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Tanda Bahaya Pada
Masa Kehamilan by Marlisa Tenggara

Memilih Bersalin Normal atau 
C-Section? by Feimi Wijaya

Seluruh informasi dibawah ini saya peroleh dari buku panduan kehamilan 
dari Rumah Sakit tempat saya berkonsultasi sekaligus bersalin ya moms. 
Setiap ibu hamil terutama bagi yang sedang menjalani kehamilan pertama, 

tentunya banyak hal yang dapat mengkhawatirkan dan menjadi pertanyaan. Tapi, 
tidak semua keluhan itu menandakan hal yang berbahaya.

Di bawah ini adalah tanda bahaya yang harus segera dikonsultasikan ke dokter 
jika seorang ibu hamil mengalaminya ya.

Keluhan yang berbahaya pada kehamilan
1. Muntah terus-menerus
Bila dalam satu hari muntah dari pagi sampai malam lebih dari 10 kali, sebaiknya 
segera konsultasikan ke dokter karena kemungkinan harus dirawat di RS.
2. Rasa sakit pada waktu buang air kecil
Mungkin hal ini disebabkan karena peradangan dari kandung kemih, maka perlu 
adanya tindakan medis.
3. Keracunan kehamilan
Dapat terjadi pada kehamilan di atas 7 bulan dengan keluhan : sakit kepala hebat, 
penglihatan kunang-kunang, sakit pada ulu hati, kaki bengkak. Bila gejala ini 
disertai dengan tekanan darah tinggi, maka kita harus waspadakarena tiba-tiba 
dapat terjadi kejang-kejang. Hal ini dapat membahayakan ibu dan janin.

4. Keluar air dari vagina
Hal ini bisa disebabkan oleh air ketuban yang pecah, ini dapat menimbulkan 
infeksi (ibu akan menderita demam tinggi) dan tali pusar bayi meroeot turun dan 
terjepit antara panggul ibu dan kepala bayi. Hal ini dapat menyebabkan kematian 
bayi. Segera hubungi dokter jika hal ini terjadi.
5. Pendarahan
Setiap pendarahan yang terjadi sebelum saat kelahiran berarti tidak normal. Maka 
bila ini terjadi, segera hubungi dokter.

Hai Moms, buat yang pertama kali 
menjalani kehamilan, dan sudah 
mendekati due date, pasti banyak 

pertanyaan, mau normal atau C-Section? Pasti 
jawabannya beragam, ada yang mantap mau 
normal, ada yang ragu-ragu mau normal, dan 
ada juga yang mantap “Caesar aja ah biar ga deg-
degan soal waktunya”. Semua orang pasti maunya 
melahirkan secara proses alami yaitu persalinan 
normal, walaupun katanya sakit banget, tapi 
setelah itu recovery-nya sangat cepat, pagi-pagi 
lahiran, malamnya sudah bisa jalan-jalan. Saya 
kurang tahu ya bagaimana kondisi sakitnya 
melahirkan melalui persalinan normal, karena 
saya sendiri niatnya normal, namun berujung 
Caesar juga. 
Ada beberapa kondisi yang disarankan untuk 
tidak melalui persalinan normal, diantaranya:

1. Posisi bayi sungsang
Posisi bayi sungsang tidak melulu kepala di atas, 
bisa saja posisinya melintang atau menyamping, 
yang jelas, kepala tidak di bawah, sehingga 
menyulitkan untuk memasuki jalan lahir. Sama 
hal nya seperti saya, sudah memasuki usia 
kehamilan 39 minggu, tapi si baby tidak turun 
ke jalan lahir, masih tinggi sekali di atas, dan 
ternyata, hal tersebut disebabkan karena posisi 
kepala bayi oblique (atau berada di samping jalan 
lahir, sehingga mengakibatkan dia tidak dapat 
turun ke jalan lahir).

2. Panggul Ibu kecil

Besar kecilnya panggul Ibu akan diukur oleh 
dokter ketika usia kehamilan menginjak 37 
minggu ke atas, dengan cara memasukkan 
2 jari ke dalam vagina. Apabila panggul Ibu 
cukup besar, biasanya dokter akan menyarankan 
untuk melalui proses persalinan normal, apabila 
tidak cukup besar, sebaiknya tidak mengambil 
resiko untuk melahirkan normal, karena dapat 
menyebabkan sang bayi stress ketika dilahirkan.

3. Kehamilan kembar 2 atau lebih
Kehamilan kembar 2 atau lebih memang lebih 
beresiko dibandingkan dengan kehamilan 
anak 1, dan lebih beresiko untuk lahir lebih 
awal dari waktu yang diperkirakan. Terkadang 
posisi kehamilan kembar ini ada juga yang 
beda plasenta, sehingga membutuhkan waktu 
yang lebih lama bagi Ibu untuk melalui proses 
persalinan normal.

4. Pre-eclampsia
Preeklamsia adalah kondisi dimana tekanan darah 
sang Ibu tinggi. Oleh karena itu, pengukuran 
tekanan darah saat hamil sangat dibutuhkan. 
Mom perlu waspada apabila tekanan darah 
mencapai 140/90 mm/Hg atau lebih. Untuk 
para Ibu yang memiliki riwayat pre-eclampsia, 
biasanya para dokter menyarankan untuk 
melahirkan melalui proses persalinan Caesar.

5. Kacamata minus tinggi atau retina tidak baik
Memiliki riwayat myopia? Sama seperti saya 
yang menggunakan kacamata minus 9, sebetulnya 
dokter obgyn saya tidak menyarankan untuk 

melahirkan secara normal, karena hal ini mengkhawatirkan, 
terlebih apabila ternyata retina saya tidak cukup kuat. 
Takutnya, ketika mengejan, mata kita tidak sanggup 
menahan, sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan 
kebutaan. Akan tetapi, alangkah baiknya untuk berkonsultasi 
terlebih dahulu dengan dokter mata.

