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First in Indonesia, Disposable Baby Bottle

First in Indonesia, Disposable Baby Bottle

Term & Condition
Terbuka untuk umum. 
Follow account IG @steribottle.id dan pastikan account peserta photo contest “Me & My STERI-BOTTLE”
tidak di-setting private.
Beli produk STERI-BOTTLE isi 2 atau isi 5 di baby shop kesayangan atau secara online.
Kirim data diri (nama anak, tanggal lahir, alamat, no telepon/hp) beserta foto struk pembelian produk STERI-BOTTLE via DM.  
Upload foto yang menampilkan si kecil bersama STERI-BOTTLE dengan hastag #botolsususekalipakai 
#meandmysteribottle.
Tag foto ke 5 account teman terdekat.
Peserta dapat meng-upload lebih dari 1 foto dan setiap foto harus disertai struk pembelian produk STERI-BOTTLE,
baik isi 2 maupun isi 5 (berlaku kelipatan). Contoh : pembelian 1 pack STERI-BOTTLE = 1 foto, pembelian 2 pack
STERI-BOTTLE = 2 foto, dan seterusnya.
Seluruh foto yang diikutsertakan menjadi milik STERI-BOTTLE Indonesia dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk
kepentingan STERI-BOTTLE Indonesia, baik sebelum atau sesudah periode lomba berakhir, dengan atau tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.
Periode photo contest :  8 Oktober 2018 – 31 Desember 2018, pengumuman pemenang : 1 minggu setelah photo
contest ditutup.
Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
Syarat & ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu.
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Hai SBH, saya senang sekali membaca majalah ini. Apalagi saya selalu 
mendapatkannya gratis dari toko bayi langganan. Lewat SBH, saya bisa belajar 
banyak hal tentang tumbuh kembang anak. Maklum, anak saya sendiri usianya 
baru 8 bulan, jadi ceritanya saya memang sedang haus-hausnya nih tentang 
berbagai informasi yang menyangkut anak. Yang ingin saya tanyakan, kenapa 
SBH terbitnya 2 bulan sekali ya? Nunggunya lamaa… Apakah mungkin diterbitkan 
1 bulan sekali? Kalau bisa terbit 1 bulan sekali, saya juga tidak keberatan kok bila 
harus mendapatkannya dengan cara membeli. Bagaimana SBH?

Nestiti Hariani  – Solo

Dari Redaksi

Hai bunda, salam kenal. Senang mendengar SBH bisa bermanfaat. Untuk saat ini jadwal 

terbit Majalah SBH memang 2 bulan sekali. Dengan terbit 2 bulan sekali, bunda akan 

selalu kangen bukan? :)

Jadwal Terbit Majalah SBH

Kenapa sih batas usia Pemilihan Model Cover SBH itu 1 tahun? Padahal kemarin saat 
audisi di Baywalk, saya ingin sekali mengikutsertakan anak saya yang usianya 11 bulan.  

Atau mungkin ada lomba foto lain dari SBH untuk anak di bawah usia 1 tahun?
 

Sienny - Jakarta Utara

Dari Redaksi

Halo bunda. Batas usia peserta Pemilihan Model Cover  SBH 2018 
yang rangkaian audisinya baru saja selesai  kami adakan memang 1 
tahun. Untuk lomba foto lain dengan usia di bawah 1 tahun terkadang 
juga kami adakan kok. Supaya tidak ketinggalan informasinya, terus 
baca Majalah SBH ya. Bisa juga follow WhatsApp Majalah SBH di 

087881975343 atau follow IG @majalah_sbh. Terima kasih

Batas Usia Pemilihan Model Cover SBH
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JACOB
MAXIMUS
WAAS

ORLIN
AKEEYA

Busana :

hello jean outfit
IG : @hellojean.outfit

Line: @ile9575k
0821-3882-0357

Fotografi :

PICAPIC PHOTOGRAPHY
BY MARTHA SUHERMAN

IG : @picapicphotography

06 www.sangbuahhati.com

[ c e r i ta  c o v e r ]



JACOB
MAXIMUS
WAAS

ORLIN
AKEEYA

07www.sangbuahhati.com



 Bagaimana Cara Mendisiplinkan Si Kecil,
Perlukah dengan Pukulan?

Pukulan Akan Membuat Anak Tumbuh Menjadi Pribadi Yang 
Penakut & Sensitif
Perlukah mendisiplinkan anak dgn memukul? Tentu saja tidak! Bagi saya, pukulan malah hanya akan membuat 
anak nantinya tumbuh menjadi pribadi yang penakut dan sensitif. Memang, cara mendisiplinkan anak tidaklah 
mudah. Tapi kita bisa terus mengajarinya dengan cara menjelaskannya secara baik-baik dan memberikannya 
contoh nyata. Percayalah, orangtua itu bagaikan cermin bagi anak kok. Jadi kalau kita disiplin, otomatis anak 
akan mengikuti. 

Frency Stephany

Riau

 Kirimkan pendapat ayah bunda ke : redaksi@sangbuahhati.com
dengan subjek : Pendapatku Januari-Februari 2019 

5 sampai 8 pendapat terpilih akan mendapatkan bingkisan dari SBH

Antara Teori Dan Kenyataan
Berdasarkan teori, mendisiplinkan anak dengan memukul adalah BIG NO !! Tapi pada kenyataannya, 
orangtua kadangkala harus bersikap dan bertindak lebih tegas pada anaknya guna mengajarkan yang 
benar dan salah. Meski demikian saat terpaksa harus bertindak tegas dalam bentuk pukulan, orangtua 
wajib mengontrol emosinya. Artinya jangan sampai pukulan yang diberikan berlebihan dan mengakibatkan 

si kecil terluka serta tersakiti.  
Dini SeptianingsihJakarta

Didik Dengan Kompak
Saya memiliki 3 orang anak, ada yang penurut ada juga yang keras kepala. Meski demikian, saya memilih tidak 
menerapkan hukuman fisik atau pukulan untuk mendidik mereka. Sebab bagi saya kunci pengajaran displin 
kepada anak adalah kekompakan seluruh anggota keluarga. Dengan kata lain, ayah dan ibunya beserta seluruh 
pengasuhnya harus kompak dalam menjalankan peraturan. Misalnya, jika sudah masuk jam tidur, maka semua 
anak harus mulai bersiap-siap tidur tanpa ada pengecualian. Jangan sampai saat ayahnya menyuruh tidur, 
malah ada anak yang masih diijinkan ibunya untuk bermain sebentar karena terus merengek.

Carline Youki

Cirebon

Tergantung Karakter Anak
Kalau menurut saya sih tergantung karakter anak. Misalnya anaknya penurut alias bisa diatur hanya dengan 
kata-kata, maka tentu tidak perlu dipukul. Tapi ingat ya, kalaupun anak harus sampai  dipukul, pukulannya 
jangan kasar apalagi sampai membuat anak terluka dan trauma. Berikan pukulan yang lembut guna memberi 
anak pelajaran bahwa apa yang sudah dia lakukan sangat keterlaluan. Intinya, terhadap anak kita harus tegas, 
bukan galak apalagi kasar. Sebab dalam Islam pun disebutkan bahwa anak yg tidak mau shalat boleh dipukul, 

bila sudah diberitahu dan diperingatkan tapi tetap saja tidak di gubris. NenengTangerang
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Anak Bisa Mengalami Kepahitan
Menurut saya mendisiplinkan anak tidak perlu dengan pukulan. Karena pukulan mungkin hanya bisa mengatur 
perilaku anak pada saat itu saja. Tapi pada akhirnya anak bisa mengalami kepahitan (trauma). Lebih baik orangtua 
mendisiplinkan anak dengan cara: memberikan teladan, konsisten dalam perkataan dan tindakan, serta tanpa lelah 
terus memberikan nasehat dan penjelasan tentang pentingnya hidup disiplin. Melinda

Surabaya

Perlu Tapi Dengan Batasan
Mendisiplinkan anak dengan pukulan? Saya pribadi setuju dan merasa perlu, tentu dengan batasan dan 
ketentuan tersendiri ya. Untuk anak di bawah usia 7 tahun misalnya, sebaiknya tidak menggunakan metode 
pukulan. Namun untuk anak di atas usia 7 tahun yang sudah tidak bisa diatur lagi dengan metode konsekuensi 
seperti pemotongan waktu main, pemotongan uang jajan, dan lain sebagainya, maka (mungkin) metode pukulan 
bisa dilakukan. Dengan syarat memukulnya tidak di sembarang tempat, seperti wajah, alat kelamin dan area 
vital lainnya. Sebaiknya pukulan juga dilakukan dengan menggunakan alat bantu, seperti satu buah sapu lidi, 
kemoceng, atau benda lainnya yang sudah pasti tidak membahayakan anak. Sekali lagi saya tegaskan, metode 
pukulan ini hanya diberikan sebagai konsekuensi terhadap perilaku anak yg sudah diluar batas. Intinya,  pukulan 
bukan untuk menyakiti anak, tetapi seperti pecut utk mengarahkannya pada jalan yg seharusnya.

Zemary

Bandung

Pertanyaan Edisi Januari-Februari 2019  :
Di usia berapa serta bagaimana cara ayah dan bunda mulai memperkenalkan dan 

mengajari anak tentang keberagaman serta toleransi?

Anak Bisa Sakit Hati Dan Menjadi Pemberontak
Perlukah mendisiplinkan anak dengan memukul? Tentu tidak. Sebab pukulan bisa membuat anak sakit 
hati dan nantinya tumbuh menjadi pemberontak. Lebih baik orangtua belajar mengendalikan diri sedapat 
mungkin untuk tidak melayangkan tangannya ke tubuh anak. Cukup beri pemahaman dan pengertian. 
Namanya juga anak-anak, tidak cukup diberitahu satu kali melainkan berulang kali. Intinya kita harus sabar 

dan wajib memberikan contoh langsung di depan anak-anak.
Sherly Dwi KharismaMadiun

Pukulan Akan Menimbulkan Trauma
Menurut saya, kebiasaan memukul anak hanya akan menimbulkan trauma dan kemungkinan besar anak 
akan meniru. Artinya, bila anak terbiasa dipukul, maka jangan heran jika kelak ia akan melakukan hal 
yang sama kepada adiknya atau teman sebayanya. Selain itu, pukulan juga dapat mengikis rasa hormat 
anak pada orangtuanya, bahkan dapat menimbulkan kebencian. Ingatlah, setiap anak berhak tumbuh 
di lingkungan yang membuatnya sehat secara fisik dan mental. Jadi bagi orangtua yang suka memukul 
anak, sebaiknya segera hentikan kebiasaan tersebut. Lebih baik mendidik anak untuk displin dengan 

memberikan contoh nyata. Dengan demikian anak terhindar dari trauma.

Pukulan Hanya Membuat Anak Takut
Mendisiplinkan anak dengan pukulan tentu bukan cara yang baik. Dengan pukulan, mungkin anak akan disiplin. 
Namun, anak melakukan hal tersebut karena rasa takut bukan karena ia mengerti apa manfaat dari disiplin 
itu sendiri. Sebaiknya berikan penjelasan apa itu disiplin, bagaimana cara melakukannya, dan apa manfaatnya 
untuk anak. Selain itu, kita sebagai orangtua harus mencontohkan mengenai disiplin secara konsisten, karena 
anak adalah peniru yang ulung. Dengan demikian, anak akan tumbuh menjadi pribadi disiplin seperti yang kita 
harapkan.

Mira
Bekasi

Dwi SeptianiYogyakarta

09www.sangbuahhati.com

[ P E N D A PAT K U ]



Agen Travel Online, Makin Subur di 
Indonesia

Travelling memang obat ampuh untuk mengatasi rasa bosan dan jenuh dari 
rutinitas sehari-hari. Apalagi saat ini sudah ada beragam agen travel online yang 
memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata, sebut saja ada 

Traveloka, Mister Aladin, Tiket.com dan semacamnya.

