genetika
tidaklah murah alias bisa memakan biaya
hingga puluhan juta rupiah. Namun
demikian Benson merasa hal tersebut wajar,
mengingat hasil tes genetika diklaimnya
99% mendekati bakat yang sesungguhnya.

Tes Sidik Jari
Selain Tes Minat dan Bakat serta Tes Genetika,
muncul pula cara lain untuk mendeteksi bakat
yaitu lewat sidik jari. Jasa mendeteksi bakat
lewat sidik jari ini bahkan boleh dibilang
cukup menjamur, salah satunya ada NST
Coorporation yang berlokasi di Gading
Serpong, Tangerang.
Dijelaskan Sekar Meiliana, Founder NST
Corppration, Tes Sidik Jari ini diklaim bisa
mendeteksi sebanyak 10 jenis kecerdasaan
majemuk atau intelligent multiple yang
tersimpan dalam masing-masing jari tangan.
Misalnya di dalam ibu jari dapat dilihat
seberapa kuat kecerdasaan interpersonal dan
intrapersonal. Lalu sidik jari pada telunjuk
mengungkapkan kecerdasaan logika dan
kreativitas, serta jari tengah untuk kecerdasan
dalam penggunaan tubuh dan penggunaan
otot. Sementara untuk dua jari terakhir yaitu
manis dan kelingking, menurut Sekar dapat
mengungkapkan kecedersaan dalam bahasa,
musik dan observasi serta ability image.
Yang menjadi pertanyaan : benarkah sidik
jari bisa menjadi penanda bakat seseorang?
Apakah ada dasar ilmiahnya? Dijelaskan
Sekar, hal itu didasari oleh riset dan penelitian
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yang dilakukan oleh dermatoglyphics (ilmu
yang mempelajari sidik jari), yang mana
guratan berpola pada ujung jari dianggap
memiliki kaitan dengan kecerdasan otak
sehingga setiap polanya diklaim bisa
menunjukan kecerdasan tersebut.
Lebih jauh Sekar juga menjelaskan jika
metode tes ini menggunakan biometrics
khusus yang tidak sama dengan finger print
yang biasa digunakan pada saat imigrasi
atau mesin absensi. Alasannya karena tes
ini perlu mengambil angle-angle tertentu
pada sidik jari. “Nah nanti setelah 10 jari
di scan, hasilnya akan dikirim ke pusat NST
Coorporation untuk diproses berdasarkan
sistem algoritma yang telah dikumpulkan
berdasarkan case per case. Sekitar 2-4
minggu kemudian, baru analisa tesnya
akan keluar,”paparnya.
Adapun Tes Sidik Jari yang membutuhkan
biaya sekitar Rp 6 juta ini dikatakan Sekar
merupakan international product atau
dengan kata lain telah dipakai oleh banyak
negara. Agar hasilnya optimal, Sekar
menyarankan tes dilakukan oleh anak-anak
dengan usia di atas 1 tahun. Mengapa?
Sebab anak diatas usia 1 tahun garis sidik
jarinya sudah terlihat lebih jelas, sehingga
hasil tesnya pun bisa lebih optimal.

laPoran utama

6

langkah mengenali
bakat anak

1

Sebelum mencoba mendeteksi bakat anak, hal terpenting yang harus
dilakukan adalah memberikan stimulasi yang cukup terlebih dahulu,
sehingga kemampuan kognitif maupun motorik anak dapat berkembang
dengan baik.

2

Hal tersebut wajib dilakukan. Sebab kemampuan kognitif maupun
motorik anak merupakan modal utama untuk bereksplorasi. Dengan
banyak bereksplorasi, maka si kecil otomatis akan mencoba banyak hal
sehingga petunjuk mengenai bakat dan kemampuannya pun akan lebih
mudah terdeteksi.

3

Idealnya bakat selaras dengan minat. Karenanya lakukan pengamatan
atau observasi terhadap kegiatannya di rumah maupun di sekolah,
sehingga orangtua akan tahu apakah si kecil memang suka terhadap
suatu bidang atau justru itu hanya kesenangan sesaat karena pengaruh
teman.

4

Bangun juga komunikasi yang postif dengan si kecil sehingga mereka
bisa bercerita apa saja kesukaannya. Dari situ kita bisa melihat apa
yang diminatinya.

5

Jika si kecil memiliki ketertarikan pada suatu bidang, entah olahraga,
musik maupun bahasa, ajak ia mengasah kemampuannya tersebut
dengan mengikuti les atau perlombaan sehingga mereka bisa unjuk
bakat.

6

Menemukan minat dan bakat anak memang penuh tantangan. Meski
demkian jangan pernah menyerah dan terus berikan dukungan positif
sehingga anak percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya.

www.sangbuahhati.com
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IKLAN
DUCK KING

aPa kata mereka

Perlukah?
Bantal anti peyang kerap menjadi benda yang wajib dimiliki saat si kecil lahir.
Maklum, bantal inilah yang digadang-gadang dapat membentuk kepala bayi bulat
sempurna. Mitos atau fakta?
Bentuk kepala bayi yang peyang memang kerap memantik kekhawatiran. Pasalnya, selain
kurang elok dipandang, kepala peyang juga dianggap dapat menghambat perkembangan
otak. Benarkah? Lalu apa yang membuat kepala bayi menjadi peyang? Dapatkah bantal
anti peyang menjadi solusinya?
Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, simak perbincangan Majalah SBH dengan
dr. Cysaessar Pronocitro, Sp.A, M.Sc dari RS Pondok Indah Bintaro Jaya.

T : Dokter, kategori kepala bayi yang sehat dan normal itu seperti apa sih ?
J : Sebelum menjelaskan lebih jauh, perlu diketahui bahwa bayi memang mengalami
pertumbuhan yang pesat di bulan-bulan pertama kehidupannya. Pertumbuhan tersebut
mencakup banyak hal, mulai dari berat badan, panjang tubuh hingga lingkar kepala.
Nah yang menjadi acuan untuk menentukan kepala bayi normal atau tidak adalah
dengan cara mengukur lingkar kepalanya, minimal sebulan sekali. Penambahan
lingkar kepala yang normal rata-rata adalah 2 cm sebulan dalam 2 bulan pertama
kehidupannya, kemudian 1 cm sebulan di usia 2-6 bulan, 0,6 cm sebulan di usia 6-9
bulan, dan 0,3 cm sebulan di usia 9-12 bulan. Apabila pertambahan lingkar kepala
sesuai dengan kurva lingkar kepala tersebut, maka kepala bayi dapat dikatakan sehat
dan normal.
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T : Lalu bagaimana dengan kepala bayi yang peyang? Apakah tergolong normal atau
justru berbahaya?
J : Kepala peyang atau dalam bahasa medis disebut plagiocephaly adalah salah satu
kondisi bentuk kepala yang tampak rata di salah satu sisi atau lebih. Menurut data, 1
dari 4 hingga 5 bayi mengalami kondisi ini. Pada sebagian besar kasus, kondisi kepala
peyang sebenarnya tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi perkembangan otak.

T : Apa yang menyebabkan kondisi kepala bayi menjadi peyang?
J : Penyebabnya bermacam-macam. Diantaranya karena posisi tidur bayi yang
cenderung selalu sama, tekanan saat di dalam kandungan, misalnya karena kurangnya
air ketuban, adanya tarikan otot yang lebih kuat pada satu sisi leher atau kepala
sehingga bayi cenderung hanya menoleh ke satu arah, atau karena penyatuan lempenglempeng tulang kepala yang terjadi terlalu dini yang disebut kraniosinostosis. Tapi untuk
penyebab yang saya sebutkan terakhir itu sangat jarang terjadi.

T : Tadi dokter mengatakan bahwa pada sebagian besar kasus, kondisi kepala bayi
yang peyang tidak berbahaya. Lalu apa yang bisa menjadi rujukan untuk menentukan
apakah kepala peyang tersebut masih tergolong normal atau justru butuh perawatan?
J : Apabila bayi masih berusia di bawah 1 tahun, maka kepala peyang tidak berbahaya.
Karena sebagian besar kondisi plagiocephaly akan membaik dengan sendirinya. Hal ini
wajar mengingat seiring bertambahnya usia, bayi akan lebih banyak melakukan variasi
posisi kepala dan tubuh dalam aktivitasnya sehari-hari. Namun apabila di atas usia
1 tahun bentuk kepala masih terlihat sangat tidak wajar, maka perlu diperiksakan ke
dokter guna ditangani lebih lanjut.
Nah pesan saya agar tidak terjadi hal demikian, lakukanlah beberapa langkah
pencegahaan, yaitu dengan membiasakan bayi melakukan tummy time atau berada
pada posisi tengkurap saat bangun, melakukan variasi posisi menggendong, atau
memancing bayi untuk menoleh ke arah yang bervariasi saat mengajaknya bercanda.