6. Keadaan darurat
Dalam keadaan darurat, misalnya air ketuban pecah, 
atau terjadi pendarahan, dan kondisi Ibu yang tidak 
memungkinkan untuk mengejan, sudah pasti para dokter 
akan menyarankan untuk melalui proses persalinan Caesar, 
karena yang terpenting bukan cara lahirnya, tapi lebih 
kepada keselamatan dan kesehatan Ibu dan bayi nya.  
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Amankah Mie Instan untuk 
Ibu Hamil? by Cindy Kie

Tips ASI Lancar  
Setelah C-Section 

Siapa yang tidak suka mie instan? Mostly 
semua orang pasti suka sama mie instan 
ya.Sebelumnya, mari kita bahas kandungan 

yg terdapat dalam mie instan.

1.  Mie instan dikelompokkan dalam makanan 
cepat saji atau junk food dan makanan olahan 
dari karbohidrat atau tepung terigu.

2.  Makanan olahan ini memiliki sedikit nutrisi 
dan sulit dicerna oleh tubuh.

3.  Makanan olahan mengandung lemak trans yang 
tinggi.

4.  Mie instan jika dikonsumsi berlebihan, dapat 
meningkatkan kadar kolesteroldalam tubuh.

5.  Kandungan vitamin, protein, serat, dan mineral 
yang sangat rendah.

6.  Memiliki kandungan MSG yang sangat tinggi. 
Mungkin tidak membahayakan sistem tubuh 
saat pertama kali mengonsumsi mie instan, 
tetapi jika ibu hamil makan mie instan setiap 
hari, maka perlahan-lahan dapat berpengaruh 
pada kesehatan.

7.  Salah satu masalah terbesar pada mie 
instan adalah kandungan sodium (garam) di 
dalamnya, bahkan terutama lebih tinggi pada 
mie instan jenis cup. Mengkonsumsi terlalu 
banyak sodium dapat menyebabkan hipertensi 
yang berdampak buruk bagi kehamilan.

8.  Mie instan mengandung zat lilin. Lilin 
digunakan agar mie instan tidak lengket. Coba 
bayangkan ada zat lilin yg masuk ke tubuh kita, 
bagaimana tubuh kita akan bereaksi?

9.  Mengandung zat pengawet dan zat kimia.

Lalu bolehkah Ibu Hamil mengkonsumsi mie 
instan?

Dokter pasti menyarankan agar menghindari 
makan mie instan. Namun, jika ingin makan mie 
instan saat hamil, berikut beberapa saran dari 
saya.

1.  Bila memungkinkan, jangan gunakan bumbu 
yang sudah termasuk dalam kemasannya. Kita 
bisa mengolahnya dengan bumbu alami dari 
dapur sendiri. Tapi jika ingin praktis, bisa 
gunakan bumbu tambahan tersebut, namun 
pastikan tidak ada tambahan garam karena mie 
instan sudah mengandung garam tinggi.

2.  Saat merebus mie-nya, sebaiknya mie direbus 2 
kali. Setelah merebus mie instan pertama kali, 
buanglah airnya. Kemudian rebus lagi sebentar, 
angkat dan siap diolah lagi. Cara ini dapat 
menghilangkan lapisan lilin dalam mie instan 
yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

3.  Tambahkan sayur-sayuran agar membuatnya 
lebih bergizi tinggi.

Hal terbaik adalah untuk mengkonsumsi mie 
instan seminimal mungkin demi kesehatan diri 
sendiri dan sang janin.

Jika awal-awal setelah melahirkan SC ASI 
masih sedikit bahkan belum keluar, jangan 
panik. Bayi dapat bertahan tanpa minum 

selama 3 hari setelah lahir karena bayi masih 
membawa nutrisi yang ia serap dari plasenta saat 
di rahim ibunya.

Berikut ini takaran kebutuhan ASI pada bayi baru 
lahir:
Hari 1: 5-7ml 
Hari 3: 22-27ml
Minggu 1: 45-60ml
Minggu 2: 80-100ml

Nah, untuk keberhasilan menyusui selanjutnya, 
simak tips berikut ini:

1. IMD (inisiasi menyusu dini)
Baik persalinan normal ataupun caesar, IMD 
ini sangat penting karena inilah saat bayi dan 
ibu belajar menyusu dan menyusui. Di sinilah 
awal keberhasilan menyusui.  Salah satu caranya 
adalah melakukan skin to skin contact supaya ibu 
relax dan suhu tubuh bayi yang baru lahir dapat 
menyesuaikan dengan dunianya yang baru.

2. Rawat gabung bayi-ibu
Carilah rumah sakit yang memfasilitasi rawat 
gabung ibu dan bayi, atau mintalah untuk hal ini 
ke provider kesehatan tempat kita melahirkan. 
Dengan bersama-sama dengan bayi setiap saat, 
ibu dan bayi akan lebih mudah beradaptasi untuk 
menyusu dan menyusui.

3. Pelekatan yang benar
Ada beberapa hal  yang menyebabkan proses 

menyusui terhambat diantaranya: puting datar, 
puting lecet, dan lain sebagainya. Kuncinya adalah 
di pelekatan. Pelekatan yang pas adalah ketika bayi 
menghisap seluruh aerola, bukan puting. Perut bayi 
sejajar menghadap ibu. 

4. Perah ASI menggunakan pompa baik manual, 
elektrik, atau dengan tangan
Jika Moms berkendala menyusui secara langsung, 
anda dapat memerah ASI dengan pompa bahkan 
dengan tangan. Lakukan dengan teratur karena 
akan sangat mempengaruhi hasil.

5. Makan makanan bernutrisi
Asupan makanan dari ibu akan sangat berpengaruh 
terhadap kualitas ASI. Perhatikan kandungan 
kelengkapan nutrisinya dari makanan anda. Bila 
perlu, konsumsi ASI booster untuk tambahan nutrisi 
ibu menyusui.

6. Dukungan keluarga dan orang-orang sekitar
Pernah dengar istilah it takes a village to breastfeed 
a baby? Ya! Dukungan orang sekitar sangat 
berpengaruh untuk keberhasilan menyusui, apalagi 
ASI ekslusif. 