Bisnis travel ini memang tengah naik daun, terbukti Shopback selaku start-up yang bergerak dibidang jasa 
cashback, menemukan jika pangsa pasar sektor bisnis ini mencapai Rp 3 triliun pada 2015. 

“Selain berbelanja, masyarakat Indonesia juga cenderung suka untuk berwisata. Konsumsi leisure masyarakat 
Indonesia pun diprediksi akan terus meningkat hingga penghujung tahun 2018.” Ujar Head of Shopback Indonesia, 
Indra Yonathan.

Masih dari sumber yang sama, Shopback menemukan jika rata-rata nilai belanja masyarakat Indonesia untuk produk 
travel sedikitnya mencapai Rp 2 juta per transaksi di 2018 ini. 

Jumlah itu mungkin saja meningkat, mengingat sebentar lagi Tahun Baru datang. Di mana masyarakat gemar 
melakukan perjalanan wisata pada momen itu dan tak ayal bila volume pemesanan tiket pun diprediksi akan 
melonjak dan jadi lahan empuk bagi para agen travel online.

Stunting Bisa Disebabkan Oleh
Picky Eater

Pernah dengar istilah Picky Eater? Ya, itu merupakan sebutan untuk sifat anak 
yang seringkali pilih-pilih makanan. Misalnya si kecil hanya mau minum susu dan 
menolak makan diberi sayur, ikan atau buah.

Karena pilih-pilih makanan, si kecil pun rentan mengalami defisiensi zat gizi atau 
kekurangan gizi dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, pertumbuhannya jadi tak 

optimal dan mungkin saja mengarah kepada stunting.

Stunting sendiri merupakan kondisi di mana anak memiliki perawakan pendek dengan kecerdasan yang berkurang 
akibat kekurang gizi dalam waktu lama. Penelitian dari National Institute of Health Research and Development 
terhadap anak prasekolah di Jakarta  tahun 2015 menunjukkan hasil prevalensi kesulitan makan sebesar 33,6%. 
Akibatnya,  44,5% diantaranya menderita malnutrisi.

Masalah ini pun mendapat tanggapan dariProf. Dr. Rini Sekartini, SpA. Sebagai pakar kesehatan, Prof.  Rini menilai 
jika sifat pemilih makanan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal.

“Picky eater disebabkan kurangnya variasi makanan anak. Anak tidak boleh memilih makanan yang disukai, 
suasana di rumah tidak menyenangkan, kurang perhatian orangtua, atau contoh yang kurang baik dari orangtua,” 
ujarnya dalam acara Health Talk yang dipersembahkan Susu Curcuma Plus pada Oktober lalu.
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Indonesia Dental Exhibition & 
Conference (IDEC) 2019
Dalam rangka memperkenalkan ilmu dan teknologi terbaru di bidang 
kedokteran gigi, PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia akan kembali 
menggelar mega pameran bertajuk Indonesia Dental Exhibition & 
Conference (IDEC) 2019.

Pada pameran yang akan digelar pada 13-15 September 2019 mendatang di Jakarta Convention 
Center, akan hadir berbagai brand yang berasal dari Jerman, China, Italia, Korea Selatan dan Swiss. 

Bukan tanpa sebab, brand atau perusahaan dari luar negeri itu memang sengaja dihadirkan untuk membuka wawasan 
lebih dalam tentang perkembangan terbaru di dunia kedokteran gigi.Karena harus diakui jika selama ini Indonesia 
sedikit-banyak masih tertinggal dalam hal pengembangan teknologi. Misalnya di berbagai negara maju, teknologi 
robot sudah jamak digunakan untuk memasang implan gigi, sementara di Indonesia sendiri kebanyakan masih 
dilakukan secara manual.

“Perkembangan teknologi sedemikian cepat dan juga telah merambah pada industri kedokteran gigi. Melalui IDEC, 
semua anggota PDGI dapat mengupdate perkembangan teknologi dan isu terkini yang terjadi di industri, baik skala 
nasional maupun regional,” ujar dr. drg. Hananto Seno Sp.BM,MM selaku Ketua Pengurus BEsar PDGI.

Pameran ini menyasar pada investor yang tertarik untuk mengembangkan teknologi terbaru dalam peralatan medis 
dan rumah sakit yang ingin melakukan pembelian peralatan. Masyarakat umum pun bisa datang untuk mengetahui 
informasi terbaru dan melakukan kontrol rutin seputar kesehatan gigi secara gratis.

Mainan Edisi Tahun Baru Dari ELC
Banyak penelitian yang mengulas tentang manfaat bermain bagi tumbuh kembang 
seorang anak. Karena bermain sejatinya memang bukan hanya untuk membuat 
anak terlihat gembira, tapi lebih dari itu dampaknya akan berpengaruh pada 
banyak hal.

“Sebenarnya bermain sangatlah penting dan bermanfaat untuk mendukung 
perkembangan kognitif, sosial, emosional hingga kemampuan bahasa anak,” tegas Saskhya Aulia 
Prima, psikolog dari Klinik Tiga Generasi.

Nah agar mainan benar-benar bisa mendukung hal di atas, tentu orangtua harus selektif saat memilih mainan yang 
benar-benar bersifat edukatif alias mendidik.

Terkait hal tersebut, produsen mainan anak dari Inggris yakni Early Learning Centre pun menyajikan sebanyak 50 
mainan edukatif. Mainan tersebut digolongkan dalam beberapa katagori, seperti baby & toddler, olahraga, imajinasi 
dan kreativitas.

Semua mainan itu akan dihadirkan khusus untuk edisi tahun baru ini, yang mana para orangtua bisa menemukannya di 
semua toko Early Learning Centre sejak 15 November - 19 Desember 2018.
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Tips Merancang Liburan
Seru Bersama Si Kecil

Hindari

sibuk sendiri.

Liburan tanpa foto memang ibarat 

sayur tanpa garam, kurang asyik. 

Meski demikian, jangan malah sibuk 

mencari spot foto di setiap tempat 

wisata.  Lebih baik nikmati waktu 

bersama si kecil. 

Tentukan penginapan.
Cari penginapan jauh hari sebelum keberangkatan. Jangan sampai ketika tiba di lokasi justru bingung mencari tempat beristirahat karena sebelumnya tak ada hotel, homestay atau penginapan yang di booking. Ingat, ada anak kecil yang dibawa dan memerlukan istirahat. 

Susun rencana perjalanan.Karena liburan dilakukan bersama 
anak-anak, maka jangan memasukkan 
terlalu banyak jadwal atau tujuan 
dalam itinerary.  Percayalah, fisik 
anak belum sekuat orang dewasa 

sehingga bila jadwalnya terlalu padat 
maka mereka akan kelelahan dan 

akhirnya rewel. 

Atur budget.

Yap, ini adalah salah satu bagian 

yang paling penting. Sebelum pergi, 

hitung biaya yang kira-kira akan 

dikeluarkan, mulai dari transportasi 

dan penginapan hingga ongkos ke 

tempat wisata serta biaya makan 

selama travelling. 

Tetapkan tujuan
.

Pilih destinasi wisata yang ramah 

anak, baik yang ada di dalam negeri 

maupun luar negeri. Hindari tempat 

wisata yang berbahaya, seperti 

perbukitan yang curam atau air 

terjun dengan batu yang licin karena 

bisa membahayakan si kecil.
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Chliya Towel Boutique
Ruko Bolsena Blok B No. 50
Gading Serpong, Tangerang
(021) 2950 7309 / 0812 3988 8820

www.chliyaindonesia.com

chliyaindonesia
@chliyaindonesia

@chliyaindonesia

enjoy the best      moment



Antara Ikan,
Ibu Hamil, & Balita

“ Ikan memang kerap dikaitkan sebagai makanan bergizi yang 
baik untuk ibu hamil dan balita. Meski demikian, ada banyak hal 

tentang ikan yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum 
menyantapnya. Apa saja? ”
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Kandungan Gizi Ikan

Pada dasarnya semua ikan memiliki 5 kandungan 
gizi yang sangat berguna bagi tubuh. Pertama 
adalah omega 3 yang terdiri dari EPA dan DHA. 
Seperti yang telah kita ketahui, EPA dan DHA  erat 
kaitannya dengan proses pertumbuhan sel syaraf, 
termasuk otak. Dengan kata lain, kecukupan 
akan omega 3 dapat membantu meningkatkan 
kecerdasan anak. 

Kandungan yang kedua adalah yodium, yang 
selain dapat membantu mencegah penyakit 
gondok, juga dapat menghindarkan balita 
dari stunting, yaitu kondisi dimana seorang 
anak mengalami kendala dalam pertumbuhan 
tubuhnya, sehingga tidak memiliki tinggi ideal 
sesuai dengan usianya. 

Ketiga adalah selenium yang bermanfaat sebagai 
antioksidan alami. Keempat kalium yang dapat 
membantu sistem saraf bekerja lebih optimal. 
Dan yang kelima adalah lemak yang sifatnya 
baik sehingga dapat mencegah obesitas dan 
membantu menurunkan kadar kolesterol jahat 
dalam tubuh.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang kandungan 
gizi pada ikan, berikut pembagiannya :  

Ikan Air Tawar

Selama ini beredar persepsi bahwa kandungan 
gizi ikan air laut sudah pasti lebih tinggi 
dibandingkan ikan air tawar. Tapi ternyata, nutrisi 
yang terdapat dalam ikan air tawar juga tak bisa 
dipandang sebelah mata lho.

Dijelaskan oleh dr. Monique Carolina Widjaja, 
SpGK dari RS Awal Bros Tangerang, nutrisi 
yang terkandung dalam ikan air tawar sangat 
menakjubkan. Dikatakan dalam 1 potong ikan air 
tawar terdapat berbagai nutrisi seperti vitamin A, 
B6, B12, D dan mineral seperti yodium, selenium, 
seng, flour serta zat besi. 

Dengan nutrisi yang sedemikian lengkap, tak 
heran jika ikan air tawar dapat mendukung 
kesehatan mata, membantu pertumbuhan dan 
kekuatan tulang, membantu proses metabolisme 
tubuh, mencegah kerusakan saraf, serta dapat 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Adapun 
jenis ikan air tawar yang sarat gizi bisa didapatkan 
pada jenis ikan mas, kembung, lele, mujair dan 
belut.

Belakangan pemerintah kerap menggalakkan kampanye “gemar makan ikan”. Lewat kampanye tersebut, 
kandungan gizi dari binatang air ini berusaha diperkenalkan kepada masayarakat. Maklum, selain negara ini 
memang kaya akan hasil perikanan, berdasarkan hasil dari berbagai penelitian ilmiah juga ditemukan fakta bahwa 
ikan adalah salah satu jenis makanan sehat yang sarat manfaat. Tidak hanya untuk orang dewasa, tapi juga ibu 
hamil dan balita.  

Sayangnya tak semua keluarga gemar menyantap ikan. Alasan yang dikemukakannya pun beragam. Mulai dari 
adanya duri yang menyulitkan, bau yang amis, kekhawatiran akan kandungan merkuri yang tinggi, hingga karena 
alasan alergi. Nah, agar tak salah persepsi tentang ikan, ada baiknya mengetahui seluk beluknya terlebih dahulu.
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Ikan Air Laut

Dibandingkan ikan air tawar, dikatakan dr 
Monique kandungan asam lemak omega-3 yang 
terdiri dari EPA dan DHA pada ikan air laut jauh 
lebih tinggi. Tapi sayangnya, tak semua ikan air 
laut baik untuk disantap. Pasalnya, ada beberapa 
jenis ikan air laut yang memiliki kandungan 
merkuri tinggi sehingga justru harus dihindari 
karena bisa membahayakan kesehatan janin 
maupun balita. Adapun jenis ikan air laut yang 
tergolong aman untuk disantap adalah ikan  
cakalang, dan salmon. 