T : Bagaimana dengan bantal anti peyang? Benarkah bantal anti peyang efektif untuk
mencegah kepala bayi menjadi peyang?tergolong normal atau justru berbahaya?
J : Sebenarnya sampai dengan saat ini bantal anti peyang belum terbukti efektifitasnya
secara medis. Namun bantal anti peyang sudah tentu bisa membantu agar bayi tidur
telentang dan tidak menoleh ke satu arah tertentu secara terus menerus. Sekali lagi saya
tegaskan, kondisi kepala peyang pada bayi bukanlah suatu hal yang perlu ditakutkan.
Karena seiring dengan bertambahnya usia bayi mendekati 1 tahun, maka kondisi
tersebut akan membaik dengan sendirinya. Justru ada satu hal yang lebih penting untuk
dilakukan, yaitu memantau lingkar kepala bayi setiap bulannya di dokter anak agar
dapat diketahui pertumbuhan kepalanya masih sesuai kurva normal.
www.sangbuahhati.com
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cermat memilih

Mahaton Baby Max
(IG : @mahaton.idn)

Ini dia portable sterilizer yang akan membuat traveling ayah bunda
bersama si kecil jadi lebih mudah. Meski ukurannya tergolong mungil,
mesin sterilizer berteknologi sinar UV ini mampu membunuh
kuman hanya dalam waktu 3 menit lho .

Diono Traverze
(IG : @diono.id)

Stroller khusus traveling seperti Diono Traverze pasti akan
membuat perjalanan bersama si kecil jadi lebih menyenangkan.
Pasalnya selain compact dan ringan, stroller ini juga mudah
dilipat seperti koper sehingga bisa masuk ke dalam kabin
pesawat.

Steri Bottle
(IG : @steribottle.id)

Jika tak ingin membawa banyak botol susu saat traveling ,
maka Steri Bottle bisa dijadikan pilihan. Sebab botol
susu sekali pakai ini di packing dengan sangat ringkas
dan bisa langsung digunakan tanpa perlu dicuci atau
disterilkan terlebih dahulu.
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Haenim Carrier 9 +
(IG : @haenim.id)

Gendongan asal Korea ini merupakan gendongan
paling ringan di dunia, sehingga cocok dibawa
traveling bersama si kecil. Konon gendongan yang
100% terbuat dari bahan katun organik ini juga
tidak akan membuat pegal penggendongnya
lho, meski digunakan dalam jangka waktu
panjang sekalipun.

Tum Tum Easy Scoop Travel Cutlery
(IG : @tumtum.id)

Sendok garpu yang tersedia di restoran belum tentu
higienis. Karenanya bawa saja Tum Tum Easy Scoop
Travel Cutlery saat traveling bersama si kecil.
Isinya : sendok, garpu, sekaligus pisau makan,
lengkap dengan kotak untuk membawanya.

Skip Hop Forma Diaper
(IG : @littlehannah.id)

Tas super ringan sekaligus dapat memuat
berbagai kebutuhan si kecil seperti Skip Hop
Forma Diaper Backpack ini memang sangat
dibutuhkan ketika traveling bersama si kecil.
Di desain dalam bentuk ransel, membuatnya
sangat nyaman dibawa kemana-mana.
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Mungkinkah?
Hukuman fisik kerap dijadikan solusi mendisiplinkan anak. Padahal menurut sejumlah
penelitian, hal tersebut justru berdampak negatif. Bahkan dipercaya dapat memicu
agresifitas sekaligus membuat IQ anak menurun.

26

Mendidik anak dengan cara yang “sempurna”
layaknya sebuah teori memang bukan perkara
yang mudah. Pasalnya, dalam sehari-hari
ada saja berbagai kejadian yang membuat
emosi tersulut. Mulai dari keributan antara
si kecil dengan saudara atau temannya, jam
belajar yang terus-terusan dilewati, hingga
anjloknya nilai anak di sekolah. Alhasil
hukuman fisik pun dijadikan jalan pintas
untuk mendisiplinkan mereka.

ke generasi. Tapi seiring dengan semakin
majunya peradaban dan ilmu pengetahuan,
hukuman fisik pun kembali dipertanyakan
efektifitasnya dan diuji kembali lewat berbagai
penelitian. Hasilnya alih- alih menimbulkan
dampak positif, hukuman fisik ternyata justru
lebih banyak menimbulkan dampak negatif
sehingga harus segera disudahi.

Memang, pada dasarnya hukuman fisik
itu sendiri bukanlah suatu hal yang baru.
Bahkan mungkin sebagian dari kita sering
melihat atau malah dulu pernah merasakan
hukuman fisik dari orangtua, sehingga
mengganggapnya sebagai suatu kewajaran
yang tanpa disadari diteruskan dari generasi

Topik soal hukuman fisik untuk anak memang
sering menimbulkan pro kontra. Di dunia
barat misalnya, American of Pediatrics turut
menyoroti perilaku orangtua di Amerika
yang kerap memukul bokong buah hati agar
si kecil tidak membandel. Ternyata setelah
diteliti lebih jauh, American of Pediatrics
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yang berisi 67 ribu dokter itu menemukan
fakta jika hukuman fisik justru tidak efektif
membuat anak disiplin. Sebaliknya, hukuman
yang menyakiti tubuh akan menyebabkan
peningkatan agresifitas dan menyebabkan
anak jadi lebih suka menentang di masa
depan.
Hal tersebut diamini oleh Annisa Meizvira,
M.Psi dari Klinik Vida Kita di Bogor. Menurutnya,
hukuman fisik hanya efektif mendisiplinkan
anak dalam jangka pendek. Dengan kata
lain jika dilakukan secara terus-menerus
sampai menimbulkan luka, maka bukan tidak
mungkin si kecil tumbuh menjadi pribadi
yang agresif dan nantinya akan melakukan
kekerasan pada kawannnya. Bahkan kelak
ketika dewasa, bisa saja perilaku tersebut
membuatnya jadi ringan tangan pada buah
hati atau pasangannya. Lebih jauh penelitian
yang diterbitkan oleh National Institutes of
Health di Amerika Serikat juga menyatakan,
bahwa berdasarkan penelitian terungkap
fakta adanya pengurangan volume pada
bagian otak orang dewasa yang semasa kecil
kerap mendapatkan kekerasan. Hal tersebut
jelas akan memengaruhi kognisi sosial
sehingga kecerdasaan intelegensinya atau
IQ-nya menurun. Berdasarkan sejumlah fakta
tersebut, tak heran jika para pakar kejiwaan
dengan tegas menolak diberlakukannya
hukuman fisik untuk mendidik anak dengan
alasan apapun.

SOLUSI

Menghilangkan hukuman fisik memang
sepertinya menjadi cara bagi para ahli untuk
menciptakan lingkungan yang sehat agar
tumbuh kembang anak berlangsung optimal.
Pertanyaannya, jika bukan hukuman fisik
lalu langkah konkrit seperti apa yang harus
dilakukan orangtua untuk membuat anaknya
disiplin?

Menurut
Annisa,
dibanding
memberi
hukuman fisik, akan lebih baik jika orangtua
melakukan pendekatan yang berbeda saat
anak berbuat kesalahan atau tidak mematuhi
aturan. Misalnya ketika anak tidak merapihkan
mainan sehabis bermain, alih-alih memberi
hukuman kepadanya, sebaiknya ajak si kecil
bicara dan tanyakan mengapa dirinya tidak
melakukan hal yang seharusnya dilakukan.
“Seandainya orangtua langsung menghukum
fisik anak karena mainannya tidak dirapihkan,
saya jamin tidak akan membereskan akar
masalahnya. Yang ada si kecil malah akan
mencari berbagai cara agar untuk selanjutnya
ia bisa lepas dari hukuman. Jadi lebih
baik telusuri akar penyebabnya. Tanyakan
kenapa ia tidak membereskan mainannya,
apakah ada masalah, dan lain sebagainya.
Intinya komunikasi,” tegas psikolog lulusan
Universitas Indonesia ini. Meski terlihat sepele,
tapi nyatanya tidak sedikit orangtua yang
tanpa sadar kurang berkomunikasi secara
mendalam dengan buah hatinya sehingga
timbullah jarak. Bila sudah demikian, si kecil
akan enggan bercerita dan kerap berulah
sehingga membuat permasalahan dI rumah
jadi semakin runyam.
“Jikalau memang si kecil ‘membandel’ karena
terus mengulangi kesalahan yang sama,
itu artinya orangtua harus mulai intropeksi
diri dan mempedalam komunikasi dengan
anak, bukan justru memberi hukuman fisik.
Akan lebih baik memberikan sanksi dengan
menarik reward yang seharusnya mereka
dapatkan. Contohnya jika si kecil melewatkan
waktu belajarnya di rumah dan orangtua
tidak menemukan alasan yang dibenarkan,
maka ‘jatahnya’ untuk menonton tv bisa
dikurangi. Yang pasti sanksinya tidak bersifat
mencabut hak dasar anak, seperti jam tidur
dan makanan,” tutup Anissa.

www.sangbuahhati.com

27

Pakar menjawab
MPASI Di Usia 5 Bulan, Amankah?
Halo dokter, salam kenal. Saya Widya, ibu dari seorang bayi
berusia 6 bulan. Beberapa waktu lalu saya sempat melihat
posting-an seorang influencer di sosial media. Kebetulan anak
influencer itu juga usianya sekitar 6 bulan. Nah dalam salah
satu posting-annya, saya melihat dia langsung memberi buah
hatinya MPASI 4 bintang (karbohidrat, protein hewani, protein
nabati, dan sayuran) serta menyarankan ibu-ibu lain melakukan
hal serupa. Padahal yang saya tahu seharusnya sebelum MPASI
4 bintang perlu didahului dengan menu MPASI tunggal. Mohon
penjelasannya. Terima kasih.