7. Happy! 
ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin 
untuk memproduksi dan memperlancar ASI.  Dan 
keduanya berhubungan erat dengan kebahagiaan. 

Jadi untuk ibu-ibu menyusui, yuk happy!  Yang bisa 
me-manage mood adalah kita sendiri. Lakukanlah hal 
yang kita sukai yang bisa buat mood bagus, karena 
happy mom, happy family! 

by Dita Sabariah
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Cara Meningkatkan  
Produksi Asi by Audrey Lai

Beberapa mommy ada yang tanya saya minum booster 
ASI apa? Gimana caranya supaya ASI-nya banyak 
mom? Dan masih ada pertanyaan lainnya, jadi saya 

mau share tentang pengalaman saya, siapa tau bisa berguna.
Jadi ini cara-cara yang saya lakukan untuk meningkatkan 
produksi ASI:

1.  Dari usia kehamilan 6 bulan, saya rutin membersihkan 
payudara dengan baby oilsetiap sebelum mandi

2.  Luluran. Biasanya untuk membersihkan bekas luluran, 
pasti di pijat. Tapi jangan kencang-kencang ketika pijat 
di bagian payudara karena bisa memicu kontraksi, cukup 
pijat dengan lembut saja. 

3.  Ketika usia kehamilan 7 bulan, saya iseng pijat dibagian 
areola, ternyata keluar ASI sedikit. Tetapi setelah 
itu abis saya ga berani pencet lagi. Saya hanya rutin 
membersihkan payudara denga baby oil.

4.  Ketika waktunya bersalin, saya membawa breast pump ke 
rumah sakit. Prinsip ASI adalah supply & demand, jadi 
kita harus menciptakan demand sehingga mendapatkan 
supply yang sesuai. Di hari ke-3 pasca lahiran, saya 
langsung pompa setelah menyusui Calvin. Awalnya 
memang cuma bisa dapat sedikit, tapi saya setiap kali 
sehabis menyusui, saya selalu pompa. 

5.  Ketika di rumah sakit, saya setiap hari meminta suster 
untuk mengajarkan saya “breast care”. Ini penting untuk 
memperlancar aliran ASI, supaya ga mampet. 

6.  Rutin pompa setelah menyusui, dengan jam yang teratur. 
Jadi misalnya anak mau minum susu 2 jam sekali, berarti 

Pernahkah Anda mendengar kata “kolik”? Kolik merupakan keadaan dimana 
bayi menangis selama berjam-jam yang disebabkan karena perutnya yang 
nyeri/sakit. Kolik pada bayi dapat disebabkan oleh beberapa hal, namun 

penyebab utama bayi menjadi kolik adalah karena bayi terlalu banyak menelan 
udara ketika minum susu.

Biasanya kolik terjadi pada bayi dibawah usia 4 bulan, karena sistem pencernaan 
bayi yang masih belum sempurna. Jika bayi Anda mengalami kolik, ada beberapa 
hal yang dapat Anda lakukan untuk menghindari kolik:

1. Pemilihan botol susu yang tepat.
Bayi yang minum susu melalui botol memiliki resiko lebih tinggi terkena kolik, 
karena ketika menggunakan botol, susu yang bayi minum tercampur dengan 
udara. Namun, para peneliti telah menciptakan botol susu yang telah terbukti 
dapat memisahkan jalur udara dan jalur cairan sehingga bayi tidak lagi menelan 
udara ketika minum susu dan bayi menjadi terhindar dari kolik.

2. Perhatikan posisi bayi ketika minum susu.
Ketika bayi Anda minum susu dengan menggunakan botol, pastikan posisi kepala 
bayi lebih tinggi dibandingkan kakinya. Hal ini akan membantu agar susu lebih 
mudah untuk mengalir ke bagian perut dan udara naik ke atas sehingga ia lebih 
mudah bersendawa. Namun, jangan posisikan kepala bayi terlalu tinggi sehingga 
leher bayi tidak tertekuk.

3. Sendawakan bayi setelah minum susu.
Kolik dikarenakan perut bayi yang terisi dengan udara. Dengan bersendawa maka 
udara yang terdapat di dalam tubuh bayi akan keluar sehingga bayi tidak menjadi 
kembung. Untuk memudahkan bayi bersendawa, posisikan bayi dalam keadaan 
tegak dan tepuk bagian pundak bayi dengan lembut.

4. Tenangkan bayi ketika ia menangis.
Bayi yang kolik akan menangis karena rasa nyeri pada bagian perutnya. Ketika 
ia menangis, cobalah untuk menenangkannya, karena semakin lama ia menangis, 
semakin banyak udara yang ia telan.

Mengatasi Kolik pada Bayi 
by Intan Kumala

kita juga memompa setiap 2 jam sekali. Misalnya anak 
tidur lebih dari dua jam, tetap usahakan pompa supaya 
payudara ga bengkak dan hasilnya stabil.

7.  Seandainya anda merasa memompa setiap 2 jam sekali itu 
berat, bisa dimundurin jadi 3 jam sekali. Penting untuk 
diingat untuk setiap sebelum dan sesudah pompa atau 
menyusu, payudara dibersihkan dengan menggunakan 
handuk yang sudah dicelup air hangat. Jika puting 
berkerak, boleh di lap dengan handuk hangat atau disiram 
pelan-pelan dengan air hangat. Pelan-pelan keraknya akan 
melunak.

8.  Saya tidak mengkonsumsi booster ASI apapun. Saya hanya 
mengkonsumsi makanan yang lengkap: daging, sayuran, 
karbo, lemak (mirip seperti MPASI 4 bintang), dan saya 
minum air putih yang cukup. Sendainya saya makan 
makanan instan, saya tetap memastikan untuk makan 
makanan yang lengkap nutrisinya. Nutrisi dari makanan 
yang kita makan akan mengalir lewat ASI ke anak, dan 
kita sendiri pun memerlukan nutrisi yang baik supaya 
badan tetap sehat.