Telur Ikan

Fakta menarik lainnya seputar ikan yaitu bagian 
telurnya. Serupa dengan kandungan pada 
dagingnya, telur ikan kaya akan protein, omega 
3, asam folat, vitamin A, B kompleks, D, E, dan K, 
serta mineral seperti selenium, zat besi, kalsium, 
magnesium, fosfor, kalium, juga seng. Secara 
umum, kandungan gizi telur ikan yang terbaik 
ada pada ikan mas, kakap, gurame dan salmon.

Minyak Ikan

Seiring dengan perkembangan teknologi, nutrisi 
ikan seringkali dibuat jadi semacam esktrak yang 
kita kenal dengan nama minyak ikan.  Minyak 
ikan itu sendiri mengandung asam lemak omega 
3 yang baik untuk perkembangan otak. 

Sejumlah penelitian bahkan mengungkapkan 
bila minyak ikan juga bisa mengurangi risiko 
gejala ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) yang seringkali dikaitkan dengan 
proses gangguan belajar pada anak, seperti sulit 
konsentrasi atau hiperaktif.

Meski demikian, untuk mengonsumsi minyak 
ikan, dokter Monique menganjurkan agar 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli 
kesehatan yang kompeten. Sebab bila asal 
konsumsi, ditakutkan bukan kebaikan yang 
datang, melainkan efek samping yang justru 
membahayakan tubuh. 

Ikan & Ibu Hamil

Ketika hamil, tubuh memerlukan lebih banyak 
nutrisi untuk mengoptimalkan perkembangan 
janin. Karena itu, Dr. Isabela SpA dari Rumah 
Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading menyarankan 
agar ibu hamil tak segan menyantap ikan. Sebab 
secara umum, nutrisi yang terkandung dalam ikan 
sangat baik untuk mendukung perkembangan 
janin. 

Namun seperti yang telah disebutkan di atas, tak 
semua ikan boleh disantap ibu hamil. Agar lebih 
jelas, berikut fakta tentang ikan yang berkaitan 
dengan ibu hamil : 

Manfaat Ikan Untuk Ibu Hamil

Sudah menjadi rahasia umum, jika kandungan 
nutrisi yang terkandung dalam ikan dikatakan 
sangat baik untuk perkembangan otak dan 
sistem syaraf janin. Selain itu, ikan juga sangat 
bermanfaat untuk kesehatan indra penglihatan 
janin. 

Bagi ibu hamil sendiri, kandungan DHA pada 
ikan juga bisa membantu mengurangi depresi 
yang kerap terjadi selama masa kehamilan, serta 
membantu mencegah kontraksi rahim yang bisa 
mengakibatkan keguguran. Karena rendah lemak 
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jenuh dan tinggi HDL, ikan pun berguna untuk 
menormalkan kadar kolesterol dalam tubuh ibu 
hamil, sehingga secara otomatis dapat mencegah 
terjadinya hipertensi.  Satu hal lagi, ikan juga 
mengandung vitamin yang dapat membantu 
menyehatkan kulit serta meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh ibu hamil

Ikan Yang Pantang Dikonsumsi Ibu Hamil

Meski sarat manfaat, bukan berarti semua ikan 
boleh di santap ibu hamil. Untuk ikan air tawar 
misalnya, pastikan jika ikan tersebut ditangkap 
dari peternakan atau sungai yang bebas polusi. 
Sementara untuk ikan air laut, hindari jenis ikan 
pemangsa yang memiliki masa hidup panjang 
seperti ikan makarel raja, marlin, todak, hiu, 
serta tuna sirip kuning. Mengapa? Sebab jenis 
ikan tersebut ditenggarai memiliki kandungan 
merkuri yang tinggi. Sehingga apabila terus 
dikonsumsi, maka dapat membahayakan janin. 

“Kandungan merkuri yang tinggi dapat 
menyebabkan janin mengalami kerusakan otak, 
ginjal dan sistem saraf. Tak jarang juga merkuri 
menyebabkan anak terlahir autis. Karena itu, 
jangan sekali-kali mengonsumsi ikan dengan 
kandungan merkuri tinggi. Selain itu, konsumsilah 
ikan secukupnya, jangan berlebihan. Karena 
segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik 
untuk tubuh,” jelas dokter Isabela.  

Ikan & Balita

Tidak hanya saat dalam kandungan, ketika sudah 
lahir si kecil juga perlu mendapatkan asupan gizi 
dari ikan. Terlebih ketika usianya masih balita. 
Karena di usia tersebut, anak memang butuh 

nutrisi maksimal guna mendapatkan tumbuh 
kembang yang optimal. Lalu, apa saja yang harus 
diketahui sehubungan dengan asupan ikan untuk 
balita? Berikut diantaranya : 
  

Saat Tepat Memberi Ikan 

Mengenai kapan saat tepat anak boleh diberi 
ikan, dr. Isabela SpA menjelaskan bahwa idealnya 
si kecil sudah boleh makan ikan ketika masa 
MPASI tiba, yaitu sekitar usia 6-7 bulan. Tapi bila 
memiliki riwayat alergi, maka ikan boleh mulai 
dicoba diberikan di usia 8 bulan. 

Adapun ikan yang akan disajikan harus ikan segar 
yang dimasak matang, dan tanpa tambahan 
perasa apapun. Sementara untuk teksturnya 
harus dibuat benar-benar halus dengan cara 
menyaringnya terlebih dahulu. 

Jika Anak Alergi Ikan

Alergi memang seringkali menjadi penghalang 
untuk mengonsumsi ikan. Dalam hal ini, ikan yang 
berasal dari laut acapkali “ditolak” oleh tubuh. 
Nah alergi itu sendiri biasanya ditandai dengan 
timbulnya ruam. Bila hal tersebut terjadi, jangan 
sesekali tetap memaksakan anak makan ikan. 
Lebih baik hentikan dulu pemberiannya selama 
selama 4-5 hari. Dan untuk mengecek apakah si 
kecil benar-benar alergi, berikan kembali jenis 
ikan yang sama di hari ke 6. 

Bila hasilnya anak kembali mengalami ruam, itu 
tandanya  si kecil memang positif mengalami 
alergi. Untuk itu sebaiknya tunda dulu pemberian 
jenis ikan tersebut selama 2 bulan. Setelah lewat 
dari 2 bulan, cobalah untuk memberikan ikan 
dengan jenis yang sama dan jangan lupa amati 
apakah alerginya masih bertahan atau tidak. 
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Jika alerginya masih bertahan, maka dokter 
Isabela menyarankan untuk memperpanjang 
jangka waktu pemberiannya menjadi 6 bulan. 
Dan jika dalam jangka waktu 6 bulan ke depan 
alergi masih menyerang, maka ada baiknya 
mulai memikirkan sumber protein lain yang bisa 
menjadi pengganti jenis ikan tersebut.

Ikan Lele Sebagai MPASI 

Tak bisa dipungkiri bila ikan lele memiliki image 
yang kurang menarik bagi banyak orang. Hidup 
di kolam berlumpur seringkali membuat ikan ini 
dianggap sebagai ikan yang jorok, murah dan tak 
punya nutrisi. 

Mengenai hal tersebut, dokter Isabela ingin 
meluruskannya. Menurutnya, ikan lele sangat 
baik dijadikan Makanan Pendamping ASI (MPASI). 
Sebab daging ikan lele kaya akan protein. “Tapi 
perlu saya tekankan, jika ingin memberikan ikan 
lele untuk si kecil, pilih yang dibudidayakan di 
kolam yang bersih. Bukan ikan lele yang hidup 
di kolam air yang tercemar limbah. Sebaiknya 
hindari juga makan ikan lele yang berasal dari 
kolam yang berada di bawah kandang hewan,” 
ujarnya.

Cara Memilih & Mengolah Ikan

Bagaimanapun juga, ikan  yang segar adalah ikan 
yang memiliki nutrisi terbaik. Untuk itu sebagai 
spesialis gizi, dokter Monique menyarankan agar 
saat memilih ikan kita harus memperhatikan 
warnanya, dagingnya, insangnya serta matanya. 
Sebab ikan yang segar akan memiliki warna 
cerah, dagingnya tidak lembek, insangnya 
tampak kemerahan, dan matanya tidak keruh. 

Sementara untuk mengolahnya, dokter Monique 
memberikan saran agar menghindari memasak 
ikan dengan cara digoreng. Mengapa? Karena 
proses penggorengan akan merusak nutrisi yang 
dikandung ikan

 “Pada saat di goreng, omega 3 yang dikandung 
ikan bisa larut. Itu sebabnya saya sarankan untuk 
mengolahnya dengan cara dikukus, tim, pepes, 
panggang, bakar atau ditumis saja agar nutrisinya 
bertahan. Khusus untuk ibu hamil dan balita, 
mengonsumsi ikan juga harus dalam keadaan 
matang sempurna alias tidak boleh mentah. 
Sebab ikan mentah bisa saja mengandung 
parasit atau bakteri yang bisa membahayakan 
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Sebagian besar orangtua pasti sudah pernah mendengar vaksin MR. Itu, vaksin untuk mencegah penyakit measles 
(campak) dan rubella (campak jerman), yang belakangan gencar digalakkan oleh pemerintah, bahkan diberikan 
secara cuma-cuma di sekolah. 

Kabarnya, kedua penyakit tersebut sangat berbahaya dan masih banyak menjangkiti anak-anak di Indonesia. Lalu, 
bagaimana cara mencegahnya? Cukupkah hanya dengan vaksin MR? Seperti apa gejalanya serta dampak apa saja 
yang bisa ditimbulkannya? 

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, simak perbincangan Majalah SBH dengan dr. Herlina, Sp.A dari 
Ciputra Hospital.

“ Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius pada anak, 
sementara rubella dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Apa 

penyebabnya dan bagaimana cara mencegah kedua penyakit ini? ”

Fakta 
Seputar 
Campak & 
Rubella
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T : Bisakah dijelaskan beda campak dan rubella? 
J : Campak dan rubella merupakan dua penyakit menular yang sama-sama disebabkan oleh virus. Keduanya 
juga mudah menyebar melalui saluran pernapasan, baik lewat bersin maupun batuk. Bila menjangkiti 
anak-anak, campak dapat menimbulkan komplikasi yang serius. Mulai dari infeksi telinga, diare, bahkan 
bisa menyebabkan kematian. Sementara rubella biasanya merupakan penyakit ringan pada anak. Tapi bila 
menjangkiti ibu hamil pada trimester pertama, maka dapat menyebabkan keguguran atau bayi lahir cacat. 

T :  Bagaimana cara membedakan gejala kedua penyakit ini? 
J : Penyakit campak umumnya ditandai demam tinggi dan bercak atau ruam kemerahan pada kulit yang 
disertai mata merah, batuk dan pilek. Sedangkan gejala penyakit rubella lebih tidak spesifik, bahkan terkadang 
bisa tanpa gejala. Namun umumnya rubella ditandai dengan demam ringan, pusing, pilek, mata merah dan 
nyeri pada persendian.  Kurang lebih hampir mirip dengan gejala flu.

T : Tadi Anda katakan rubella justru sangat berbahaya bagi ibu hamil karena dapat 
menimbulkan keguguran atau bahkan bayi lahir cacat. Bagaimana bisa? 
J : Virus rubella menyerang secara vertikal dari ibu ke bayi dalam kandungannya melalui plasenta. Itu sebabnya, 
bila menulari ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan, maka dapat menyebabkan keguguran 
atau kecacatan pada saat bayi dilahirkan. Kecacatan itu sendiri dikenal sebagai Sindroma Rubella Kongenital 
(SRK) yang meliputi kelainan pada jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan.