Widya S - Medan

Sejak usia 6 bulan, kandungan ASI sudah tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan bayi. Maka, orangtua harus memberikan
makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak sebagai
sumber energi. Selain itu, makanan yang mengandung protein
hewani juga harus diberikan, serta vitamin dan mineral terutama
zat besi, seng dan vitamin A.
Selama ini pengertian menu tunggal MPASI yang beredar di
kalangan para bunda adalah menu yang terdiri dari satu bahan
makanan saja, misalnya, pisang, alpukat, bubur beras, dan lainlain yang dicampur dengan ASI. Menu tunggal MPASI ini diberikan
selama 14 hari, dengan tujuan untuk melihat apakah ada tandatanda alergi pada si kecil. Atau apakah bayi menjadi sembelit
atau diare karena makanan tersebut.
Dalam hal ini sebenarnya WHO maupun Ikatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI) tidak merekomendasikan menu tunggal karena
tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi anak. Jika selama ini timbul
pemahaman yang mengatakan kalau menu tunggal diberikan
selama 14 hari untuk melihat ada tidaknya reaksi yang ditimbulkan
dari makanan, hal ini juga tidak tepat.
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Karena untuk mengetahui adanya reaksi alergi yang ditimbulkan
oleh makanan pada anak hanya membutuhkan waktu selama 3
sampai 5 hari. Jadi apabila orangtua sudah melihat makanannya
aman dikonsumi bayi, ya boleh dicampur dengan makanan lain.
Misalnya, pada 5 hari pertama Bunda memberikan MPASI bubur
beras dan susu. Setelah dilihat aman, dan tidak menimbulkan
alergi, Bunda bisa menambahkan hati ayam atau protein hewani
lainnya. Kemudian bisa lanjut 5 hari selanjutnya dengan tambahan
brokoli. Demikian seterusnya, bisa ditambah protein nabati seperti
tempe hingga mencapai MPASI 4 bintang (bubur beras susu, hati
ayam, brokoli dan tempe).
Namun, selain menu MPASI 4 bintang seperti di atas, disarankan
juga untuk menambahkan lemak dalam MPASI bayi. Sumber lemak
bisa didapatkan dari dari minyak, santan atau margarin. Intinya
MPASI harus komplit. Sementara untuk buah-buahan, bisa dipilih
sebagai camilan atau snack anak. Bukan sebagai menu utama
MPASI. Adapun menu MPASI rekomendasi IDAI yang terbaru, adalah
4 kuadran, yang terdiri dari karbohidrat, protein yang sumbernya
utamakan dari hewani, lemak, dan sayur serta buah-buahan.
Jadi MPASI terbaik yang perlu diberikan pada anak adalah
makanan dengan nutrisi lengkap, yang memenuhi MPASI 4
kuadran. Semoga bermanfaat.

dr. Ferdy Limawal, SpA

Kirimkan pertanyaan

seputar kesehatan anak
ke: redaksi@sangbuahhati.com

Pakar menjawab
Pijat untuk Membetulkan
Kandungan, Amankah?

Posisi

Bayi

Dalam

Dokter, kemarin saya baru saja mendapat kabar yang kurang
mengenakan. Saat USG berlangsung, bidan yang memeriksa
saya menjelaskan jika posisi bayi sungsang. Jujur saya sangat
kehawatir akan kondisi ini.
Nah ketika saya sedang memikirkan bagaimana caranya agar
posisi bayi dalam kandungan ini kembali normal, teman saya
menyarankan untuk mencoba pijat sungsang. Menurutnya pijat
sungsang bisa membantu mengembalikan posisi bayi ke arah
yang seharusnya, benarkah? Amankah pijat tersebut untuk bayi?
Mohon dapat segera dijawab ya dok. Terima kasih.

Iin Angelina - Depok

Terima Kasih Bunda Iin atas pertanyaannya. Posisi sungsang adalah
kehamilan dengan posisi kepala janin berada pada puncak rahim.
Dimana posisi normal pada kehamilan trimester 3, kepala janin
seharusnya berada pada dasar rahim. Penyebab sungsang dapat
bermacam-macam yaitu kelainan plasenta, anomali rahim, tumor
di panggul atau indung telur ataupun kelaian pada janin itu sendiri.
Mengingat berbagai kemungkinan penyebab sungsang diatas,
maka “pijat sungsang” tidak dianjurkan untuk dilakukan selain oleh
dokter profesional.
Namun ada cara alami yang bunda dapat lakukan di rumah yakni
“posisi sujud’ (kneechest position) yaitu tubuh seperti posisi sujud
dengan kepala dan dada menyentuh lantai dan jika tidak ada
kelainan yang bermakna, posisi sujud ini dapat memberikan hasil
yang efektif.
Hal lain yang dapat dilakukan adalah “External Cephalic Version”
(ECV) yang mungkin orang awam menyebutnya “pijat sungsang”.
ECV hanya dilakukan oleh dokter kandungan berpengalaman dan
untuk melakukan ini terdapat syarat, indikasi dan kontraindikasi.
Tingkat keberhasilannya 35-86% dan 2% kasus janin kembali ke
posisi semula (sungsang kembali). Semoga kehamilan & persalinan
bunda berlangsung lancar.

dr. Martina Claudia, SpOG

Kirimkan pertanyaan seputar

kandungan dan kehamilan
ke : redaksi@sangbuahhati.com
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Pakar menjawab
Ketika Si Kecil Ditinggalkan Teman-Temannya
Bu, saya mau cerita tentang apa yang dialami oleh Derry, putra
saya yang saat ini duduk di bangku kelas 3 SD. Selayaknya
anak-anak, Derry pun juga memiliki teman sepermainan.
Saya perhatikan, entah ketika menunggu jemputan atau
mengerjakan tugas, mereka selalu bersama. Tapi belakangan
saya perhatikan mereka mulai menjauhi Derry tanpa saya
tahu apa penyebabnya. Dan tampaknya putra saya ini cukup
merasa sedih serta kehilangan. Kira-kira apa yang bisa saya
lakukan untuk mengembalikan keceriannya ya?

Susi Kristiana - Palembang
Halo Ibu Susi, saya bisa memahami perasaan Ibu. Pastinya sebagai Ibu
akan turut merasakan sedih ketika melihat Derry terlihat bermain sendiri,
merasa kehilangan dan tidak lagi terlihat bermain bersama teman
temannya.
Untuk membantunya, cobalah ajak Derry bermain dan beraktivitas atau
melakukan kegiatan bersama keluarga. Setelah merasa senang dan
nyaman, Ibu dapat mengajaknya untuk menceritakan tentang sekolah,
baik kegiatan belajar yang disukai juga tentang teman teman, bisa
juga melalui aktivitas membaca buku bersama atau film yang bertema
tentang teman. Namun sebelumnya, Ibu Susi harus segera menata hati
terlebih dahulu agar bisa segera memotivasi Derry. Sebab semangat dan
keceriaan Ibu adalah hal yang dapat Ibu berikan sebagai pertolongan
pertama. Setelah Derry merasa nyaman, cobalah minta ia menceritakan
permasalahan yang dihadapi saat bersosialisasi di sekolah, mohon
Ibu bersungguh sungguh mendengarkan sehingga Derry merasa tidak
sendiri, lega, dan dihargai perasaannya.
Kemudian dari situ Ibu bisa membantunya mencari solusi. Misalnya
dengan meminta Derry mengajak temannya untuk berbicara jika ada
kesalahpahaman, mengajak temannya kembali bermain bersama,
mengundang teman ke rumah agar suasana dapat kembali membaik,
dan sebagainya Berikan keyakinan pada Derry bahwa ia dapat melalui
situasi ini dan menjalin pertemanan lain yang positif dan menyenangkan.
Misalnya pertemanan di klub sepak bola, basket, bela diri, dan
sebagainya, sesuai dengan minat atau bakatnya. Selain itu, Ibu juga
dapat mengajak Derry untuk mengikuti beragam aktivitas berkelompok
di luar waktu sekolah sehingga Derry dapat belajar mengenal teman
baru yang berbeda watak serta karakter. Hal ini penting untuk mengasah
keterampilannya dalam mengatasi perbedaan antar teman juga
menjadi interaksi sosial yang lebih matang. Demikian Ibu Susi semoga
saran diatas dapat diterapkan dan bermanfaat.

Kirimkan pertanyaan

seputar Perilaku atau
Psikologi Anak
ke: redaksi@sangbuahhati.com

Fabiola Priscilla Setiawan, M.Psi
www.sangbuahhati.com
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IKLAN
MOMS CAKE

berbagi cerita

Tya Ariestya,

Menjalani Program Bayi
Tabung Dengan Prinsip
Nothing To Lose
Kisahnya sebagai IVF survivor
atau
pejuang
bayi
tabung
menginspirasi banyak orang. Tak
heran jika kini Tya kerap dijadikan
tempat curhat sejumlah pasangan
yang merindukan momongan.