9.  Saya rutin minum susu greenfield atau UHT yg plain 
low fat, minimal 500 ml per hari, dan saya rutin 
mengkonsumsi telur ayam kampung rebus dari hamil 
sampai sekarang.
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Mengatasi Kelainan Kaki 
pada Balita by Freny Sugianto

Hi Moms, saya ingin berbagi cerita 
mengenai kelainan pada kaki balita. Pada 
umumnya tidak sedikit dari balita yang 

mengalami ‘in-toeing’.
Ketika anak saya mulai berjalan saya merasa 
postur dan cara berjalannya sedikit berbeda 
dengan anak lainnya. Cara ia berjalan termasuk 
dalam kategori kelainan kaki ‘in-toeing’ dimana 
sudut kaki mengarah ke arah dalam. Berjalan 
dengan cara seperti ini dalam waktu lama bisa 
mempengaruhi pertumbuhan tulang kaki. Kaki si 
kecil dapat tumbuh membentuk huruf O. 
Sebagai orang tua tentu kami tidak tenang melihat 
perkembangan fisik yang cenderung berbeda 
dengan anak lainnya. Kami pun berkonsultasi 
dengan dokter spesialis tulang dan kaki anak saya 
di diagnosis mengalami ‘in-toeing’.
Penyebab in-toeing sudah terbentuk semenjak si 
kecil dalam kandungan. Janin yang bertumbuh 
akan menyesuaikan posisi tubuhnya dalam rahim 
sehingga tulang tibia (antara lutut dan mata kaki) 
ikut berputar ke arah dalam. Kadang tulang femur 
(paha) juga ikut berputar ke dalam.
Dokter menyarankan untuk memakaikan sepatu 
khusus untuk anak yang memiliki kelainan 
“in-toeing”. Kami pun di rujuk ke klinik YPAC 
(Yayasan Penyandang Anak Cacat) untuk 
pembuatan sepatu ini. Ini langkah-langkan 
pembuatan sepatu tersebut:
•  Sepatu di rancang sesuai kebutuhan anak 

masing-masing.
•  Sebelum di kenakan, juga perlu di teliti lebih 

lanjut oleh dokter spesialis tulang.
•  Jika bentuk sepatu sudah di setujui oleh dokter, 

barulah sepatu tersebut boleh di gunakan.
•  Pemakaian sepatu dalam kurun waktu 3 

bulan berhubungan kaki anak yang cenderung 
berubah-ubah.

•  Setelah 3 bulan, dokter akan melihat lebih lanjut 
kelainan ‘in-toeing’ pada si kecil; apakah ada 
perubahan atau tidak.

Setelah pemakaian sepatu 3 bulan, perubahan 
pada kaki anak saya terlihat jauh lebih baik, 
hanya saja dokter tetap menyarankan pemakaian 
sepatu ‘in-toeing’ dalam jangka waktu lebih lama. 
Hal ini karena pada anak, kaki-kaki kecil masih 
terbilang lentur dan lunak, serta belum sekeras 
kaki-kaki orang dewasa. Sehingga kaki pun lebih 
mudah kembali ke bentuk ‘in-toeing’.
So, Moms jika si kecil memiliki kelainan kaki 
jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan 
lebih dini dan lanjut. Pemeriksaan dini akan 
berdampak lebih efektif karena tulang si kecil 
masih terbilang lunak. Sehingga lebih muda untuk 
melakukan terapi melalui sepatu khusus.
Berikut detail mengenai pemeriksaan in-toeing

Rumah sakit MRCC Siloam
Dokter Ucok spesialis tulang
Biaya konsultasi : 600.000

Klinik YPAC
Jalan hang lekiu III no.19
Pembuatan sepatu ‘in-toeing’ : 500.000

Mengatasi Kolik pada Bayi 
by Intan Kumala

Kaki Anak Cewek  
Bopengan, Help! by Sherlly Yusuf

Semenjak saya dan keluarga tinggal di 
Jakarta, kaki anak saya, Elle, yang saat itu 
berumur 2 tahun, tidak henti-hentinya jadi 

sasaran empuk nyamuk. Segala cara sudah saya 
coba, dari mengoleskan minyak telon anti nyamuk, 
memakaikan pakaian lengan panjang dan celana 
panjang jika bepergian, menempelkan sticker anti 
nyamuk di belakang baju. Tetapi tetap saja digigit.

Dan namanya anak kecil, kalau gatal, pasti akan 
garuk. Sedangkan kita sebagai orang dewasa tahu 
bahwa menggaruk malah akan memperburuk 
rasa gatal, bahkan bisa membuat kulit menjadi 
bengkak, bahkan luka. Itu yang terjadi pada Elle. 
Karena terus menerus digaruk, akhirnya kulit 
kakinya luka. Dan jeleknya luka, ketika membaik, 
malah akan menimbulkan sensasi gatal yang lain. 
Jadi digaruk lagi. Akhirnya kaki anak saya yang 
sekarang berumur 5 tahun, penuh dengan bekas 
luka yang berwarna kehitaman alias bopeng.  

Saya mendengar tentang Buds Save Our Skin 
Lotion dari teman yang anaknya juga mengalami 
hal serupa. Katanya kaki anaknya yang bopengan 
membaik setelah memakai lotion ini. So, I gave 
it a try.

Setelah saya pelajari, Buds Save Our Skin Lotion 
ini terbuat dari bahan-bahan organik, dan bahkan 
memiliki sertifikat Ecocert yang berasal dari 

Perancis. Memiliki kandungan tea tree oil dan 
shiso extract yang berperan sebagai antiseptik 
guna membunuh bakteri, virus, dan jamur yang 
dapat menyerang bagian luka di kulit anak. Selain 
itu, lotion ini juga mengandung aloe vera yang 
berfungsi mendukung regenerasi kulit; dan juga 
mengandung shea butter yang berfungsi untuk 
melembutkan kulit.