T : Apabila ibu hamil terserang rubella di trimester pertama, apakah bisa segera diobati 
agar bayi yang dikandungnya bisa lahir normal? 
J : Sebenarnya tidak terdapat pengobatan yang spesifik untuk virus rubella. Tapi tetap saja, kemungkinan bayi 
lahir normal tetap ada. Kalaupun pada akhirnya bayi lahir cacat, maka ada banyak terapi yang bisa dilakukan 
untuk memperbaiki kelainan yang ditimbulkan. Jika terdapat katarak atau penyakit jantung bawaan misalnya, 
maka bisa dilakukan operasi. Untuk gangguan pendengaran dapat dilakukan implantasi koklea (organ 
pendengaran di telinga tengah). Sedangkan keterlambatan perkembangan yang sering menyertai SRK dapat 
diminimalisir dengan berbagai macam terapi, seperti fisioterapi, terapi wicara, okupasi dan lain-lain.

T : Bagaimana cara mencegah campak dan rubella? 
J : Campak dan rubella bisa dicegah dengan vaksin MR, yang bisa diberikan ketika anak berusia 9 bulan, 18 
bulan, dan dibawah usia 15 tahun atau kelas 1 SD/sederajat. 

T : Anda juga mengatakan bahwa rubella justru berbahaya bagi wanita hamil. Tapi kenapa 
anak-anak yang diberi vaksin? 
J : Sistem kekebalan tubuh anak masih belum sempurna sehingga lebih mudah terserang penyakit seperti 
campak dan rubella. Dengan memberikan vaksin pada anak-anak, maka diharapkan mata rantai rubella dapat 
terputus. Karena biasanya dari anak-anak jugalah ibu hamil terkena virus rubella. Atau bila ingin lebih aman, 
kaum hawa sebenarnya juga bisa mendapatkan vaksin rubella. Tapi itu harus dilakukan sebelum hamil. 

T :   Banyak yang mengatakan vaksin MR menyebabkan autisme, benarkah?
J : Sampai dengan saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan keterkaitan antara vaksin MR dengan 
autisme. Jadi dengan kata lain, vaksin ini sepenuhnya sangat aman. Kalaupun ada efek samping biasanya 
hanya bengkak pada area lengan yang jadi lokasi penyuntikan vaksin. Selebihnya hanya demam ringan saja. 
Itupun jarang sekali terjadi.

Fakta 
Seputar 
Campak & 
Rubella
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Obesitas adalah suatu kondisi medis dimana berat badan anak melampaui batas 
indeks massa tubuhnya yang diatas normal. Anak yang menderita obesitas 
biasanya kurang gesit dan jarang menggerakkan badannya.

Konsumsi karbohidrat yang berlebihan sehingga membentuk jaringan lemak di 
dalam tubuh serta pola makan yang buruk dan aktivitas fisik yang kurang juga 
turut menjadi penentu terjadinya obesitas pada anak.

Obesitas pada anak dapat menjadi masalah karena bisa mengakibatkan berbagai 
macam gangguan kesehatan, terlebih jika anak masih dalam tahap pertumbuhan. 
Secara medis, anak dengan obesitas juga berpotensi mengalami diabetes, 
hipertensi, penyakit jantung, gangguan tidur, gangguan makan, anoreksia, infeksi 
kulit dan asma, serta gangguan pernafasan lain.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar pada anak usia 6-12 tahun, prevalensi 
anak yang kegemukan di Indonesia mencapai 9,2%. Secara global, World Health 
Organization bahkan menaksir 10% anak usia 5-17 tahun mengalami obesitas.

Seluk Beluk 
Obesitas
Pada Anak

22 www.sangbuahhati.com

[ I N F O ]



Dari segi postur tubuh, obesitas juga dapat menyebabkan tungkai anak bengkok 
sehingga kaki berbentuk huruf O. 

Anak penderita obesitas umumnya cenderung merasa minder dan tidak nyaman 
dengan dirinya sendiri. 

Secara umum gejala obesitas pada anak bisa dikenali dari tinggi dan berat 
badannya yang tidak seimbang. Bagi anak laki-laki bahkan bisa dilihat dari 
ukuran penis yang terlihat kecil serta adanya payudara akibat penumpukan 
lemak.

Obesitas pada anak dapat dicegah dengan memperhatikan pola makan anak 
serta mencermati kandungan gizinya. Dan yang tak kalah penting adalah anak 
harus selalu rajin bergerak, sehingga apa yang dimakan dengan energi yang 
dikeluarkan seimbang.
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STERI-BOTTLE

Botol susu sekali pakai ini tersedia dalam 
kemasan isi 2 dan 5. Diproduksi secara aseptik 
sehingga dapat langsung digunakan tanpa perlu 
dicuci dan disterilkan terlebih dahulu. Praktis !

@steribottle.id

BEBE ROOSIE BUGS REPELLENT

Lindungi si kecil dari gigitan serangga selama 
liburan dengan Bebe Rossie Bugs Repellent. 

Cream anti serangga keluaran Jamu Jago ini 
dijamin aman, bahkan untuk bayi sekalipun

@bebe_roosie

It’s Time to

TRAVEL !!

HAENIM CARRIER 9+

Gendongan bayi asal Korea yang tersedia 
dalam 3 warna ini merupakan gendongan paling 
ringan di dunia, yang tidak akan membuat pegal 
penggendongnya meski digunakan dalam jangka 

waktu lama. 

@haenim.id
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TUM TUM FOOD FLASK

Tempat makan yang lucu ini terbuat dari 
bahan stainless steel terbaik, sehingga mampu 
menjaga bekal makanan si kecil tetap hangat 

di perjalanan sampai dengan 5 jam. 

@tumtum_id

DIONO TRAVERZE

Selain elegan, stroller simple asal Inggris 
yang tersedia dalam 4 pilihan warna ini 

juga dapat dilipat seukuran koper kecil. Tidak 
makan tempat bahkan bisa disimpan di

kabin pesawat.

@diono.id

CHLIYA TRAVEL TOWEL KIDS

Dengan ukuran 50 x 90 cm, membuat Chliya 
Travel Towel Kids tak akan menyita banyak 
tempat di koper. Selain berdaya serap tinggi, 

handuk anti bakteri ini juga mudah kering 
sehingga cocok dibawa berpergian. 

@chliyaindonesia

It’s Time to

TRAVEL !!
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“ Mendidik anak memang tanggung jawab bersama. Tapi faktanya, 
sering terjadi perbedaan pola asuh antara ayah dan bunda. Bagaimana 

cara mengatasinya? ” 

Beda Pola Asuh Antara
Ayah DAN Bunda,
Apa Dampaknya?

Pernah dengar ungkapan bahwa pola asuh itu ibarat warisan? Ya, para ahli psikologi mengamini hal tersebut. 
Menurut mereka, pola asuh yang dibawa seorang ayah atau bunda sedikit banyak sama dengan pola asuh 
yang diterapkan oleh kedua orangtuanya dulu. Misalnya seorang ayah saat kecil dididik secara otoriter, maka 
kemungkinan besar ketika ia memiliki anak, pola asuh otoriter jugalah yang diterapkannya.   

Nah yang menjadi masalah, tidak semua orang diwarisi pola asuh yang sama. Mungkin saja si ayah dididik secara 
otoriter, sementara bundanya saat kecil dulu dibesarkan dengan gaya asuh yang berbeda. Alhasil saat memiliki 
anak, akan ada perbedaan pola asuh antara mereka. Lalu, bagaimana cara menjembataninya?
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Jenis Pola Asuh
Sebelum memberikan solusi tentang pola asuh 
yang berbeda, Alia Mufida, M.Psi yang sehari-hari 
berpraktik sebagai psikolog di Klinik Mentari Anakku 
ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai berbagai 
jenis pola asuh. Menurutnya, secara teori ada 3 jenis 
pola asuh, yaitu otoriter, permisif dan demokratis.

Pada jenis otoriter, anak dipaksa untuk selalu 
mengikuti perintah orangtua. Mereka cenderung tidak 
diberikan penjelasan mengapa aturan itu diterapkan. 
Intinya anak harus selalu ikut apa kata orang tua, jika 
si ayah mengatakan A maka harus A,  bila ibu ingin 
B maka harus B. Tak ada tawar menawar sehingga 
inilah mengapa pola otoriter ini kerap disebut seperti 
tembok batu. 

“Di pola otoriter terjadi ketidakseimbangan antara 
tuntutan dan responsif. Orangtua banyak menuntut 
tapi kurang responsif pada kebutuhan anak,” jelas 
psikolog yang akrab disapa Fidaini.

Berbanding terbalik dengan otoriter, pola asuh 
permisif dikenal juga dengan nama serba boleh.Di satu 
sisi orangtua melimpahi banyak kasih saying tapi di 
sisi lain aturannya begitu longgar dan tidak konsisten 
diterapkan.

“Aturan itukan sengaja diterapkan agar anak bisa disiplin 
dan tumbuh jadi pribadi yang baik. Tapi sayangnya pola 
asuh seperti ini cenderung mengabaikannya. Orangtua 
yang menganut pola asuh ini kerap beranggapan yang 
penting anak senang sehingga selalu mewujudkan 
permintaannya. Tak heran jika pola asuh permisif bisa 
dibilang lembek seperti kapas,” tambah Fida.

Lebih lanjut Fida mengatakan hal ini biasanya terjadi 
karena orangtua tidak ingin anaknya merasa sedih 
atau tidak mau anaknya tidak menyukai mereka, 
sehingga akhirnya selalu menuruti keinginan anaknya.

Terakhir, ada pola asuh yang disebut dengan 
demokratis. Pola asuh jenis inilah yang sebenarnya 
disarankan oleh banyak ahli termasuk Fida. Jenis 
ini digambarkan seperti pohon, dimana akarnya 
diibaratkan sebuah aturan, sementara anak-anak 
sebagai pucuknya. Diyakini dengan pola asuh yang 
demikian akan membuat anak-anak tetap bisa 
bereksplorasi namun tetap berpegangan pada batasan 
atau aturan yang telah ditetapkan.

Lalu, ada dampak nyata dari pola asuh demokratis 
terhadap anak? Fida pun menjelaskan, berhubung 
pola asuh demokratis memberikan kasih sayang yang 
cukup dan diimbangi dengan aturan yang jelas, maka 
anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri 
dan juga kedepannya dapat mengambil keputusan 
sendiri atau dengan kata lain jadi terdorong untuk 
mandiri. 

Mengatasi Perbedaan Pola Asuh
Kembali ke masalah perbedaan pola asuh, Fida 
mengungkapkan bahwa beda pola asuh antara ayah 
dan bunda dapat membuat anak cenderung memilih 
pihak mana yang bisa mewujudkan keinginannya. 
Akibatnya, mereka akan kehilangan respek pada salah 
satu orangtua yang dianggap kurang berpihak dengan 
dirinya. 

Bila hal tersebut terus terjadi, maka kedepannya bukan 
tak mungkin si anak selalu mencari-cari celah aturan 
sehingga tumbuh menjadi pribadi yang tidak disiplin. 
Didikan tersebut pada akhirnya juga akan terbawa 
ketika si kecil mulai masuk ke komunitas sosial seperti 
sekolah.

“Ya, karena terbiasa mengakali aturan di rumah, maka 
mereka juga jadi tak mau tahu soal aturan di sekolah. 
Itu sebabnya, selalu saja ada anak di sekolah yang 
kelihatannya bermasalah. Salah satu penyebabnya ya 
itu tadi, adanya pola asuh yang berbeda di rumah,” 
tegasnya.