Perubahan Yang Membahagiakan
Hadirnya buah hati mungkin
merupakan
hal
yang
paling
didambakan
setiap
pasangan.
Begitu pula dengan Tya Ariestya,
artis sekaligus presenter cantik
yang disunting Irfan Ratinggang ini
awalnya juga bercita-cita untuk bisa
langsung mendapatkan momongan
usai menikah 17 Agustus 2014
silam. Namun apa daya, harapan
terkadang tak selalu sesuai dengan
kenyataan. Setahun setelah menikah,
buah hati yang mereka dambakan tak kunjung
datang. Ketimbang harus terus menunggu, Tya
dan suami akhirnya memutuskan untuk segera
memeriksakan diri ke dokter dan menjalani
serangkaian tes kesuburan. Hasilnya, wanita
kelahiran 30 Maret 1986 ini di diagnosa
menderita PCOS atau polycystic ovary syndrome,
yaitu suatu masalah keseimbangan hormon yang
membuatnya sulit hamil secara alami.
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Mendengar diagnosa tersebut, Tya tak lantas
putus asa. Maklum, sebagai mantan atlet
taekwondo, Tya sudah pasti memiliki ketahanan
mental dan daya juang di atas rata-rata. Alhasil
beberapa program kehamilan pun mulai
dicobanya, sampai akhirnya program bayi
tabung dijalaninya.
“Memang saat menjalani program bayi tabung
usia saya masih tergolong muda, yaitu 29 tahun.
Tapi berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter
dan beberapa artikel yang pernah saya baca,
tingkat keberhasilan program bayi tabung
akan semakin tinggi bila dilakukan di usia
muda. Itu sebabnya, saya dan suami tak mau
menyia-nyiakan waktu dan langsung sepakat
mencobanya,” kenangnya. Keputusan pemain
film “I Love You Masbro” itu ternyata tepat.
Buktinya dalam percobaan bayi tabung yang
pertama, Tya langsung berhasil dan dinyatakan
positif hamil. Hal ini pula yang mendorongnya

berbagi cerita
untuk segera melakukan program bayi tabung
yang kedua, kurang lebih 2 tahun setelah
kelahiran Muhammad Kanaka Ratinggang
(Kanaka), anak pertamanya. Tapi sayang, kali ini
Tya kurang beruntung. Percobaan bayi tabung
keduanya gagal. Meski demikian, wanita murah
senyum ini tetap penuh semangat. Dengan
dukungan suami serta orang-orang terdekat, Tya
kembali mencoba program bayi tabung untuk
ketiga kalinya.
“Berhubung saya sudah pernah merasakan
berhasil sekaligus gagal dalam program bayi
tabung yang pertama dan kedua, maka untuk
program yang ketiga kalinya ini saya memutuskan
untuk lebih santai, pasrah, alias tidak ngoyo.
Karena saya dan suami kan juga sudah tahu
risikonya. Intinya saya menjalaninya dengan
prinsip nothing to lose. Tetap berdoa sudah pasti,
tapi saya menolak untuk stres. Hal ini ternyata
berpengaruh lho. Sebab menurut dokter, stres
juga bisa mempengaruhi keberhasilan program
bayi tabung,” jelasnya.
Syukurlah dalam percobaan bayi tabung yang
ketiga kalinya itu, Tya kembali dinyatakan
berhasil. Seorang bayi lucu dan menggemaskan
yang diberi nama Muhammad Kalundra
Ratinggang (Kalundra), diijinkan lahir dari
rahimnya, 30 April 2019 lalu. “Saya tahu,
program bayi tabung memang membutuhkan
biaya yang tidak sedikit. Itu sebabnya, sebelum
menjalaninya lebih baik setiap pasangan
sudah memikirkannya dengan matang. Jika
biaya terasa berat dan takut gagal, lebih baik
jangan dilakukan dulu karena nantinya malah
akan membuat stres. Tapi bila pasangan sudah
sama-sama mantap dan tahu risikonya, segera
jalankan. Terus berdoa, jauhi stres, serta rajin
kontrol ke dokter,” saran Tya.

Mengajarkan Untuk Saling Menyayangi
Kini dua putra yang ganteng dan lucu siap
menemani hari-hari pemilik nama lengkap
Ariestya Noormita Azhar ini. Layaknya saat akan
mendapatkan adik, si sulung Kanaka dikatakan
Tya sempat kaget ketika melihat ada anak kecil

lain yang mencuri perhatian orangtuanya.
Karena itu Tya dan suami sepakat untuk tidak
mengurangi perhatian mereka pada Kanaka.
“Sejak Kalundra dalam kandungan, saya
dan suami sebenarnya juga sudah sepakat
untuk membagi tugas agar Kanaka bisa tetap
mendapat perhatian penuh. Jadi saat suami
mengajak Kanaka bermain, maka saya akan
mengurus adiknya. Begitu pula sebaiknya.
Sebab bagi kami yang terpenting jangan sampai
Kanaka atau Kalundra merasa sendiri,” tutur Tya.
Selain itu, Tya juga berharap Kanaka dan
Kalundra bisa membangun
hubungan persaudaraan

yang dekat dan saling menyayangi. Karenanya,
ia dan suami sepakat untuk menjauhkan Kanaka
dan Kalundra dari kata negatif seperti berantem.
“Kan sering tuh, kalau kakak adik ribut langsung
dibilang jangan berantem atau kata lain yang
konotasinya negatif. Nah, saya dan suami
sepakat untuk tidak menggunakan kata-kata
seperti itu dan bercita-cita menggantinya dengan
penjelasan yang disertai contoh. Misalnya saat
Kanaka merasa gemas dan mengeplak kepala
adiknya, saya tidak serta merta memarahinya
dan menjulukinya dengan suatu kata atau kalimat
yang negatif. Lebih baik saya memberinya
penjelasan bahwa kepala adiknya masih lembek
sehingga jika ingin memegangnya harus pelanpelan sembari saya berikan contoh. Pengajaran
seperti itu saya rasa lebih efektif,” pungkas Tya.
www.sangbuahhati.com
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MODEL
ELLA JODIE
AGAVE CHRISTELLE
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WARDROBE
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PHOTOGRAPHY
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STUDIO
NIREL PHOTOGRAPHY

PROPERTY
JJOBI

IG: IAMCOTTON.ID
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6 Dampak Kehamil an

Ketika hamil, wanita akan mengalami perubahan hormon sehingga dapat menimbulkan berbagai
keluhan seperti mual atau morning sickness, anemia, nyeri pinggang, kram, wasir, juga bengkak
pada kaki dan jari-jari.

Selain perubahan hormon, terjadi pula perubahan fisik yang sangat menonjol seperti perut yang
semakin maju, berat badan bertambah, payudara semakin besar dan berisi, serta timbulnya
stretch mark pada bagian perut, dada serta paha.

Selama hamil, kebutuhan tubuh dan janin akan berbagai jenis vitamin dan mineral meningkat.
Karenanya, memperbanyak jenis makanan yang mengandung kalsium, asam folat dan protein
sangat diperlukan.

Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi ibu hamil adalah menentukan posisi tidur yang
tepat. Dalam hal ini, tidur dengan posisi miring, terutama menghadap kiri sangat disarankan.
Sebab dengan tidur miring ke arah kiri, janin akan mendapatkan aliran darah dan nutrisi yang
maksimal ke plasenta karena adanya vena besar (vena cava inferior ) di bagian belakang sebelah
kanan svina yang mengembalikan aliran darah ke tubuh bagian bawah ke jantung.

Ibu hamil juga disarankan untuk tetap berolahraga selama masa kehamilan. Meski demikian, tidak
semua cabang olahraga bisa dilakukan. Pilih yang tidak terlalu berat dan beresiko seperti jalan
kaki atau renang dengan gaya bebas yang dapat dilakukan paling tidak 3 kali seminggu dengan
rentang waktu 30 menit.

Hamil bukan alasan untuk tidak berdandan. Jika ingin tetap terlihat segar
dan cantik, rajinlah berdandan ringan dengan menggunakan produk
kecantikan yang telah dinyatakan aman oleh dokter kandungan. Selain
itu, jauhi pula kegiatan mewarnai rambut.
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model
Alexander A. Calamai
Violette A. Budiman
Scarlett A. Budiman

Busana
Wilio

@wiliokids

Justice

@justice

fotografi
Martha Suherman

@tinymiracles.photography

dekorasi
Adalima Balloons

@adalimabalonku
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event

Terima kasih atas partisipasinya:
Enerzi & Kemilau, WSMS, TK Regina Pacis, TK Abu Hurairah, KB-TK Asaloka, Spring School,
Purwacaraka, TKK 1 BPK Penabur, CRL Management, TKK2 & TKK7 BPK Penabur,
OS Academy, Citra Management
www.sangbuahhati.com
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event

Terima kasih atas partisipasinya:
Sanggar Gemilang, Sanggar Tari Candik Ayu, TK Daarul Fikri, Mutia Cito,
Purwacaraka, Citra Management, TKK Penabur Harapan Indah, TKK 6 Penabur,
Kenrzi with Kinar, KBL, The Squishy, Sanggar Maulina Bekasi
www.sangbuahhati.com
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event