Ketika pertama kali saya mencoba mengoleskan 
lotion ini di kaki Elle, dia bilang “lotion-nya 
dingin Mami”. Teksturnya seperti gel, dan baunya 
mirip dengan bau alkohol antiseptik.  Biasanya 
saya oleskan secukupnya di kedua kaki dua kali 
sehari sehabis mandi.
Secara perlahan saya melihat adanya 
perkembangan di kedua kaki Elle yang bopeng. 
Bekas lukanya tidak lagi sehitam dan sebesar dulu. 
Selain itu sekarang jika digigit nyamuk dan segera 
di oleskan Save Our Skin Lotion, Elle tidak lagi 
menggaruk. Jadi tidak lagi timbul iritasi dan luka.

So, bagi Moms yang memiliki masalah yang sama, 
boleh dicoba Buds Save Our Skin Lotion. Apalagi 
kalau anaknya perempuan, kasihan kan wajah 
cantik tapi kaki bopengan. Saya berharap semua 
bekas luka di kaki Elle bisa pulih dengan total dan 
kembali mulus.
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Bayi Menangis Sebaiknya  
Dibiarkan Saja? by Valent Cindy

Ada mitos yang berkembang di masyarakat 
kalau bayi menangis sebaiknya dibiarkan 
saja supaya tidak manja dan agar fisiknya 

kuat. Betulkah demikian?

Faktanya, jangan membiarkan bayi menangis 
terlalu lama tanpa usaha orangtua untuk 
mengetahui penyebabnya. Tentu saja jangan 
langsung menggendong setiap kali bayi menangis. 
Namun berikanlah respons positif untuk setiap 
tangisannya, misalnya dengan menyentuh atau 
mengajaknya bicara. “Di sinilah akan terbentuk 
trust (kepercayaan) bayi pada orang-orang di 
sekitarnya yang menjadi dasar perkembangan 
selanjutnya. Dengan diberi respons bayi akan 
merasa nyaman, dimengerti, disayang dan 
diinginkan kehadirannya di dunia ini,” papar 
Vera Itabiliana K. Hadiwidjojo, psikolog anak dan 
remaja di Lembaga Psikologi Terapan Universitas 
Indonesia. 

Bila bayi menangis dibiarkan terus tanpa 
direspons positif, bisa jadi kelak anak akan 
tumbuh menjadi anak yang rendah diri karena ia 
merasa kurang diperhatikan. Lagipula, bayi hanya 
menangis bila benar-benar membutuhkan sesuatu, 
baik kebutuhan fisik maupun psikologis. Sebab, 
sebagai makhluk paling murni bayi tak mungkin 
berpura-pura dan memanipulasi tangisannya.
Menangis adalah cara bayi berbicara. Ada 

beberapa alasan mengapa bayi menangis, yaitu :
• Merasa lapar
• Mengantuk
• Sakit
• Tumbuh gigi
• Ingin buang air
• Terlalu banyak stimulasi
• Kepanasan
• Merasa kedinginan
• Ingin diperhatikan

Orangtua dapat membedakan alasan-alasan 
bayi menangis dengan menghabiskan waktu dan 
berinteraksi lebih sering dengan bayi.

Karena kita sudah tau apa saja alasan bayi 
menangis, berikut ini adalah beberapa tips untuk 
meredakan tangisan bayi :
• Gendonglah sambil jalan atau naik-turun tangga
• Ayunlah ke depan dan ke belakang
• Bedonglah, namun jangan terlalu ketat
• Bersenandunglah sambil menggendongnya
• Berikanlah ASI
• Gantilah popoknya
• Selimutilah bayi
• Peluklah bayi
• Gumamkanlah suara, “Ssshhh”

Semoga bermanfaat.

Tips Anak Cepat Sembuh 
Batuk Pilek by Ricka Puspita Atmadja

Perubahan cuaca yang ekstrim saat ini 
membuat banyak anak-anak yang terserang 
penyakit batuk, flu dan radang tenggorokan. 

Waktu saya ke klinik untuk mengantar Kimmy 
berobat, sebagian besar anak-anak disana sedang 
bersin dan batuk. Begitu juga di tempat umum 
seperti mall atau sekolah, banyak sekali anak-
anak (dan juga orang dewasa) yang batuk dan 
bersin. Selain berobat ke dokter, treatment apalagi 
yang bisa kita berikan kepada anak ketika batuk 
pilek?

1. Nebulizing atau Uap
Jika Si Kecil terdengar sesak napasnya atau 
mengi (weezing/napas berbunyi) sebaiknya 
segera dilakukan treatment uap atau nebulizing. 
Treatment ini bisa dilakukan di klinik atau rumah 
sakit, bisa juga dilakukan dirumah jika mommies 
sudah memiliki alat nebulizer. Jika melakukan 
treatment nebulizing dirumah, bisa membeli obat-
obatan di apotik dan sesuai dengan resep dokter. 

2. Pijat
Setelah mandi atau sebelum tidur malam, 
mommies bisa melakukan treatment ini. Oils 
yang bisa digunakan juga beragam, mulai dari 
baby oil, essential oil, atau minyak telon. Pijatan 
bunda dan rasa hangat dari oils tersebut mampu 
membantu Si Kecil lebih nyenyak tidur dan 
membantu melegakan pernapasan. Apalagi ketika 
batuk pilek biasanya anak-anak akan sering 
terbangun di tengah malam karena terbatuk-batuk 
atau hidung penuh dengan lendir, sehingga sulit 

bernapas. Jangan lupa untuk meninggikan bantal 
Si Kecil ketika tidur, supaya lendir di hidung 
atau dahak di tenggorokan bisa ‘turun’ dan 
mengurangi gangguan batuk di malam hari.

3. Treatment Minyak Kayu Putih dan Bawang 
Merah
Biasanya saya rajin meneteskan beberapa tetes 
minyak kayu putih kedalam baskom berisi air 
mendidih dan diletakkan di kamar tidur ketika 
Kimmy mau tidur malam. Uap yang dihasilkan 
dari minyak kayu putih dapat membantu 
melegakan pernapasannya ketika batpil. Harap 
hati-hati ya mommies dalam meletakkan baskom 
tersebut, jangan di tempat yang mudah dijangkau 
oleh anak.