Bila mengalami masalah tersebut, maka Fida 
menyarankan sebaiknya kedua orangtua buru-buru 
memperbaikinya dan menyatukan pola asuh yang 
dianut ke arah demokratis. 

“Kuncinya adalah komunikasi dan diskusi.  Kedua 
orangtua perlu paham bahwa anak butuh aturan 
namun jangan sampai mengekangnya. Tetap berikan 
kasih sayang namun juga tetap membimbing mereka 
dengan membuat aturan yang tentunya bertujuan 
agar si kecil berperilaku baik, paham normal sosial, 
disiplin dan mandiri,” tutup Fida.
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Tindik telinga pada bayi perempuan biasanya dilakukan beberapa 
hari setelah ia dilahirkan, tentunya atas permintaan orangtua. Telinga 
yang ditindik pada usia dini pasti membutuhkan perawatan yang lebih 
saksama dan orangtua juga harus terus memantau agar telinga bayinya 
tidak infeksi. Selain itu, semakin muda usia anak, maka semakin sedikit 
pula kemungkinan munculnya jaringan parut atau keloid pada telinga 
yang ditindik.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin melakukan tindik 
telinga pada buah hati yang baru lahir. Pertama, tindik telinga bisa 
dilakukan beberapa hari setelah lahir atau menunggu hingga bayi 
usianya mencapai 2 bulan. Meski jarang, infeksi bisa terjadi, terutama 
infeksi kulit.

Kedua, berapapun usia anak, tindik telinga pasti ada risikonya. Tapi, 
risiko dapat diminimalkan dengan melakukan tindik telinga secara steril, 
hati-hati, serta melakukan perawatan dan pembersihan luka yang baik. 
Karena itu, tindik telinga pada bayi dianjurkan dilakukan oleh tenaga 
kesehatan seperti: dokter, bidan atau perawat dengan  menggunakan 
alat tindik yang steril.

Ketiga, pilih anting yang berbentuk bulat lingkaran polos dan kecil.
Tidak dianjurkan untuk memakai anting yang menjuntai pada bayi, 
karena bayi bisa menarik anting hingga terlepas dan melukai dirinya 
sendiri, bahkan bisa tertelan.

Keempat, setelah telinga bayi ditindik, jangan melepas anting selama 
enam minggu atau hingga lukanya kering. Oleskan salep atau larutan 
antiseptik yang direkomendasikan dokter di sekitar cuping telinga dua 
kali sehari, dan putar anting setidaknya sekali sehari. Setiap anak 
selesai mandi, keringkan daerah sekitar tindik agar tidak lembap. 
Setelah enam minggu, tindikan biasanya akan mengering.

dr. Ferdy Limawal, SpA

Tindik bayi yang aman
Dear dokter, saya baru saja melahirkan seorang anak perempuan. 
Sesuai dengan tradisi, saya dan suami berencana untuk menindik 
kuping buah hati kami. Yang ingin saya tanyakan : di usia berapa 
tindik kuping sebaiknya dilakukan dan jenis anting apa ya yang 
aman untuk bayi? Terima kasih dok..

Amanda Salsabila - Jakarta

Kirimkan pertanyaan 
seputar kesehatan 
anak ke : redaksi@
sangbuahhati.com

30 www.sangbuahhati.com

[ pa k a r  m e n j awa b ]



Halo Ibu Vania salam kenal, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada 
dasarnya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat akan memilih 
metode kontrasepsi. Diantaranya adalah usia pasien, pola hidup dan kondisi 
lain yang berkaitan dengan pasien. 

Jenis dari kontrasepsi itu sendiri terbagi dalam 2 bagian :  Pertama Metode 
Non-Hormonal, yaitu Kondom,   MAL (Metode Amenore Laktasi),  IUD (alat 
kontrasepsi dalam rahim), dan  Kontrasepsi Mantap (Sterilisasi). Kedua  
Metode Hormonal, yaitu Progestin berupa Pil KB dan Injeksi serta  Kombinasi 
berupa Pil dan Injeksi.

Menjawab pertanyaan ibu untuk waktu penggunaan kontrasepsi tergantung 
dari metode yang dipilih. Pada metode non-hormonal MAL, akan bekerja 
saat ibu memberi ASI Eksklusif. Untuk IUD dapat digunakan 3 bulan setelah 
melahirkan dan untuk metode sterilisasi dapat dikomunikasikan dengan 
dokter yang menangani ibu, karena terdapat syarat-syarat tertentu jika 
memilih metode ini.

Sedangkan metode hormonal sebaiknya ibu juga berkonsultasi dengan dokter, 
karena berkaitan dengan kondisi ibu. Semoga dapat memberikan gambaran 
mengenai kapan saat yang paling tepat untuk menggunakan kontrasepsi.

dr. Martina Claudia, SpOG

Kapan waktu tepat pasang KB?
Dokter, saat ini saya sedang mengandung anak ke-2. Setelah 
kelahirannya nanti, saya berencana untuk memasang KB. Menurut 
dokter, kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan hal tersebut? 
Apakah langsung setelah melahirkan atau beberapa bulan setelahnya?

Vania Herlambang - Banjarmasin

Kirimkan pertanyaan seputar kandungan dan 
kehamilan ke : redaksi@sangbuahhati.com
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Salam Ibu Jessica.

Saya memahami kekhawatiran Ibu mengenai perilaku ananda yang enggan 
bergaul dengan teman-temannya dan lebih memilih untuk bermain sendiri. 
Sayangnya saya tidak mendapatkan informasi mengenai jenis kelamin dan 
usia ananda. Meskipun demikian, saya akan berusaha memberikan informasi 
umum yang dapat Ibu aplikasikan untuk mengatasi perilaku ananda yang 
belum berkenan untuk berbaur dengan teman-temannya.

Pada umumnya, keengganan ananda untuk berbaur dengan teman-
temannya dapat disebabkan oleh beragam faktor. Penting bagi Ibu 
untuk memahami faktor penyebab sehingga dapat lebih mudah untuk 
mengatasinya. Misalnya, karakteristik kepribadian ananda yang cenderung 
pemalu, adanya pengalaman kurang menyenangkan di masa lalu berkaitan 
dengan hubungan pertemanan, kurangnya waktu dan pengalaman untuk 
melatih keterampilan bersosialisasi, dan sebagainya.

Jika ananda termasuk anak yang cenderung pemalu, maka Ibu dapat 
meningkatkan perasaan aman dengan membuat beberapa acara di rumah 
yang mengundang teman-teman, berlatih role play cara memulai perkenalan 
dengan teman baru, dan memberikan penghargaan atau pujian setiap kali 
ananda menunjukkan usaha untuk lebih berani dalam memulai interaksi.

Ibu juga dapat menggali pengalaman ananda dalam berteman yang 
mungkin saja kurang menyenangkan di masa lalu. Jika ananda pernah 
mengalaminya, Ibu dapat menjelaskan bahwa tidak semua teman memiliki 
sifat atau perilaku yang sama sehingga pengalaman tersebut belum tentu 
terjadi lagi. Ajarkan juga cara-cara menghadapi situasi yang kurang 
menyenangkan dalam berteman. 

Misalnya, menghadapi teman yang mengejek, berbeda pendapat, 
mengacam, mengkritik, dan sebagainya. Hal ini dapat diajarkan dalam 
bentuk permainan, menyaksikan film dengan tema tentang berteman, dan 
membaca buku-buku edukasi tentang pertemanan. Jangan lupa tanamkan 
keyakinan pada ananda bahwa ia adalah anak yang berani, bersemangat, 
ceria dan menyenangkan dalam berteman.

Anak Tak Mau Bergaul
Bu, anak saya sudah mulai sekolah, tapi saya perhatikan si kecil 
terlihat enggan bergaul bersama teman-temannya atau dengan 
kata lain lebih suka bermain sendirian. Seringkali saya turun tangan 
untuk mengajak si kecil agar mau berkumpul bersama temannya. 
Tapi yang terjadi justru dia berbalik memeluk saya. Bagaimana ya 
caranya agar ia mau berbaur dengan kawannya?

Jessica Liyadi - Surabaya
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Kembangkan minat ananda dengan mengikuti beragam kegiatan dan rutin 
mengunjungi tempat tempat baru sehingga dapat memperkaya wawasan ananda 
dalam berteman dan menyesuaikan diri di lingkungan baru. Ibu juga dapat rutin 
mengadakan acara di rumah atau luar rumah yang melibatkan kehadiran teman-
teman ananda di sekolah. Ibu dapat memulai dengan kelompok kecil terlebih 
dahulu. Misalnya, bersama 3 orang teman belajar bersama, bersama 5 teman 
olahraga bersama, dan bersama 10 teman play date di wahana permainan, 
bersama 20 teman melakukan kegiatan sosial, dan sebagainya.

Dengan mengurangi atau menghilangkan sifat pemalu, memiliki kemampuan 
dasar dalam mengatasi masalah sederhana yang mungkin terjadi dalam 
berteman, serta memiliki wawasan yang luas dalam memulai interaksi serta 
beradaptasi, maka diharapkan ananda lebih siap dalam berinteraksi dan bersedia 
untuk berbaur dengan teman-temannya di sekolah. 

Semoga bermanfaat.

Fabiola Priscilla Setiawan, M.Psi.

Kirimkan pertanyaan seputar 
perilaku atau psikologi anak ke :  

redaksi@sangbuahhati.com
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Trik 
Menggunakan 

Sunblock

Untuk pemakaian sehari-hari, gunakan sunblock dengan SPF 30. Sunblock dengan SPF 50 
hanya digunakan apabila sering berada di tempat yang terpapar sinar matahari secara 
langsung.
 
Gunakan sunblock setelah pelembab dan minimal 15 menit sebelum keluar rumah dengan 
cara menepuk-nepukan di seluruh wilayah wajah termasuk leher. Setelah itu baru gunakan 
bedak dan make up

Ulangi penggunaan sunblock minimal 2 kali dalam sehari, sebab setelah digunakan selama  
3-4 jam, tingkat perlindungan sunblock akan menurun.

Ketika berenang atau melakukan aktifitas di pantai, maka gunakan sunblock dengan SPF 
50 dan ulangi penggunaannya 1-2 jam sekali

Sunblock adalah kosmetik dengan masa kadaluarsa yang tidak terlalu lama. Itu sebabnya, 
selalu perhatikan masa kadaluarsanya. Apabila sunblock belum mencapai masa kadaluarsa 
namun teksturnya sudah terlihat aneh, segera ganti dengan yang baru.
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5 Cara Alami 
Mengeluarkan 
Dahak Pada Bayi

Menjemur bayi sebelum pkl. 08.00 sangat efektif 
untuk mengurangi dahaknya. Akan lebih 

baik lagi jika saat menjemur, punggung bayi 
dihadapkan langsung ke arah matahari.

Selain dapat meningkatkan kekebalan tubuh 
bayi,  pemberian ASI secara terus menerus pada 
bayi di bawah usia 6 bulan juga bisa membantu 

mengencerkan dahak sehingga membuatnya lebih 
mudah dikeluarkan. 

Dahak pada bayi juga bisa diencerkan dengan cara 
menguapinya. Caranya : Isi baskom dengan air 

hangat, kemudian beri beberapa tetes minyak kayu 
putih. Tengkurapkan bayi dan arahkan wajahnya pada 
uap air panas sembari tepuk-tepuk punggungnya. 

  

Memandikan bayi dengan air hangat kemudian 
mengusapi  badannya dengan minyak telon juga 
bisa membantu mengencerkan dahak pada bayi. 