Terima kasih atas partisipasinya:
TK Lentera Insan, TK Semut Semut, TK Al Lail, TK PSKD, Bimbel Aiueo, TK Khayangan Montessori,
Sanggar Gemilang, TK Mutiara Montessori, TK Siloam, TK St. Theresia, CRL Management,
Citra Management, TK Tunas Global, TK Kinderfield, TK BONKY, TK Alamanda, Sanggar Amelia,
TK Tadika Puri, Ayodya Pala Kelapa Dua, TK Mardi Yuana, Sanggar Kartika
www.sangbuahhati.com
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event

Terima kasih atas partisipasinya:
TK Al Biruni, TK Aisyiyah, Double D Dancer, TK Tunas Harapan, TK Kalam Kudus, TK Cerdas Mandiri,
TK Agustinus, Purwacaraka, PG Salman Al Farisi, LCC dan SD Kasih Bangsa, TK Slamet Riyadi,
CRL Management, BPK PENABUR Holis, TK Sinar Nyata, TK Kristen Gamaliel
www.sangbuahhati.com
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Ingin Berlangganan

Hanya dengan mengganti ongkos kirim
Jabodetabek : Rp 125.000,- /tahun
Luar Jabodetabek : Rp 150.000,- /tahun

Info lebih lanjut:
(0878-8197-5343)
redaksi@sangbuahhati.com

sehat

Melongok Risiko Dibalik

RENYAHNYA KULIT
AYAM GORENG
Rasanya yang guri h renyah kerap membuat terlena. Tapi hati-hati, di bali k
kelezatannya, kulit ayam goreng ternyata dapat berdampak buruk bagi kesuburan.
Amelia dan suami punya satu kebiasaan
unik ketika akan menyantap ayam goreng
di restoran cepat saji, yang mungkin juga
banyak dilakukan oleh orang lain. Apa itu?
Memisahkan kulit ayam goreng terlebih
dahulu dari dagingnya sebelum disantap.
Sebab menurut mereka, kulit ayam goreng
adalah bagian yang paling lezat, gurih, dan
renyah, sehingga layak dijadikan penutup.

Dengan kata lain, kandungan lemak dalam
kulit ayam kadarnya sebenarnya sudah tepat,
sehingga punya banyak kegunaan dan bahkan
juga dibutuhkan oleh tubuh. Diantaranya
menjadi cadangan energi dalam jangka
panjang, membantu penyerapan banyak
vitamin, menghangatkan tubuh, membangun
bermacam-macam hormon dan secara umum
diperlukan untuk mendukung kesehatan.

Celakanya, kulit ayam kerap disebut
mengandung banyak lemak dan bisa
menyebabkan obesitas. Apalagi kalau
diolahnya dengan cara digoreng, wahh..
sudah pasti double kolesterol. Jika demikian,
haruskah kulit ayam dijauhi?

“Yang menjadi masalah, ada banyak jenis
makanan yang mengandung lemak jenuh
seperti kulit ayam yang mungkin saja sering
kita santap setiap hari, seperti daging merah,
jeroan, telur puyuh atau makanan lain yang
digoreng. Akibatnya lemak jenuh yang masuk
ke dalam tubuh jadi berlebih dan itulah yang
memicu datangnya penyakit,” kata Dokter
Raisa.

Fakta kulit ayam
dr Raissa E Djuanda, MGizi, SpGK dari RSPI
Puri Indah menjelaskan bahwa kulit ayam
pada awalnya memiliki nutrisi yang cukup
baik untuk tubuh. Sebab, komposisi kulit ayam
mengandung sejumlah nutrisi penting yang
mana diperkirakan dalam 100 gram-nya
mengandung 462 kkal, 16 gram protein, 44
gram lemak dan 85 mg natrium.
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Adapun penyakit yang dimaksud tentu yang
berhubungan dengan sistem kardiovaskular
atau sistem peredaran darah seperti jantung
atau stroke. Hal itu bisa terjadi karena lemak
jenuh meningkatkan kadar kolesterol dalam
tubuh, sehingga menimbulkan penyempitan
pada pembuluh darah.

sehat
Pengaruhnya Terhadap Kesuburan
Berdasarkan keterangan di atas, Dokter Raisa
kembali mengingatkan untuk memperhatikan
jumlah asupan lemak yang disantap sehingga
kadar kolesterol pun tetap terjaga. Khusus
untuk kulit ayam, ternyata jumlah kolesterol
yang dihasilkan tidak bisa dianggap remeh
apabila diolahnya dengan cara digoreng.

Sementara pada pria, kelebihan berat badan
akan membuat kualitas sperma menurun,
bahkan membuat produksinya lebih sedikit
dibanding dengan pria yang memiliki berat
badan normal. Alhasil kemungkinan untuk
membuahi sel telur otomatis menjadi lebih
rendah.

Sebagai contoh, konsumsi kolesterol yang
aman untuk orang dewasa sehat setiap
harinya hanyalah 300 mg per hari dan orang
dengan risiko penyakit tertentu dibatasi hanya
200 mg per hari. Sementara dalam 100 gram
kulit ayam mengandung 132 mg kolesterol.

Itu sebabnya, Dokter Raisa kembali
menegaskan untuk membatasi asupan kulit
ayam goreng maupun makanan lainnya yang
mengandung lemak jenuh tinggi. Apabila
sesekali tetap ingin menyantapnya, disarankan
untuk menggoreng kuit ayam dengan minyak
baru dan dengan jumlah terbatas.

“Nah, jumlah kolesterol itu sudah pasti akan
meningkat jika kulit ayam disantapnya dalam
keadaan
di
goreng.
Apalagi
kalau
menggorengnya
dengan
menggunakan
minyak yang berulang atau minyak jelantah,
wahh... sudah pasti akan meningkatkan kadar
kalori dan lemak trans berlipat-lipat. Akibatnya
kulit ayam yang gurih itu malah bisa memicu
obesitas bahkan menjadi penyumbang radikal
bebas dalam tubuh,” kata Dokter Raisa lagi.
Bila sudah demikian, maka bukan tak mungkin
kulit ayam terutama yang digoreng akan
berpengaruh pada kesuburan, baik pada pria
maupun wanita. Sebab seperti yang kita tahu,
obesitas atau kelebihan berat badan pada
wanita dapat mempengaruhi fungsi dan
produksi hormon. Akibatnya, proses ovulasi
akan terganggu yang ditandai dengan tidak
teraturnya menstruasi. Di samping itu, obesitas
pada wanita juga dapat meningkatkan risiko
keguguran serta bayi lahir prematur.

www.sangbuahhati.com
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Sumber Foto:
Lomba Foto Illustrasi

Newborn Photography,
Amankah?
Mengabadikan momen buah hati yang baru lahir dengan berbagai pose lucu
memang menggemaskan. Tapi, amankah “melipat-lipat” tubuh mungilnya?
Belakangan bisnis newborn photography atau
photo bayi baru lahir terlihat semakin marak di
pasaran. Maklum, permintaan dari orangtua
untuk melakukan sesi foto bagi buah hatinya
yang belum berusia lebih dari 1 bulan juga
semakin meningkat.
Tak heran jika bisnis kekinian ini pun makin
diminati. Pasalnya, newborn photography

diyakini dapat menghasilkan pundi-pundi
uang yang tidak sedikit. Untuk sekali sesi foto
misalnya, tarif yang dipatok bisa mulai dari
jutaan hingga puluhan juta rupiah lho.
Lepas dari sisi bisnisnya, hasil newborn
photography harus diakui memang sangat
menghibur dan bisa menjadi kenangan yang
tak terlupakan. Bayangkan, dengan wajah

ragam
si kecil didandani dan diatur posenya
sedemikian rupa sehingga terlihat semakin
lucu dan menggemaskan. Yang menjadi
pertanyaan : amankah “melipat-lipat” tubuh
bayi baru lahir untuk mendapatkan hasil foto
sesuai dengan keinginan? Konon, flash
kamera dapat mengakibatkan kebutaan pada
retina bayi yang belum seutuhnya terbuka
sempurna, benarkah?

KEAMANAN NEWBORN PHOTOGRAPHY
Menanggapi hal tersebut, Dokter Ade Indrisari,
Sp.A,M.Kes, yang sehari-hari berpraktek di
Klinik Amanah Yogja dan RS Jogja International
Hospital (JIH) Yogyakarta, mengatakan bahwa
newborn photography pada dasarnya aman
untuk dilakukan. Meski demikian, memang
ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
“Yang utama tentu kondisi kesehatan si
bayi. Bila saat dilahirkan bayi tidak memiliki
kelainan dan dalam kondisi sehat, maka
newborn photography bisa dilakukan dengan
menggunakan jasa fotograger profesioanal
yang sudah teruji pengalamannya,” jelasnya.
Selain itu, Dokter Ade juga menyarankan
agar newborn photography sebaiknya
dilakukan ketika si kecil belum berusia lebih
dari 1 bulan atau tepatnya saat berusia 5-14
hari. Alasannya, di usia tersebut bayi masih
lebih banyak tidur sehingga akan lebih
memudahkan pemotretan.
“Saat bayi di bawah usia 1 bulan sedang tidur,
dia akan sangat fleksible melakukan berbagai
pose. Termasuk tengkurap, telentang, miring
ke kiri atau kanan. Nah, apabila pemotretan
dilakukan saat bayi sudah lebih dari 1
bulan, maka selain ia sudah semakin aktif
bergerak, bayi biasanya juga mulai mengerti
konsep orang asing dan gampang menangis,
sehingga mmbutuhkan waktu yang lama
untuk berdaptasi,” katanya menambahkan.
Sementara mengenai lampu flash yang

dianggap dapat menimbulkan kebutaan,
Dokter Ade menegaskan bahwa hal tersebut
adalah mitos. Sebab flash dikatakannya
merupakan cahaya yang menyebar sehingga
dijamin tidak berbahaya untuk mata bayi
sekalipun.