Untuk treatment bawang merah, saya me-geprek 
beberapa siung bawang merah diatas wadah 
lalu saya teteskan minyak kayu putih diatasnya. 
Wadah ini saya letakkan dekat dengan bantal 
kepala Kimmy ketika ia sedang pilek. Bawang 
merah dipercaya dapat menyerap virus dan 
bakteri penyebab flu, juga dapat membantu 
melegakan pernapasan. Treatment ini saya 
lakukan sejak Kimmy berumur 2-3 bulan yang 
waktu itu sedang pilek dan jadi rewel karena 
susah bernapas dengan baik akibat banyaknya 
lendir di hidung. Harap perhatikan jangan 
letakkan terlalu dekat dengan kepala bayi karena 
takut mengenai matanya.Semoga beberapa tips 
diatas dapat bermanfaat ya, moms.
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Perlukah Skincare  
Khusus Bayi? by Editor

Perlukah perawatan khusus pada kulit bayi, 
atau apakah bayi perlu pakai lotion untuk 
kulitnya? Dan segudang penuh pertanyaan 

lainnya mengenai perawatan kulit pada bayi.

Kenapa kulit harus menjadi salah satu perhatian 
utama kita? Karena kulit adalah perlindungan 
awal bagi tubuh. Kult dapat merasakan ketika 
zat yang kita pakai berbahaya bagi kita dengan 
memunculkan warna merah, atau menjadi 
penanda bahwa tubuh kita perlu pertolongan. 
Misalnya muncul bercak hitam pada lipatan leher 
ataupun lengan dapat menjadi pertanda bahwa 
tubuh kita beresiko mengidap diabetes.

Perlukah perawatan kulit sejak dini? Sebenarnya 
kulit bayi sangat tergantung dari genetik ayah dan 
ibunya. Apabila ayah dan ibunya berkulit bagus 
maka akan menurun kepada anaknya. Regenerasi 
kulit bayi pada umumnya sangat baik. Jika ia 
melukai dirinya sendiri tanpa sengaja pun luka 
sangat cepat sembuh dan kulit cepat kembali 
seperti semula. Tujuan dari pemberian lotion 
adalah untuk menjaga kulit agar tetap lembab dan 
juga sebagai tameng menghadapi kotoran.

Apa saja yang diperlukan untuk merawat 
kulit bayi? Untuk seluruh tubuh sebaiknya 
menggunakan baby lotion khusus badan. Oleskan 
ke seluruh tubuh terutama di tangan dan kaki. 
Selain itu, menggunakan lotion khusus seperti 

diaper cream akan membantu dan menjaga 
bayi dari ruam popok sehingga kemungkinan 
ruam akan menjadi sedikit karena tubuhnya 
telah terlindungi. Dan ketika bepergian, anda 
dan bayi mau tidak mau akan terpapar sinar 
matahari, sehingga menggunakan sun block spf 
50 khusus bayi bisa menjadi opsi yang patut anda 
pertimbangkan. Sun block khusus bayi tidak 
perih di mata sehingga aman apabila bayi kita 
mengucek mata. Tambahan topi dan kacamata 
hitam saat main di bawah matahari juga akan 
banyak membantu melindungi kulit.

Apa saja yang diperlukan untuk merawat 
kulit bayi? Untuk seluruh tubuh sebaiknya 
menggunakan baby lotion khusus badan. Oleskan 
ke seluruh tubuh terutama di tangan dan kaki. 
Selain itu, menggunakan lotion khusus seperti 
diaper cream akan membantu dan menjaga 
bayi dari ruam popok sehingga kemungkinan 
ruam akan menjadi sedikit karena tubuhnya 
telah terlindungi. Dan ketika bepergian, anda 
dan bayi mau tidak mau akan terpapar sinar 
matahari, sehingga menggunakan sun block spf 
50 khusus bayi bisa menjadi opsi yang patut anda 
pertimbangkan. Sun block khusus bayi tidak 
perih di mata sehingga aman apabila bayi kita 
mengucek mata. Tambahan topi dan kacamata 
hitam saat main di bawah matahari juga akan 
banyak membantu melindungi kulit.

Menghindari Kecelakaan Fatal  
Dengan Baby Monitor By Marlisa Tenggara

Bayi berusia dibawah 1 tahun sangat rentan untuk jatuh dari ranjang. 
Karena perkembangan mereka yang sangat cepat, kita sebagai orang tua 
seringkali dikejutkan oleh kemampuan yang mereka kuasai secara tiba-

tiba. Hal inilah yang saya alami. Saat Eegan berusia 6 bulan, tiba-tiba saja Eegan 
lancar berbalik badan dari ujung ranjang hingga ujung ranjang sampai akhirnya 
terjatuh dari ranjang setinggi kurang lebih 1 meter ke lantai ubin yang keras.

Spontan saya kaget dan panik mendengar suara dentuman jatuh dan teriakan 
nyaring Eegan. Sesampai dikamar, saya langsung mengangkat dan memeluk 
Eegan menenangkannya. Ini adalah salah satu kasus bayi terjatuh yang tidak 
menimbulkan akibat fatal.

Namun jangan salah Moms, karena urusan bayi terjatuh bisa berakibat fatal. Saat 
bayi terjatuh dan pingsan atau tidak menangis, ini bisa jadi sebuah tanda telah 
terjadi gegar otak pada bayi. Untuk itu, ini menjadi pelajaran penting bagi saya. 
Saya tidak ingin lagi mengulangi kesalahan yang sama.
Dan satu-satunya solusi untuk mencegah hal ini terjadi adalah dengan 
menggunakan alat baby monitor. Selama ini penggunaan baby monitor hanya 
digemborkan untuk mereka yang perlu untuk mengawasi suster. Tapi justru bagi 
saya, seorang full time mom juga sangat memerlukan baby monitor ini. Saat saya 
harus beraktivitas diluar sementara Eegan tertidur, hanya dengan baby monitor, 
saya bisa siaga langsung masuk ke kamar saat Eegan terbangun tanpa suara. 
Sehingga dapat meminimalisasi resiko kecelakaan yang bisa berakibat fatal.