Cara lain untuk membantu mengeluarkan dahak 
pada bayi dapat dilakukan dengan jalan memijat 

punggung serta dada bayi dengan menggunakan 
minyak telon yang sudah dicampur bawang merah. 
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JUARA 1JUARA 2 JUARA 3

Bintang Sachio
Ayodani

Fellysa Nazla
Nur Na'illah

Jenifer, Eistein,& Zylgwyn

Katherine
Indradjaja

Kennard
Wyn Marson

persembahan
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Mengenal Jenis Teh
dan Khasiatnya

Dibalik warnanya yang gelap, teh hitam terbukti 
bagus untuk kesehatan gigi .Sebab teh hitam 

mengandung fluoride yang berguna untuk mencegah 
karies atau gigi berlubang.

TEH  HITAM

Jenis teh yang satu ini dikenal memiliki antioksidan 
yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kolesterol 

baik (HDL) dan menyingkirkan kolesterol jahat (LDL). 
Teh hijau juga baik untuk kesehatan kulit dan rambut.

TEH  HIjau

Terlalu banyak lemak bisa mengarah pada obesitas. Nah, 
teh putih ini memiliki zat yang disebut katekin yang 

berguna memecah lemak. Dibanding jenis teh lain, teh putih 
memiliki kandungan polifenol yang lebih tinggi sehingga  
memiliki sifat antibakteri, antijamur dan antivirus.

TEH  putih

Sebuah penelitian di Tiongkok menemukan fakta jika 
meminum teh oolong secara teratur maka bisa menurunkan 
tekanan darah tinggi hingga 50%. Adapun khasiat lainnya, 

minum secara rutin secangkir teh oolong dipercaya bisa 
membantu mengatasi gejala dermatitis atopik yang kerap 

membuat kulit mengalami ruam-ruam.

TEH  OOLONG
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Terima kasih kepada:

Sekolah Bogor Raya, Bright World School, Tk Causa Prima, Rumah Bakat , Kinderfield 
Preschool, Sekolah Musil Taman Yasmin, Studil Ballet Yumiko, Sanggar Bentang Padjajaran, 

Tk Angeline Bogor, Paud Bestari, Sanggak Ka Adhe
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Terima kasih kepada:

Montessori Gading Permata, Qdees Preschol, Lollypop Preschool, Kinderland Preschool, 
Rafael, Hi Jakarta, Saint Nicholas, Little Scientist
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Terima kasih kepada:

Tk Pertiwi, Tk Putra 1, Tk Sulawesi, Tk Kinder Huinz, Tk Kartika Xx2, Tk Albina, Tk Mulia Bakti, Tk 
Telkom, Tk Al Akhyat, Tk Pertiwi Sulsel, Tk 2 Aisyah, Tk Matahari, Tk Katolik Asisi, Tk Amalia, Tk 

Kartika Xx53, Tk Maruzan, Tk Kristen Ipeka
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“ Tumbuh kembang anak memang 
cakupannya sangat luas, tak hanya 

terbatas pada berat atau tinggi 
badan si kecil. Tapi juga beberapa 
hal lain, termasuk kemampuannya 

dalam berbicara. ”

Nancy mulai khawatir melihat perkembangan Nathan, 
anak semata wayangnya. Pasalnya di usia menjelang 
24 bulan, Nathan belum bisa mengucapkan satu patah 
katapun dengan jelas, termasuk kata mama atau papa. 
Sehari-hari yang keluar dari mulut mungilnya hanyalah 
gumaman tak jelas.  

Karena hal itu jugalah, beberapa waktu lalu dokter 
spesialis anak yang menjadi langganan Nancy 
menyarankan untuk membawa anak kesayangannya itu 
ke klinik tumbuh kembang anak. Sebab dokter tersebut 
curiga jika Nathan mengalami speech delay.

Mengenal Speech Delay

Menurut dr. Sunarti Afif, SpKFR dari Klinik ASA BSD - 
Tangerang Selatan, speech delay merupakan gangguan 
keterlambatan bicara yang bisa dipicu berbagai macam 
hal,  seperti  kecerdasan yang rendah, gangguan 
pendengaran, hiperaktif atau autisme.

Speech Delay, 
Kapan Harus 
Khawatir?
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Memang tak bisa dipungkiri, tumbuh kembang setiap anak berbeda-beda. Meski demikian, dokter Sunarti 
menyarankan agar orangtua tetap mencari tahu patokan normalnya, termasuk kemampuannya dalam berbicara. 
Sehingga apabila ada masalah pada anak bisa segera terdeteksi dan ditangani sejak dini. 

Lebih lanjut dokter Sunarti menjelaskan, jika di usia 3 bulan, orangtua sudah bisa mengamati bagaimana 
kemampuan bahasa si kecil yang ditandai dengan suara-suara bergumam atau yang dikenal juga dengan istilah 
fase cooing. Masuk usia 6 bulan, si kecil sudah mengeluarkan suara babbling  seperti “da da da”. 

Mendekati 1 tahun tepatnya di usia 9 bulan, anak biasanya sudah bisa mengeluarkan kata yang lebih bervariasi. 
Misalnya “ma ma ma” atau “ta ta ta”, yang mana suara tersebut memiliki variasi konsonan dan vokal yang lebih 
banyak.

Nah masuk usia 1 tahun, umumnya anak sudah bisa mengucapkan suatu kata seperti “mama,” meskipun dirinya 
sendiri belum paham dengan arti kata tersebut. Naik usia 1,5 tahun, rata-rata anak sudah bisa mengucapkan 
setidaknya 10-15 kata.

Masih menurut dokter Sunarti, kemampuan bahasa tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya. Masuk usia 
24 bulan misalnya, si kecil pada umumnya sudah menguasai sebanyak 50 kata, seperti susu, mata, hidung, dan 
lain sebagainya. Tapi biasanya, artikulasi atau pengucapannya belum terbentuk sempurna, seperti mengucap 
kata susu dengan sebutan “cucu”. 

Di samping itu, anak  usia 2 tahun juga sudah mulai bisa merangkai kalimat yang terdiri dari dua kata seperti “aku 
mau” atau “mama minta”.  Baru menjelang usia 3 tahun, anak bisa merangkai kalimat yang lebih panjang atau 
terdiri dari tiga kata, seperti “mama minta susu”. 

“Yang saya sayangkan, kebanyakan orangtua lebih fokus pada hal yang mudah terlihat seperti tinggi atau berat 
badan. Akibatnya, kebanyakan dari mereka baru menyadari jika anaknya mengalami speech delay saat usianya 2 
tahun. Padahal, semakin cepat terdeteksi dan ditangani, tentu akan semakin baik,” ujar dokter Sunarti.

Stimulasi dan Pengaruh Gadget

Dokter Sunarti juga menyoroti fenomena akhir-akhir ini, dimana gadget semakin jamak digunakan bahkan oleh 
anak balita. Bila bukan gadget, anak juga seringkali dibiarkan menonton televisi dalam waktu lama. Alasannya 
tentu agar si kecil tidak rewel. 

“Saya pernah menemukan kejadian dimana anak-anak yang hobi nonton video di internet memang bisa berbicara 
tetapi tidak bisa berkomunikasi dua arah. Jadi saat di tanya ‘sudah makan atau belum?” anaknya diam dan tak 
mengerti. Kalau sudah begitu ya berbahaya, karena fungsi bahasa itu kan untuk berkomunikasi dengan orang 
lain bukan?” jelasnya.

Untuk itu dokter Sunarti menyarankan agar anak tidak dibiarkan bermain gadget atau menonton televisi dalam 
waktu lama. Lebih baik ajak anak bermain bersama sembari terus di stimulasi kemampuan bahasanya. 

“Misalnya sembari bermain kita bisa menunjukan nama-nama benda yang ada disekitarnya, ajak juga si kecil 
bercerita, berikan instruksi sederhana dan lakukan komunikasi dua arah atau tanya jawab yang mudah dimengerti 
olehnya. Dengan cara ini anak bisa mengumpulkan kosa kata dan mengerti apa yang dibicarakan atau ditanyakan 
kepada dirinya sehingga masalah seperti speech delay pun bisa diminimalisir,” pungkasnya.
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PROFIL
JURI

PROFIL
JURI

Kriteria 
penjurian

YOSUA AGUSTA

Brand Executive
Cerebrofort

Perwakilan juri dari Cerebrofort, selaku sponsor utama acara Pemilihan Model 
Cover SBH 2018, ada pada tangan Yosua Agusta. Ke�ka ditanya bagaimana 
perasaannya saat ditunjuk menjadi salah satu juri yang akan menentukan 
“nasib” anak-anak yang ingin menunjukkan bakatnya di dunia model, pria 

kelahiran 1 Oktober 1990 ini mengaku sangat senang sekaligus pusing. 

“Senang karena lewat acara ini, Cerebrofort selaku brand yang saya pegang 
bisa turut mendukung bakat anak Indonesia yang ak�f dan berani berekspresi. 

Tapi rasa senang ini pas�nya juga bercampur dengan rasa pusing. Kenapa? 
Karena semua anak yang ikut berapr�sipasi terlihat sangat menakjubkan. Hal 

ini tentu akan membuat saya dan juri lainnya kesulitan menentukan 
pemenangnya,” ujarnya sambil tertawa. 

MARTHA SUHERMAN

Photographer & Owner of
Tiny Miracles Photography

Dalam dunia perfotoan, nama Martha Suherman tentu sudah �dak asing lagi. 
Maklum, ibu 2 anak yang memiliki latar belakang pendidikan Desain 

Komunikasi Visual ini sudah mulai menggelu� seni fotografi sejak tahun 2000. 
Berbagai penghargaan pun telah disabetnya. Mulai dari Gold Medals: 
Trierenberg Super Circuit 2017, Diploma Intercon�nental Circuit 2018,
Salon Honorable Men�on: Autumn Circuit 2018 (Salon Gilavar, Perasto, 

Elema),Vojodina Circuit 2018, dan Montenego 2018

Saat ini selain disibukkan dengan bisnis fotografi bayi dan keluarga yang sudah 
dirin�snya sejak tahun 2009, Martha yang menganut genre conceptual 

portrait photography ini juga didapuk menjadi salah satu brand ambassador 
Nikon Indonesia (kamera) dan Capture One Pro. Dengan segudang pengala-

mannya tersebut, kemampuan Martha untuk memilih pemenang Model 
Cover SBH 2018 tak perlu diragukan lagi. 

SHERLY MARIANNE

Praktisi Periklanan

Lama berkecimpung dalam dunia periklanan membuat Sherly yang saat ini 
masih tergabung dengan salah satu perusahaan adver�sing terbesar di Asia 
punya keahlian khusus untuk memilih talent atau model. Terlebih ibu dari 2 

anak kelahiran 24 September 1979 ini menjabat Senior Crea�ve Group Head, 
yang sedikit banyak memiliki tugas untuk menentukan model mana yang 
paling pas digunakan dalam iklan yang akan diproduksi oleh perusahaan 

tempatnya bekerja. Dengan segudang pengalamannya tersebut, ins�ng Sherly 
untuk menemukan juara di Pemilihan Model Cover SBH 2018 tak perlu 

diragukan lagi.

Fotogenic Orisinalitas

Ekspresi

Karakter
Wajah

Sehat &
Aktif
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Punya Hewan Peliharaan
Saat Hamil, Amankah?

” Konon, hewan peliharaan terutama kucing harus 
dijauhi ibu hamil karena dapat menularkan penyakit 

toksoplasma. Benarkah? "
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Bagi sebagian besar pecinta binatang, hewan 
peliharaan seringkali dianggap sebagai bagian dari 
anggota keluarga. Tak heran ketika merawatnya, 
mereka pun melakukannya dengan sepenuh hati. 
Tapi yang menjadi masalah, bagaimana jika suatu saat 
si pemilik hewan tersebut hamil? Bukankah hewan 
peliharaan seperti kucing dan anjing ditenggarai 
sebagai penyebab penyakit toksoplasma yang dapat 
membahayakan kehidupan janin? 