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
SAAT MELAKUKAN NEWBORN
PHOTOGRAPHY
Lebih lanjut Dokter Ade mengatakan, selain
bayi harus dalam kondisi sehat dan belum
berusia lebih dari 1 bulan, sesi newborn
photography sebaiknya juga dilakukan
saat bayi dalam kondisi kenyang. Dengan
demikian bayi akan tidur nyenyak, sehingga
lagi-lagi akan lebih memudahkan fotografer
dalam mengambil berbagai pose.
Selain itu suhu ruangan tempat bayi
melakukan sesi foto juga harus diperhatikan
alias jangan terlalu panas maupun dingin.
Dalam hal ini, temperatur 22 derajat celcius
sangat disarankan. Namun bila bayi akan
difoto tanpa pakaian, maka suhu tentunya
harus disesuaikan lagi agar lebih hangat dan
nyaman.
Pastikan juga properti yang digunakan dalam
sesi pemotretan kondisinya bersih dan bebas
dari benda-benda tajam. Jika menggunakan
keranjang, Dokter Ade berpesan agar bagian
dalamnya dilapisi handuk atau kain yang
halus terlebih dahulu guna mencegah cedera
pada bayi.
“Jangan lupa untuk memutar musik yang
lembut agar bayi semakin tenang. Hindari
terlalu banyak orang dalam ruangan karena
bisa berpotensi menularkan penyakit pada
bayi. Jika memungkinkan, lakukan sesi
pemotretan di rumah. Atau kalau tetap akan
dilakukan di studio, pastikan studionya bersih
dan letaknya tidak jauh dari rumah,” tutupnya.
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Bayi Dengan Telur
Telur merupakan sumber protein yang tinggi, memiliki tekstur lembut sehingga mudah
dikunyah bayi dan gampang diolah menjadi berbagai menu. Sayangnya telur juga merupakan
salah satu jenis makanan pencetus alergi.
Telur boleh mulai diberikan pada bayi saat mereka mendapatkan MPASI, yaitu di usia 6 bulan
ke atas. Dianjurkan pemberian pertama hanya kuning telurnya saja. Nanti setelah bayi masuk
usia 1 tahun, barulah telur diberikan lengkap. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya
alergi, yang pada kebanyakan kasus memang dipicu putih telur.
Meski kemungkinan alerginya lebih kecil, tetap saja pemberian kuning telur harus diwaspadai.
Perhatikan 1 – 3 hari setelah pemberian kuning telur, apakah hidung bayi menjadi berair,
matanya bengkak, atau timbul ruam. Bila itu terjadi, segera hentikan pemberian telur dan
coba berikan kembali 3 bulan setelahnya.
Berikan telur pada bayi dalam kondisi benar-benar matang. Sebab telur setengah matang
kemungkinan dihuni bakteri salmonella yang dapat membahayakan kesehatan bayi.
Jika bayi tidak alergi terhadap telur, berikan 1-2 butir per minggu. Jangan terlalu berlebihan,
sebab telur juga mengandung kolesterol tinggi.
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Plus Minus

Produk Perawatan Kulit
alami dan kimia
Konon produk perawatan kulit yang alami sudah pasti lebih
aman dan tidak akan menimbulkan iritasi. Benarkah?
Siapa yang tak ingin memiliki kulit wajah bersih
dan cerah? Rasanya hampir semua orang,
terutama kaum hawa mendambakannya.
Tak heran jika menjamur berbagai tawaran
produk perawatan kulit atau skincare. Mulai
dari yang berbahan alami alias berasal dari
tumbuh-tumbuhan seperti bengkuang, lidah
buaya dan lemon, sampai yang terbuat
dari berbagai campuran zat kimia. Semua
meng-klaim paling unggul, aman, dan dapat
dipercaya. Nah, sebelum memilih skincare
mana yang paling tepat dan aman, tak ada
salahnya mengetahui terlebih dahulu plus
minusnya.

Skincare Alami
Belakangan ini skincare berbahan alami
memang tengah naik daun. Sebab skincare
jenis ini dinilai lebih bersahabat untuk kulit.
Selain label alami, muncul pula istilah lain,
yaitu organik. Tidak sedikit yang mengira jika
keduanya sama. Padahal menurut ahli kulit
dari klinik Ermedika BSD - Tangerang Selatan
dr. F. Refla Syarif, SpKK, skincare organik dan
alami sebenarnya berbeda.
“Skincare organik menggunakan bahanbahan yang berasal dari tumbuhan yang
ditanam secara organik. Itu artinya, tidak
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menggunakan pestisida atau zat kimia lain
yang biasa digunakan pada pertanian atau
perkebunan pada umumnya,” tuturnya.
Sedangkan skincare yang berlabel natural,
ditambahkannya, memang sama-sama
berasal dari tumbuhan. “Akan tetapi, skincare
natural ditanam dengan menggunakan
pestisida dan zat kimia lainnya agar tumbuh
subur dan jauh dari hama. Itulah mengapa
skincare organik biasanya memiliki harga
yang sedikit lebih tinggi dibandingkan
dengan yang natural atau alami,” jelasnya.

cantik
Meski demikian, baik organik maupun alami
saat diproduksi pun akan tetap ditambahkan
zat kimia tertentu. Hanya saja jumlah bahan
kimia tersebut dikatakan Dokter Refla lebih
sedikit dibandingkan produk yang memang
betul-betul berbahan kimia.
Lebih jauh Dokter Refla juga mengatakan,
meskipun bahan-bahannya berasal dari
tumbuhan, tetapi skincare natural atau
organik bukan berarti 100% aman. Buktinya
tetap ada beberapa orang yang justru alergi.
“Tak bisa dipungkiri, ada sebagian orang
yang memiliki kulit sangat sensitif atau alergi
terhadap zat yang berasal dari tumbuhan.
Bagi mereka, bahan alami seperti lidah
buaya atau air mawar justru bisa jadi pemicu
alergi, sehingga kulitnya akan kemerahan
atau iritasi. Itulah mengapa saya katakan
bahwa skincare alami belum tentu aman dan
cocok untuk semua orang,” jelasnya.
Lebih lanjut dokter yang juga praktik di RS Sari
Asih Karawaci ini mengatakan, jika skincare
alami umumnya hanya efektif digunakan
untuk sehari-sehari, bukan untuk perawatan.
“Sebab jika digunakan untuk merawat kulit
berjerawat, flek, dan masalah kulit lain akan
kurang mempan. Akan lebih efektif jika
menggunakan yang berbahan kimia. Dengan
kata lain, skincare alami memang hanya bisa
digunakan untuk menjaga kulit agar tetap
sehat, bukan membantu mengobati jerawat,
menghilangkan flek, atapun mengurangi
kerutan,” katanya lagi.
Skincare alami juga disebutkkan oleh Dokter
Refla umumnya memiliki bahan pengawet
yang lebih rendah sehingga daya tahan atau
masa kadaluarsanya relatif lebih pendek.
Karena kandungan pengawet dan bahan
kimia lainnya yang lebih rendah itu jugalah,
maka skincare alami dikatakannya lebih
aman bagi ibu hamil dan menyusui.

Skincare Kimia
Seperti yang sudah dijelaskan
di atas, salah satu keunggulan utama
skincare berbahan kimia adalah
kemampuannya yang dapat secara cepat
mengobati berbagai masalah kulit, mulai
dari Jerawat, flek, dan lainnya. Skincare
kimia juga memiliki masa kadaluarsa yang
lebih lama dibanding produk yang berasal
dari tumbuhan. Tetapi karena memuat bahan
kimia, otomatis harus dihindari oleh ibu
hamil dan yang sedang menyusui.
“Berbeda dari skincare alami yang hanya
terserap di kulit, skincare kimia bisa terserap
secara sistemik oleh tubuh, sehingga
ditakutkan dapat mengganggu pertumbuhan
janin dalam kandungan. Oleh sebab itu,
penggunaan produk kecantikan berbahan
kimia biasanya dihentikan semasa hamil dan
menyusui atau diganti dengan zat lain yang
lebih aman untuk kulit,” paparnya.
Di samping itu, dr. Refla juga mengakui
jika skincare kimia mempunyai sifat yang
lebih iritatif untuk kulit, sehingga jika tidak
cocok atau dosisnya berlebih, mungkin
saja menimbulkan iritasi. Meski demikian,
selama kandungan bahan kimia dan
penggunaannya sesuai dosis, maka skincare
kimia ditegaskannya tergolong aman untuk
wanita yang tidak sedang hamil maupun
menyusui.
“Memang ada beberapa bahan yang tidak
aman meski digunakan dalam dosis kecil
sekalipun seperti paraben, yang bisa memicu
timbulnya kanker bila diaplikasikan secara
terus menerus dalam jangka waktu panjang.
Karenanya jika ingin menggunakan skincare
kimia, pastikan yang paraben free,”tutupnya.
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Yoga Prenatal :
Bermanfaat atau Hanya
Sekedar Tren Belaka?
Rutin berlatih yoga selama
masa kehamilan diklaim
dapat menjadi obat penawar
berbagai gangguan.
Mitos atau fakta?
Mual, muntah, sakit punggung, merupakan
hal yang lumrah dialami ibu hamil. Maklum,
selama masa kehamilan memang terjadi
banyak perubahan dalam tubuh. Dari yang
tidak tampak seperti hormon hingga yang
terlihat jelas seperti berat badan. Alhasil
berbagai gangguan yang membuat tubuh
tidak nyaman pun muncul.
Kabar
baiknya,
olahraga
dikatakan
banyak ahli kesehatan dapat membantu
meminimalisir terjadinya berbagai gangguan
selama masa kehamilan. Tapi, olahraga
seperti apa yang disarankan? Benarkah
yoga termasuk salah satu olahraga yang
disarankan? Samakah gerakan yoga untuk
ibu hamil dengan yoga pada umumnya?