Membeli baby monitor itu sebuah investasi Mom, sebuah harga yang worth it 
jika dibandingkan dengan harga nyawa anak kita. Jangan sampai justru terjadi 
kecelakaan yang membuat kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak 
daripada sebuah baby monitor.
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Ibu Hamil Sehat Tanpa  
Overweight by Editor

Salah satu kekhawatiran ibu hamil yang umum 
ditemui adalah mengenai berat badan. “Bisa 
tidak ya saya kembali ke pre-pregnancy 

weight?”  “Bagaimana caranya memastikan ibu 
hamil dan janin sehat?”. Yang diperlukan oleh 
ibupada masa kehamilan adalah porsi makanan 
yang tepat dan bernutrisi, bukan porsi makanan 
yang banyak. 

Kadang ibu hamil sering jajan diluar rumah tanpa 
tahu bagimana cara makanan dimasak dan berapa 
banyak lemak jahat yang terkandung didalamnya. 
Asupan makanan yang dikonsumsi ibu akan 
masukmelalui tali pusat pengubung ke janin. 
Jadi sebaiknya ibu hamil mulai mengkonsumsi 
makanan sehat bernutrisi dari sejak awal kehamilan 
untukjanin yang lebih sehat dan terhindar dari 
kekurangan massa tubuh.

Untuk menjawab kebutuhan ibu hamil, janin, dan 
juga bayi yang sudah memasuki tahap MPASI, 
Beberapa brand ternama memiliki food Processor 
untuk hal ini, Food processor  diciptakan dengan 
fitur-fitur menarik yang memberikan kemudahan 
bagi ibu hamil dan ibu lainnya. Salah satunya 
adalah Nutribaby+ dari Babymoov yang memiliki 
banyak fitur yang kompeten dan merupakan salah 
satu yang terbaik di kelasnya saat ini. 

Kita perlu memperhatikan jenis makanan dan cara 
pengolahannya agar dapat terhindari dari resiko 
obesitas dan malnutrisi yang dapat berpengaruh 
pada kesehatan janin. Fitur steamer dan blender 

pada food processor dapat membantu Moms dalam 
menyiapkan berbagai menu sehat selama masa 
kehamilan yang juga dapat mempersingkat waktu 
memasak dan menggunakannya untuk melakukan 
hal lain. 

Fitur 5 fungsi memasak yang perlu Mom perhatikan 
dalam mencari food processor yang tepat antara lain 
harus memiliki fungsi Steamer, Warmer, Sterilizer, 
Defroster dan Blender. Fitur ini nantinya akan 
sangat mempermudah Moms dalam menyiapkan 
makanan bernutrisi yang bebas dari sisa hasil 
pembakaran dan minyak. Pastikan juga Food 
processor ini memiliki wadah yang besar pada fitur 
steamernya, sehingga bahan makanan yang dimasak 
bisa lebih banyak. 

Yang terpenting adalah cari food processor yang 
mudah digunakan sehingga tidak membingungkan. 
Fitur pengaturan blending speeds pada blender juga 
merupakan hal penting karena ini memungkinkan 
Moms untuk menyesuaikan tekstur sesuai 
kebutuhan. Jika Si Kecil berada pada masa awal 
weaning, bisa untuk menghaluskan makanan hingga 
berbentuk puree. Untuk anak yang lebih besar atau 
untuk daddynya, bisa dibuatkan jus dengan tekstur 
yang tidak terlalu halus.Dan yang tidak kalah 
penting pastikan Food processor  yang mom pilih 
memiliki fungsi timer yang memudahkan Moms 
untuk memasak sambil mengerjakan hal lainnya. 
Gaya hidup yang baik saat masa kehamilan akan 
menjadi tahap awal yang tepat untuk memulai gaya 
hidup sehat kepada anak-anak kita nanti. 

Sejuta Manfaat Pijat Bayi
by Astri Dwitantia

Dulu mindset saya, pijat bayi hanya bisa dilakukan oleh therapist di 
rumah sakit atau di spa bayi. Ternyata setelah konsultasi dengan 
dokter anak, pijat bayi lebih baik dilakukan oleh orang tua sendiri. 

Selain membuat badan anak menjadi rileks, berikut ini ada beberapa manfaat 
pijat bayi yaitu:

1.   Mengurangi kolik dan melancarkan pencernaan
Pernah suatu ketika, Aira yang waktu itu masih berumur 2 bulan rewel dan 
menangis terus menerus. Tenyata perutnya kencang dan ia seperti kesulitan 
untuk buang air besar (BAB). Seperti orang dewasa, bayi pun dapat merasakan 
kembung. Semenjak itu saya rutin melakukan pijat lembut di sekitar perut 
dan menggerakkan kaki seperti sedang mengayuh sepeda. Hal ini juga ampuh 
dilakukan saat anak sudah menginjak usia 6 bulan ke atas ketika mulai MPASI 
untuk mencegah anak dari diare atau sembelit.

2. Mengenalkan anak tentang anggota tubuh
Ketika memijat, tataplah mata anak sambil bercerita tentang bagian tubuh 
yang sedang dipijat. Jika hal tersebut dilakukan terus menerus maka secara 
tidak langsung, anak akan mengingat nama-nama anggota tubuhnya.

3. Mempererat bonding antara orang tua dan anak
Selain bermain bersama, pijat bayi juga dapat dijadikan momen quality time 
bersama anak. 

4. Sistem kekebalan tubuh akan semakin kuat
Setelah melakukan pijat rutin, dampak yang paling saya rasakan adalah anak 
menjadi tidak mudah sakit. Tidur menjadi lebih teratur dan nyenyak. 