Menjawab masalah tersebut, dr. Med Firman 
Santoso, SpOG dari Brawijaya Hospital Antasari 
menjelaskan bahwa toksoplasma pada dasarnya 
adalah suatu penyakit (infeksi) yang diakibatkan 
oleh parasit bernama Toxoplasma gondii. Parasit itu 
sendiri memang lebih sering  ditemukan pada hewan 
peliharaan seperti kucing. Sementara pada anjing atau 
kelinci, Toxoplasma gondii jarang terdeteksi.

“Ya benar, kucing memang merupakan transmitter 
atau penyebab utama dari penyakit toksoplasma. 
Sebab, parasit Toxoplasma gondii hidupnya di dalam 
pencernaan kucing sehingga bisa ikut keluar dari 
tubuhnya lewat kotorannya. Meski demikian, bukan 
berarti saat hamil kita harus langsung membuang 
kucing peliharaan lho. Selama mengikuti petunjuk 
dokter, ibu hamil tetap boleh kok memelihara kucing 
atau hewan peliharaan lain seperti anjing dan kelinci,” 
ujarnya.

Selalu Jaga Kebersihan

Dokter Firman juga menjelaskan bahwa pada laki-
laki atau wanita dewasa yang sedang tidak hamil, 
parasit Toxoplasma gondii sebenarnya hampir tidak 
menimbulkan gejala apapun yang mengganggu. 
Kalaupun ada gejalanya, itu hanya berupa flu ringan 
atau sedikit nyeri di sendi.

Namun lain halnya dengan wanita hamil. Masuknya 
parasit Toxoplasma gondii ke dalam tubuhnya bisa 
jadi hal yang membahayakan.  Karena parasit ini bisa 
menyebabkan infeksi yang mengakibatkan janin dalam 
kandungan mengalami pengapuran otak, kerusakan 
retina mata, kehilangan pendengaran (tuli), lahir 
dengan berat badan rendah atau bahkan keguguran.

“Dampak yang diakibatkan toksoplasma memang 
menakutkan. Tapi, tingkat penularaannya pada wanita 

hamil bisa dikatakan rendah, hanya sekitar 10-20% 
saja di trimester pertama. Baru di trimester ketiga, 
risiko terinfeksi parasit Toxoplasma gondii meningkat 
sampai 60%,” katanya. 

Risiko itu sendiri menurut dokter Firman bisa 
diminimalisir bahkan dihilangkan apabila kita 
disiplin dalam soal kebersihan. Misalnya, dengan 
selalu mencuci tangan sebelum makan atau setelah 
memegang hewan peliharaan, dan selalu menjaga 
kebersihan kandang beserta hewan peliharaannya. 

“Karena parasit ini ada di dalam kotoran hewan 
peliharaan, maka ibu hamil sebisa mungkin memang 
tidak berhubungan dengan kandang atau tempat 
kotoran hewan peliharaannya. Kalaupun harus 
membersihkan kandang, gunakan sarung tangan sekali 
pakai. Ibu hamil untuk sementara waktu sebaiknya 
juga menghindari kegiatan berkebun. Sebab hewan 
peliharaan seperti kucing atau anjing itu kan juga suka 
buang kotoran di kebun atau tanah kosong,” terang 
dokter Firman lagi. 

Pemeriksaan TORCH

Lebih jauh dokter Firman mengatakan bahwa di 
samping ada pada kotoran hewan peliharaan seperti 
kucing, parasit Toxoplasma gandii sebenarnya juga 
kerap ditemukan pada daging. Karena alasan itulah, 
pantang bagi ibu hamil untuk mengonsumsi makanan 
apapun yang setengah matang, termasuk daging. 

“Satu hal lagi, selain harus selalu menjaga kebersihan 
bersama hewan peliharaan dan memastikan semua 
makanan yang dikonsumsi benar-benar matang, 
wanita yang berencana hamil atau sudah terdeteksi 
hamil sebaiknya juga menjalani pemeriksaan TORCH,” 
sarannya. 

Adapun TORCH merupakan singkatan dari Toxoplasma, 
Other Infection, Rubela, Cytomegalovirus/CMV dan 
Herpes simplex. Pemeriksaan TORCH itu sendiri 
dilakukan dengan cara mengambil sampel darah 
untuk dideteksi antibodinya secara spesifik terhadap 
penyakit-penyakit tersebut. Jika hasil pemeriksaan 
positif menunjukkan adanya TORCH, maka dokter 
kandungan umumnya akan meminta tes lanjutan 
untuk menguatkan diagnosa dan menentukan 
pengobatannya sedini mungkin.
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Restoran kerap kali jadi tujuan untuk makan bersama keluarga. Tapi sayang, tak semua restoran disenangi anak-
anak. Bukan karena makanannya yang kurang enak, tapi karena tempatnya yang dianggap kurang menarik. Tak 
heran selama menunggu makanan datang atau bahkan saat makanan tiba, si kecil pun berulah karena dilanda 
perasaan bosan.

Tapi jangan khawatir, sekarang banyak lho restoran yang ramah anak. Salah satunya adalah Brood-en-Boter yang 
lokasinya berada dibilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Ingin si kecil betah selama di restoran? Silahkan datang ke Brood-en-
Boter yang dilengkapi menu makan nikmat plus beragam mainan yang 

dijamin tak akan membuat anak bosan

Asyiknya Makan Sambil Bermain di 

Brood-en-Boter
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Restoran Dengan Playroom

Terdiridari 2 lantai, Brood-en-Boter yang dalam bahasa 
Belanda memiliki arti roti dan mentega ini memilih design 
interior layaknya toko roti klasik ala Eropa, lengkap dengan 
deretan kursi dari kayu dan rotan yang diatur apik. Tak 
ketinggalan, aneka roti siap santap juga di jejer dengan 
rapi. Hmm…benar-benar mengundang selera. 

Restoran ini juga semakin unik berkat tersedianya playroom 
yang merupakan ruangan bermain khusus anak-anak. 
Sesuai namanya, playroom dipenuhi dengan beragam 
mainan menarik. Mulai dari prosotan, kuda-kudaan, 
kemah-kemahan, mobil-mobilan, hingga aneka alat masak-
masakan. Tak perlu takut si kecil merasa tak betah, sebab 
ruangan ini juga lengkapi pendingin plus karpet lembut 
yang akan membuatnya merasa nyaman. 

Lalu, bagaimana cara mengawasinya? Tenang, ayah dan 
bunda tetap bisa melihat si kecil dari luar kok bila tak ingin 
ikut masuk ke dalam. Pasalnya pemisah antara playroom 
dengan area makan berupa jendela kaca transparan yang 
besar, sehingga si kecil dapat dengan mudah kelihatan.

Tidak hanya itu, bagi pengunjung yang membawa bayi 
juga  tak perlu khawatir akan kesulitan mendapatkan ruang 
untuk mengganti popok atau mempersiapkan susunya. 
Sebab restoran ini menyediakan nursing room lengkap 
dengan segala perabotan bayio didalamnya. Mulai dari box 
bayi, wastafel, hingga mesin sterilizer berteknologi UV yang 
akan membuat botol susu dan perlengkapan makan si kecil 
bebas kuman.

“Ya, kami memang sengaja menyediakan fasilitas tersebut 
untuk menjamu para pelanggan  yang sering berkunjung 

kesini dengan mengajak buah hatinya. Harapan kami semua 
fasilitas tersebut bisa semakin mempermudah orangtua 
mengurus anaknya ketika mereka pergi makan. Bahkan 
untuk meminimalisir antrian, kami menyediakan 2 nursing 
room yang dapat dipakai secara begantian lho,” ujar Fanny 
selaku Marketing Executive Brood-en-Boter.

Perpaduan Nusantara & Eropa

Tak hanya asyik untuk anak-anak, makanan yang ada di 
Brood-en-Boter ternyata juga bisa memanjakan lidah 
para orangtua. Dengan memadukan cita rasa Nusantara 
dan Eropa, puluhan menu yang menggiurkan bisa dipilih. 
Mulai dari nasi liwet, cumi terong balado, bebek goreng 
bangka, lidah sambal hejo, sampai sop buntut yang siap 
mengenyangkan perut.

Sementara untuk minuman, selain aneka jus, ada pula es 
kedondong yang rasanya asam manis. Di bandrol dengan 
harga Rp 35.000, es kedondong khas Brood-en-Boter ini 
siap melepaskan rasa dahaga sekaligus membuat tubuh 
jadi lebih segar. 

Oh ya, bila tak ingin makanan berat, pengunjung juga 
bisa menikmati beragam jenis roti, pasta dan cake yang 
semuanya terasa lembut, manis, lezat, dan sudah pasti 
membuat ketagihan!

Adapun yang menjadi primadona adalah bolu nougat slice 
yang  berbentuk persegi dan dihiasi buttercream serta 
potongan kacang yang menempel di atasnya. Soal rasa, 
wah jangan ditanya, betul-betul nikmat dan legit! Kudapan 
ala Eropa inipun bisa dinikmati dengan harga Rp 26.000 
saja. Tertarik untuk mencoba? Yuk ajak si kecil mengunjungi 
Brood-en-Boter, yang memiliki jam buka dari pkl. 08.00 
hingga 22.00.
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SEKARANGLAH saatnya berlayar dan berpetualang bersama Spiderman di atas kapal pesiar Genting Dream Cruise. Buatlah 
liburan akhir tahun menjadi kenangan tidak terlupakan. Bukan hanya karena kehadiran superhero Spiderman, tetapi juga 
berbagai fasilitas petualangan bintang lima yang ada di atas kapal pesiar.

Kok bisa sih bertemu Spiderman? Genting Cruise Line telah menjalin kerja sama dengan Sony Picture agar bisa menghadirkan 
Spiderman di atas kapal pesiar yang dilengkapi dengan fasilitas mewah. Kerja sama itu dilakukan berkaitan dengan 
diluncurkannya film Spiderman terbaru pada bulan Desember dengan judul Spiderman: Into the Spider-Verse. Tapi, sebelum 
Spiderman hadir di layar lebar Indonesia, sosoknya itu sudah bisa dijumpai di kapal pesiar Genting Dream Cruise.

Pernahkah membayangkan bisa duduk santai sembari minum teh bersama Spiderman?
Saksikan juga aksi akrobatik Spiderman dengan jaring laba-labanya. Anak-anak dan orang dewasa pun bisa bebas berekspresi 
bak superhero, ketika mengikuti pelatihan singkat di bawah panduan Peter Parker, mentor remaja Miles Morales yang 
diceritakan dalam film.

Genting Dream Cruise

Masih banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan di Genting Dream Cruise, baik bersama Spiderman atau pun bersenang-senang 
bersama keluarga. Nikmati kemewahan dan liburan penuh kehangatan di kapal pesiar terbesar dan terbaru nomor satu di Asia 
yang memiliki 18 deck (lantai) dengan panjang 335 meter atau tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kapal Titanic 
yang legendaris. Genting Dream Cruise bisa menampung 4.400 penumpang dan dilayani 2.000 kru yang bertugas memastikan 
kenyamanan penumpang.

Banyak fasilitas yang ditawarkan, antara lain yang menjadi highlight adalah 6 water slide park, rope course & zipline yang 
berada di pinggir luar kapal yang pasti akan memberi sensasi berbeda. Ada juga wall climbing, bowling, Jacuzzi, dan masih 
banyak lagi. Untuk anak-anak, ada fasilitas dan aktivitas lain yang menarik, di antaranya Little Panda's Club (2  -12 tahun), 
Arcade, Kids Pool, Mini Golf, dan berbagai program selama berlayar seperti Etiquette Class, Fun Role Playing, Junior Chef, Little 
Dreamers Dress-up Party, Balloon Twisting Class, Creative Arts & Crafts Workshop, dan Graduation Ceremony.