Olahraga Ibu Hamil
Dikutip dari wawancara dengan dr. Michael
Triangto, SpKO, yang sehari-hari praktek di
Klinik Slim & Health, Mall Taman Anggrek,
Jakarta, olahraga memang dapat membuat
otot-otot tubuh menjadi lebih lentur, napas
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Teratur dan tubuh tidak mudah lelah,
sehingga kelak dapat membantu proses
persalinan, terutama saat mengejan.
Adapun jenis olahraga yang disarankan
diantaranya adalah jalan kaki dan
berenang, yang dapat dilakukan ibu
hamil sejak kehamilan trimester pertama
sampai ketiga. Namun demikian, Dokter
Michael juga menyarankan, sebaiknya
olahraga dilakukan secara lebih berhatihati saat kandungan menginjak usia 7
bulan atau lebih. Masalahnya, di usia
kandungan tersebut keseimbangan tubuh
ibu hamil sudah berkurang sehingga risiko
terjatuh atau terpeleset juga lebih besar.
Lalu bagaimana dengan yoga? Menelisik
lebih jauh soal yoga, olahraga yang
satu ini dinilai Dr. Muhammad Yusuf,
SpOG dari Rumah Sakit Hermina
Grand Wisata juga sangat aman
dilakukan ibu hamil.
“Tapi yoganya bukan yoga biasa
ya. Melainkan yoga
prenatal yang sangat
bermanfaat
untuk
psikis dan fisik ibu
hamil,” jelasnya.

kehamilan
Manfaat Yoga Prenatal

Seluk
Seluk
Beluk
Beluk
Yoga
Yoga
Prenatal
Prenatal

bahwa saat trimester 1, yoga prenatal sangat
berguna untuk meredakan rasa mual dan
muntah alias morning sickness. Hal itu
dapat terjadi karena olahraga ini mampu
menciptakan efek relaksasi, sehingga
menghasilkan pikiran yang positif. Dengan
demikian, gejala tersebut dapat diminimalisir.

Senada dengan Dokter Muhammad Yusuf,
Tia Pratignyo, Founder Nujuh Bulan Studio
mengatakan jika yoga prenatal dapat
dilaksanakan sejak awal kehamilan, di mana
setiap sesinya memakan waktu 1,5 jam atau
90 menit.

Sementara pada trimester kedua dan ketiga,
di saat perut sudah semakin membesar, maka
mulai muncullah gejala seperti tidur menjadi
tidak nyaman, panggul serasa tertekan,
dan nafas pun sedikit terganggu. Sejatinya,
gerakan-gerakan yoga prenatal dapat
membantu mengatasi masalah tersebut.
Di samping itu, dokter yang juga
merupakan ahli onkologi ini mengatakan
jika yoga bisa membantu menangkal
diabetes saat kehamilan, karena bisa
membantu mengontrol gula darah.
Sebab, yoga memiliki gerakan yang
membuat tubuh aktif bergerak.
“Meski sekilas terlihat aman, yoga prenatal
tidak boleh dilakukan oleh ibu dengan
kehamilan yang berisiko. Misalnya,
rentan
mengalami
keguguran,
pendarahan, maupun gangguan
pada plasenta yang membuat ibu
hamil harus bed rest total. Jadi selalu
hati-hati ya. Akan lebih baik sebelum
melakukannya
berkonsultasi
terlebih dahulu dengan
dokter kandungan,”
kata
Yusuf
mengingatkan.

Umumnya, Gerakan yoga prenatal diawali
dengan para ibu hamil yang duduk dengan
hening di atas mat atau alas yang empuk.
Kemudian, dilanjutkan dengan mengatur
pernapasan, pemanasan, serta berlanjut
pada gerakan-gerakan yang diperagakan
oleh sang instruktur.
“Pada dasarnya gerakan yoga prenatal itu
sendiri berbeda dengan yoga biasa. Dalam
arti yoga prenatal tidak memuat gerakan
yang menekan perut dan wajib membuat ibu
hamil merasa aman dan nyaman,” pungkas
Tia.
Lebih jauh, gerakan yang dilakukan para
ibu hamil bukan tanpa maksud. Sebab lima
gerakan utama pada yoga prenatal--seperti
butterfly pose, cat and cow pose, child pose,
squat pose, serta standing pose--memang
sengaja dilakukan untuk memberi manfaat
khusus bagi ibu hamil.
Masih mengenai gerakan pada yoga
prenatal, Tia juga menekankan bahwa pada
dasarnya instruktur hanya akan mengajarkan
gerakan yoga yang aman untuk ibu hamil.
Tapi berhubung kondisi tubuh setiap ibu hamil
berbeda, maka jika dirasa adaSeluk
gerakanBeluk
yang
kurang nyaman, ibu hamil disarankannya
Yoga
Prenatal
untuk rehat sejenak dan
menggantinya
dengan gerakan lain yang lebih nyaman
alias jangan memaksa, sehingga manfaat
yoga prenatal benar-benar bisa dirasakan.
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nutrisi
Mengenal & Mencegah

anemia
Pada Bayi

Banyak yang beranggapan jika susu
sapi merupakan minuman penuh gizi.
Faktanya bila diberikan pada anak
di bawah usia 1 tahun, susu sapi
ternyata justru dapat memicu
terjadinya anemia pada bayi.

Dalam dunia konstruksi, besi dikenal
sebagai salah satu elemen yang berguna
untuk menyokong berdirinya gedunggedung pencakar langit. Layaknya gedung,
tubuh manusia juga perlu berbagai zat
penyokong agar tetap prima. Salah satu
diantaranya adalah zat besi.
Sayangnya, kadar zat besi dalam tubuh
selalu naik turun alias tergantung dari
asupan yang dikonsumsi. Dengan kata
lain jika jumlahnya anjlok, maka bukan tak
mungkin tubuh seakan kehilangan energi.
Nah, merosotnya jumlah zat besi inilah
yang menyebabkan anemia.

A nemia D efisiensi Z at B esi
Di dunia medis, anemia itu sendiri dikenal
memiliki banyak jenis. Namun dari sekian
jenis yang ada, yang paling terkenal
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memang anemia defisiensi zat besi. Maklum
saja, penyakit ini mudah menyerang
siapapun dan tidak pandang usia. Orang
dewasa maupun anak-anak, bahkan bayi
sekalipun bisa dijangkitinya.
Secara ilmu pengetahuan, kurangnya zat
besi inilah yang membuat jumlah produksi
komponen sel darah merah seperti
hemoglobin ikut menurun. Padahal seperti
yang kita tahu, hemoglobin berguna untuk
mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh.
Akibatnya, penderita anemia defisiensi zat
besi berpotensi menghadapi masalah yang
dikenal dengan nama 5L, yaitu lesu, letih,
lemah, lelah, dan lunglai.
dr. Arti Indira, M. Gizi., Sp.GK, yang seharihari membuka praktik di Beyoutiful Clinic
mengatakan, secara sederhana penyebab
anemia pada anak bisa terjadi karena

nutrisi
beberapa alasan. Mulai dari rendahnya
asupan zat besi dalam makanan, terjadinya
pendarahan yang terus menerus di saluran
usus, dan buruknya penyerapan zat besi
oleh tubuh.
Tapi yang paling utama dikatakannya
memang karena rendahnya asupan zat besi

dalam makanan. Itu sebabnya, dokter yang
akrab disapa dengan panggilan Dokter
Indira ini menyarankan agar orangtua selalu
memenuhi kebutuhan zat besi anak dengan
cara memberikan berbagai jenis makanan
yang kaya akan zat besi, serta menghindari
pemberian susu sapi, khususnya pada anak
dibawah usia 1 tahun.