Di kapal pesiar mewah dan luas itu, silakan memilih berbagai restoran dan kafe kelas dunia. Di antaranya ada The Lido yang 
menawarkan beragam menu prasmanan, mulai dari India, Asia, Barat, dan kini satu lagi ada meja prasmanan khusus yang 
menyajikan makanan halal. Silakan menikmati sarapan, makan, siang, malam, dengan beragam menu halal. Jangan lupa 
saksikan pertunjukan di Zodiac Theater yang berbeda-beda tiap malam. Untuk pelayaran 3 malam dan 5 malam akan ada 
pertunjukkan kembang api di malam terakhir. Nah, tunggu apalagi? Nikmati petualangan dan pelayaran bersama Genting 
Dream Cruise dan Spiderman.

Jadwal Berpetualang Bersama Spiderman
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Antavaya Tour & Travel 021 600 1888 • ATS Vacations 021 567 3222 • Bayu Buana 021 2350 9999 • Cruise Centre 021 260 1888 • 
Dwidaya Tour 021 1500 383 • Golden Rama 021 2963 1888 • HIS Travel 021 574 1701 • King’s Star Travel 061 451 5111 • 
Manna Tour 031 8498 388 • Nusa Indah Tour & Travel 0852 7176 5102 • Panorama JTB 021 2556 5151 
• Raya Utama Travel 061 457 0011 • Tara Tour 021 380 9430 • TX Travel 021 380 9999 • Vijaya Tour 031 546 0000

*Tarif diatas adalah tarif per orang berdasarkan twin-share, tidak termasuk port charges dan biaya gratifikasi. Syarat dan ketentuan lainnya berlaku.

Genting Dream 
3 Hari 2 Malam
Singapura – Kuala Lumpur
Balcony Promo 

Mulai Dari Rp 2.190.000* per orang
Keberangkatan (Rabu): 2019 Januari 23;
Februari 27; Maret 6, 27 

6 Hari 5 Malam
Singapura – Surabaya – Bali Utara / Macleod Island – Phuket /
Penang – Phuket – Langkawi – Kuala Lumpur
Keberangkatan (Minggu): 2018 November 25; Desember 9;
2019 Januari 13, 27; Februari 17; Maret 10, 17

Beli 1
Gratis 1

Berlayar Gratis
untuk

Anak-Anak

Website: dreamcruiseline.com  |  Facebook: DreamCruisesIndonesia
Untuk memulai liburan impian Anda, hubungi 021-2992-2928 atau hubungi agen perjalanan pilihan Anda:
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“Halo teman teman!”
Nama: Bilqish Elkeyna

Usia: 14 bulan
Pengirim: Eika & Yusuf

“Senyum Manis Sebelum 
Mandi ”

Nama: Sandra Azmya Azzura
Usia: 2.5 bulan

Pengirim: Rindi & Tedy  

“aku mau jadi pembalap”

Nama: Shakil
a Varisha G

unara

Usia: 15 
bulan

Pengirim
: Sulistia

wati & Elv
in

“My happy face :)”Nama: Michael JacobUsia: 3 tahunPengirim: Yeni & Chandra 

“WOW”

Nama: Sayyi
d Hasan 

Al-mujtaba

Usia: 11 
Bulan

Pengirim
: Sayidin

a Ali

“Sepeda Baruku”Nama: : Muhammad Aditya Hadi Wibowo
Usia: 4.7 tahunPengirim: Petty Febrian
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“playing”
Nama: Khayra Anjani Simonli

Usia: 3 tahun 10 bulan
Pengirim: James P.

“Senyum Bareng Aku 
Yuk..!!”

Nama: Fuchsia Shanum Anjani
Usia: 6 bulan

Pengirim: Vida & Rully

“my 2nd birthday”

Nama: Razze
l Rafka 

Rezkyan
dra

Usia: 2 t
ahun

Pengirim
: Riri

“Aji Mau Eskrim”Nama: Igb Narendra Yuda Alhusain Ramazan
Usia: 5,5 bulanPengirim: Erna & Yuda

“Kenalan Yuk”

Nama: Mukha
mmad Yudis

tira Arfa
 

Hidayat

Usia: 1 t
ahun 2 b

ulan

Pengirim
: Sofie A

zzahra 

“senangnya menjadi princess snow white”Nama: Carissa Janetta NadhivaUsia: 4 tahunPengirim: Henita Amindiah

Kirimkan foto buah hati tercinta ke :
redaksi@sangbuahhati.com

Disertakan nama, usia, nama orang tua, dan judul foto
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Pick Up &
Reading
Point

DAPATKAN / BACA
DI SELURUH CABANG :

SANG BUAH HATI

JAKARTA UTARA

JAKARTA PUSAT

JAKARTA BARAT

JAKARTA SELATAN

JAKARTA TIMUR

BEKASI

SERPONG, BINTARO, 
TANGERANG, BANTEN

BOGOR

DEPOK

BALI

SURABAYA

SEMARANG

LAMPUNG

JAMBI

SOLO

YOGYAKARTA

MAKASSAR

PALEMBANG

BATAM

MEDAN

BANDUNG

CIREBON
Mom & Jo Spa MOI
Teach Indonesia School
Momoko Baby Shop
Baby Parcel PIK
RS Pantai Indah Kapuk
Warung Tahu
Punk Q Hair Studio
RS Satya Negara
Mall Of Indonesia (MOI)
Sweet Hut PIK
Bird & Bees (Kelapa Gading)
RS Royal Progress
Baby Empire
RSIA Family
RS Hermina Podomoro
RS Puri Medika
Suzanna Baby Shop
RS Gading Pluit
Sun Smile
Dental Health Center
Klinik Gigi  Gading Graha/ 
Yayasan Kasih
TKK 10 Penabur PIK
Lighthouse Kelapa Gading
Baby Belle’s
Sweet Mom Shop
Gading Music School
EDB Baby Shop
Baywalk Mall
Kiddie Planet
Pluit Village
Odilia Baby Shop

RS Mitra Kemayoran
Baby’s World
RSIA Bunda
Kiddy Cuts
PG Ar Rahman Motik
House of Costume
Shape Up Indonesia

Pelita Montessori Pre-School & 
Kindergarten
Bella Baby Shop
Arche & Joan Music
Ceria Baby Shop
Kinderworld Montessori
Baby Belle’s
RS Medika Permata Hijau
Sempoa Sip Citra 2
Drg. Linus Boekitwetan
Asoka Baby Store
Medikids Klinik & Apotik
Megumi Baby House
Kid & Baby Zone
Lavie Baby House
Dr. Dianto, SpA
Little Mouse Kids Photography
Kantor Media Indonesia
Baby Rabbit Baby Shop
Kiddy & Mommy Shop
Smart Kiddo - Baby Shop

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

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

Baby’s World
Kidea Pre School
RSB Taman Harapan Baru
RS Hermina Bekasi
RS Medika Cikarang
Hema Dutch Family Resto
RS Bella
RS Tiara
RS Mitra Keluarga Bekasi Barat
Klinik Berkat Melimpah

TKK Penabur Harapan Indah 
Bekasi
RS Grand Wisata Hermina
Sekolah Victory Plus
RS Permata Bekasi
TK Quantum

RSIB Putera Dalima
RS Eka Hospital
Biyan Baby Shop BSD
RS Mayapada Hospital
Cheese Cake Factory
Sekolah Abbakids
Archa Klinik
RS Awal Bros
Creativkids karawaci
Puskesmas Poris Gaga
Mom n Jo Spa BSD
Klinik DK Bintaro
Klinik & Apotek Dharma
Amazia Music School
Bintaro Jaya Exchange
Mae Bebe
Sudjana Kids & Baby Shop
Maxlynn Baby Shop
Kharinta Clinic
Toko Susu Mimi
Camio Picture
Laboratorium Klinik Primalab
Moejoe Boys & Girls
Bird & Bees (Bintaro)
RS Omni International Hospital
Mom’s Shop Gading Serpong
Mom & Child Hospital Siloam
Brainfit
ADHD Center
RSIA ST Carolus Summarecon
Ballet Sumber Cipta
Bethsaida Hospital
Precious Life Clinic (PRELIC)
Etoile
Wonderland Alam Sutera
Bian’s Alam Sutera
Bian’s Gading Serpong
Bio Media Gading Serpong
Ken N Mom Gading Serpong
Bandar Jakarta Alam Sutera
Baby Jumper Gym International
Mom’s Cakes & Cookies Gading 
Serpong
BPK Penabur
Stella Maris International 
Education
Creative Kids
Thumbkin Montessorri Pre School
I- Mandarin & IM Mandarin
International Course
Kiddie Planet
Candle Tree School
Little Harvard (Gading Serpong)
Bintaro Baby Shop (Bintaro)
Klinik Ananda
Restoran Ayam Rumahan

Rumah Sakit Ibu dan Anak 
ANNISA
Baby and Child Clinic Tumbuh 
Kembang
Resto De’Leuit
RS Meilia Cibubur
Royal Safari Garden
Baby Wish
Bakmi Golek
Baby House
RS Bogor Medical Centre
Bird & Bees Cibubur
RSIA Bunda Suryatni

RS St.  Theresia
Town for Kids

Laboratorium Enggal
Sekolah Tunas Mekar Indonesia
RS Imanuel Way Halim
RS Anugrah Medika
Lampung Futsal - Kedung 
Meneng
Sekolah Global Surya
Wellington School

Chicco Swalayan
Siloam Hospital
De Angel Baby Shop
Megumi House
Rumah Bersalin Anugrah
RS Mitra Keluarga

Mutiara Media Klinik
Klinik 24 Jam Prof. Bagiada
PG dan TK Petra Berkat
Bali Public School
Sekolah Kuncup Bunga
TK Sidik Jari
Klinik Bidan Oka Kartika
Rotary Club Niti Mandala
Park 23
Youth Shine Academy

Baby Shop Buah Hatiqu
Toko Mainan Anak Ceria
Jala Kencana
RS Telegorejo
RSB Soegijopranoto Bongsari
Toko Sejati Baby
Tip Top Babyshop
Ramee Babyshop
Bidan Kita

RS Santa Elisabeth
Imatho Family Care
Varasti Salon & Day Spa 
Female & Baby Only
Rainbow Salon & Spa Sekeluarga
Sekolah Budi Utama
Baby Zania Baby Shop & Spa

Bird & Bees (Makassar)
Max-co
Aliyah Baby Shop
Megumi Baby Shop
Endekado
Millenium Babies & Kids

Siloam Sriwijaya
Warna Warni Baby Shop
Melody Baby Shop

Sekolah Ananda

Hartono Solo
RS Indriati
Bunda Baby Shop
Toko Esbe
Toko Sumber Makmur
Chika Baby Shop
Rumah Warna

RS Ibu dan Anak Graha Permata
Baby’s Wold
Burger & Grill
Margocity
RS Bunda
RS Sentra Medika
RS Hermina Depok
RS Puri Cinere
Bubble n Me
Cinere Bellevue Mall
Sekolah Citra Persada
Dinopark Depok Town Square
Mabelly by Ryan Salon
RSB Prima Husada
TK Dian Didaktika
Tasya Baby Kids & Store
Kawai Baby Kids Shop
Fery Salon &  Spa
Drg. Joko @ Margocity

RS Martha Friska
RSIA Stella Maris
RSIA Rosiva
Dokter Henniyo Angkasa
RS Columbia Asia
San’s Baby Shop
Baby’s Planet
Stella’s GD Center

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

RS Ibu & Anak Sumber Kasih
RS Putera Bahagia
RS Gunung Jati
Tanita Bay & Kids Shop

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

Ingin
jadi
PICK UP
POINT?

Hubungi:
0878 8197 5343
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