H ubungan S usu S api D engan A nemia
Lebih jauh Dokter Indira menjelaskan
bahwa kebutuhan bayi akan zat besi pada 6
bulan pertama kehidupannya telah dicukupi
oleh ASI. Namun masuk usia 6 bulan ke
atas, bayi memerlukan berbagai asupan
makanan lain yang mengandung zat besi
selain ASI. Itulah mengapa Makanan
Pendamping ASI (MPASI) 4 bintang yang
terdiri dari karbohidrat, protein hewani,
protein nabati, dan sayuran, diwajibkan
untuk diberikan.
Meski demikian, Dokter Indira juga kembali
mewanti-wanti agar orangtua menghindari
pemberian susu sapi, khususnya untuk bayi
di bawah usia 1 tahun. Mengapa? Sebab
menurutnya pemberian susu sapi, baik itu
dalam bentuk UHT, pasteurisasi, maupun
susu sapi segar, justru dapat memicu
terjadinya anemia pada bayi.
“Susu sapi memang sangat tidak dianjurkan
untuk anak di bawah 1 tahun. Karena
kalsium yang terkandung di dalamnya dapat
mengganggu penyerapan zat besi. Selain
itu, susu sapi juga mengandung kadar
zat besi yang rendah. Itu sebabnya, anak
di bawah 1 tahun lebih baik tetap diberi
ASI ataupun susu formula yang diperkaya.

formula
yang
diperkaya
dengan
zat
besi,”
tambah
dokter
Indira.
Celakanya, informasi tersebut kurang
begitu banyak dipahami para orangtua.
Buktinya merujuk dari sebuah penelitian,
dikatakan bahwa 9 dari 10 orangtua tidak
tahu jika pemberian susu sapi pada anak
di bawah 1 tahun justru berisiko membuat
anak menderita anemia. Sementara itu,
1 dari 3 orangtua telah memberikan susu
sapi kepada buah hati mereka sebelum
menginjak usia 12 bulan.
Mengingat betapa mengkhawatirkannya
masalah anemia, maka sudah sepatutnya
para orangtua dikatakan Dokter Indira lebih
memperhatikan pola makan si kecil dengan
jalan menghindari pemberian susu sapi di
bawah usia 1 tahun. Di samping itu yang
tak kalah penting, ketika masa MPASI tiba,
anak sebaiknya diberikan makanan yang
kaya zat besi, seperti daging merah tanpa
lemak, ayam, ikan, sayuran hijau, kuning
telur, dan lain sebagainya. Sementara
sebagai camilan, buah yang kaya vitamin
seperti kiwi, melon, dan alpukat sangat
disarankan Dokter Indira karena mampu
membantu penyerapan zat besi dalam
tubuh.

UNIKNYA

GURAMI
SAUS BUAH

DI BUKIT PELAYANGAN
Bosan dengan menu gurami goreng atau bakar?
Yuk, coba menu lain : gurami saus buah yang unik dan
siap membuat ketagihan.
Dari sekian banyak jenis ikan air tawar,
gurami memang ikan yang paling banyak
difavoritkan. Maklum, tekstur dagingnya
sangat lembut, durinya pun tak banyak
seperti halnya ikan mas ataupun bawal.
Tak heran jika jenis ikan yang satu ini kerap
diolah dengan berbagai resep. Mulai dari
digoreng kipas, dibakar, disiram dengan
saus asam manis, dan lain sebagainya.
Nah belakangan muncul resep baru yang
unik dari Bukit Pelayangan Resto, gurami
saus buah namanya. Hmm.., seperti apa ya
rasanya?

S uasana A sri
Bukit Pelayangan atau lebih dikenal dengan
nama Bupe merupakan restoran bernuansa
alam yang terletak di Tangerang Selatan.
Tepatnya, di Jalan Cilenggang 1, Serpong.
Kira-kira hanya sekitar 15-20 menit dari
AEON Mall BSD.
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Berbeda dengan restoran lain pada
umumnya, Bupe yang telah berdiri sejak
9 tahun silam ini letaknya cukup terpencil.
Untuk menjangkaunya, pelanggan terlebih
dahulu harus melewati jalan kecil. Tapi
jangan khawatir, perjalanan menuju Bupe
pasti akan terbayar kok. Pasalnya restoran
yang banyak dikelilingi pohon rindang ini
letaknya lebih tinggi dibandingkan dengan
area
lainnya,
sehingga
menyerupai
restoran-restoran yang berdiri di kawasan
Puncak.
Masuk ke dalam area restoran, bangunan
utama bergaya etnik-klasik dan beratap
jerami dengan dinding berbahan bata
merah siap menyambut. Di sekeliling
restoran yang kontur tanahnya naik turun
layaknya bukit, tersebar kurang lebih 10
saung yang kesemuanya menghadap ke
arah matahari terbenam.

[kuliner]
Restoran ini menjadi kian segar dipandang
dengan hadirnya tiga kolam besar yang
dipenuhi ikan koi. Gemercik air yang
dihasilkan dari tarian gerombolan ikan
koi sudah pasti akan membuat suasana
terasa semakin nyaman. Asyiknya lagi,
pihak restoran juga memperbolehkan
anak-anak untuk memberi makan ikannya
dengan pakan yang telah disediakan lho.
Bosan bermain dengan ikan, si kecil juga
bisa menikmati mini playground yang akan
membuatnya tak ingin cepat-cepat pulang.

M enu A ndalan
Adapun menu yang ditawarkan Bupe
termasuk beragam. Mulai dari sate, udang
bakar madu, cumi-cumi saus padang,
ayam cah jamur, sapi lada hitam, dan
lain sebagainya. Namun dari sekian menu
yang ditawarkan, ada satu menu andalan
yang tak boleh dilewatkan, yaitu gurami
saus buah. Ya, menu andalan ini konon
langsung menjadi favorit pengunjung sejak
diluncurkan 5 tahun yang lalu.
Gurami saus buah itu sendiri merupakan
gurami utuh yang digoreng kering dan
dilumuri sejenis saus asam manis yang
rasanya menyegarkan. Sesuai dengan
namanya, ketika disajikan gurami ini
ditaburi aneka buah, seperti leci, anggur
merah, anggur hijau, dan strawberry. Berkat

aneka buah tersebut, tampilan masakan ini
menjadi sangat menarik alias penuh warna
dan instagramable.
Istimewanya, gurami saus buah tak hanya
sedap dipandang mata, tapi juga sangat
lezat. Rasa asam manis yang tercipta
dari saus dan buah, dipastikan akan
menggoyang lidah. Belum lagi, tekstur
daging guraminya yang tetap terjaga
kelembutannya, meski pada bagian luarnya
terasa sangat garing. Dipadukan dengan
nasi hangat, menu andalan ini akan sangat
memanjakan lidah.
Sembari mencicipi nikmatnya daging
gurami, pengunjung dapat memesan menu
pendampingnya seperti cah kangkung
atau tauge ikan asin. Sementara untuk
minumnya, Bupe menyediakan berbagai jus
yang diolah dari strawberry, jeruk, hingga
semangka. Sebagai penutup, tak ada
salahnya mencoba menu baru, es kacang
merah yang disajikan bersama potongan
jelly sehingga terasa sangat segar. Tertarik
berkunjung? Yuk segera datang ke restoran
ini yang buka setiap hari, dari pukul 11.00
hingga 20.00 WIB.

bermain
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bermain

Terima kasih atas partisipasinya:
Sunsmile Kids Alam Sutera, Mitra Penabur Bintaro Jaya, CRL, TK Menara, Sanggar Gemilang,
Tk Anissa, WSMS, Sekolah Tunas Indonesia, Jo’Arch Production, Sanggar Ananda
www.sangbuahhati.com
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Mengenal Penyakit

Penyakit Kawasaki merupakan salah satu
penyakit berbahaya yang pertama kali
ditemukan di Jepang pada tahun 1967
oleh Tomisaku Kawasaki disarankan
melakukan vaksin MR atau MMR sebelum
merencanakan kehamilan.

Umumnya penyakit Kawasaki
menginfeksi anak balita,
khususnya yang berusia 1-2
tahun. Penyakit ini dulu sering
ditemukan pada ras mongol. Tapi
belakangan, Kawasaki semakin
tidak pandang bulu alias banyak
menjangkiti ras lain diluar ras
mongol.

Adapun gejala penyakit
Kawasaki
ditandai
dengan demam tinggi
yang mencapai 40°selama
lima hari atau lebih. Selain
demam, ditemukan juga tandatanda lainnya seperti mata merah
tanpa disertai kotoran. Lalu adanya
lidah stroberi, rongga mulut merah,
bibir merah dan pecah. Kemudian
pada telapak tangan dan kaki
juga berwarna merah. Terdapat
pula bercak-bercak merah pada
seluruh tubuh. Di saat yang sama,
penderita dapat juga mengalami
pembengkakan kelenjar getah bening di
salah satu sisi leher.
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Berhubung dapat mengakibatkan komplikasi
berat pada jantung penderitanya, maka
Kawasaki termasuk penyakit yang patut
diwaspadai karena dapat menimbulkan
kematian apabila terlambat ditangani.

Sampai dengan saat ini para ahli
kesehatan belum menemukan
penyebab penyakit Kawasaki.
Namun
disarankan
gejala
awalnya dikenali agar dapat segera
ditangani.

Penyakit Kawasaki tidak
menular. Tapi penyakit ini dapat
kambuh meski kemungkinannya
hanya 3%.

info

www.sangbuahhati.com

71

aksi buah hati

72

www.sangbuahhati.com

aksi buah hati

Kirimkan foto sang buah hati tercinta ke
redaksi@sangbuahhati.com
Disertakan nama, usia dan nama pengirim
www.sangbuahhati.com
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IKLAN
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