5. Memperlancar aliran darah dan membuat kulit bayi menjadi lebih sehat
Bayi yang sehat terlihat dari kulitnya yang halus, lembut dan tidak kusam. 
Gunakan baby oil atau baby lotion yang terbuat dari bahan-bahan natural. 
anfaat yang kita dapat dari pijat bayi. Akan tetapi, ada beberapa hal yang 
harus diperhatikan yaitu mengenai waktu pemijatan sebaiknya dilakukan 
ketika bayi sedang santai. Jangan memijat bayi ketika bayi sedang menangis, 

tertidur ataupun dekat dengan jam makan. Area pemijatan dapat dilakukan 
pada seluruh tubuh, lakukan dengan lembut terutama di bagian perut. Yuk 
Moms biasakan pijat bayi sesudah mandi dan sebelum tidur agar mendapatkan 
hasil yang maksimal. 
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Tips ASIP Banyak Setelah Breastfeed 
by Momma Denzel

Bagaimana caranya supaya ASI melimpah? 
Bagaimana caranya supaya stock ASI 
banyak setelah direct breastfeed? Ini 

pertanyaan yang sering saya tanyakan ke diri 
sendiri di awal-awal menjadi seorang Mommy. 
Saya sudah rajin pumping, tapi kok hasilnya 
tetap sedikit? Bahkan setelah direct breastfeed, 
hasil pompa cuma dapat 10ml. Kalau lihat Moms 
lainnya di social media, ASI mereka bisa banyak, 
meskipun mereka baru saja breastfeed.
Saya mencoba mencari berbagai macam informasi 
sampai saya lelah. Akhirnya saya memutuskan 
untuk berdamai dengan diri sendiri dan meruban 
mindset saya. I feed my kid, not the refrigerator. 
Dan Moms, tahukah anda bahwa di luar negeri, 
tidak dianjurkan pumping berlebihan karena 
jika missed pumping dapat mengakibatkan 
clogged duct, mastitis, dan yang paling parah bisa 
mengakibatkan kerusakan payudara. 
Jadi yang saya lakukan adalah menabung ASIP 
dan memberikan batas di 50 botol, dan stock 
ASIP saya putar secara rutin untuk menjaga 
kualitas ASIP. 

Tips agar ASI (direct dan juga pumping) lancar:
•  Ketika menyusui di payudara kiri, pompa 

payudara kanan, begitu pula sebaliknya karena 
hisapan bayi merangsang LDR (let down reflex)

•  Rutin bangun di malam hari, walaupun bayi 
tidur, usahakan tetap bangun 3 jam sekali 

•  Setelah direct breastfeed, lanjutkan memompa 
selama 10 menit, tetapi pastikan bayi sudah 

kenyang 
•  Lakukan skin to skin contact dan latch on secara 

rutin 
•  Makan dan minum yang banyak karena 

membutuhkan energi yang banyak untuk 
breastfeed dan juga memompa 

•  Tidur secara teratur, ketika bayi tidur usahakan 
Moms juga tidur 

Menurut saya pribadi, Moms yang setelah 
breastfeed masih bisa menghasilkan banyak 
stock ASI ketika di pompa, adalah yang 
melakukan latch on dan IMD (early initiation 
of breastfeeding) secara benar. Saya sendiri 
karena tidak paham mengenai prinsip ASI 
dan pentingnya IMD, setelah melahirkan saya 
memilih tidur daripada menyusui. Besoknya pun 
juga tidak rutin menyusui, saya cenderung santai 
karena saya berpikih “ah nanti juga pasti keluar 
ASI-nya”. Tetapi ternyata tidak semudah itu, 
butuh niat dan tekat yang kuat.  
Kebanyakan Moms yang E-ping (exclusive 
pumping) akan lebih memungkinkan untuk stock 
ASIP, meskipun tidak semua Moms mengalami 
hal yang sama. Perlu diingat untuk secara rutin 
memompa dan jangan stress. Semakin sering 
Moms memompa, lama kelamaan ASI pun akan 
bertambah, jadi bisa disimpan.

Selamat mengASIhi, Moms!

Betulkah Empeng Menyebabkah 
Gigi Rusak? by Editor

Bayi memiliki kebutuhan menghisap yang tinggi, bahkan kegiatan menghisap 
jempol / jari telah dilakukan sejak bayi masih berada dalam kandungan ibu. 
Dengan menghisap sesuatu, bayi merasakan kenyamanan.

Pada saat menghisap jari, terjadi gerakan yang mendorong rahang atas maju ke depan 
dan rahang belakang menjadi mundur, sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada 
sendi rahang. Apabila kebiasaan ini tidak segera diatasi maka struktur pertumbuhan gigi 
dapat terganggu. Kuatnya hisapan juga dapat mengakibatkan gigi bayi menjadi tonggos, 
serta jari dapat mengalami penebalan (kapalan). Selain itu, tangan bayi yang seringkali 
berada dalam keadaan kotor, menyebabkan bakteri dapat masuk kedalam mulut dengan 
mudah, sehingga bayi menjadi mudah terserang penyakit.

Untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan diatas, para pakar bekerja sama dengan 
dokter gigi anak melakukan penelitian dan mencari solusi dengan menciptakan empeng 
(pacifier) guna memenuhi kebutuhan menghisap-hisap pada bayi. Banyaknya jenis 
pacifier yang beredar di pasaran, seperti bahan yang digunakan, design pacifier, dan 
bentuk pacifier membuat orang tua harus berhati-hati dalam memilih yang terbaik bagi 
sang buah hati. Penting untuk meneliti dan mempelajari fungsi dari pacifier.

Apa indikasi sebuah pacifier yang baik? Dalam memilih pacifier, sebaiknya pastikan 
pacifier tersebut memiliki fungsi seperti berikut ini:

1.  Suction Free Air Channel : jalur udara pada pacifier membantu mengurangi hisapan 
dan tekanan pada rongga mulut

2.  Ultra Thin Stem : leher yang tipis secara nyata terbukti mengurangi tekanan pada 
mulut dan gigi bayi.

3.  Orthodontic Nipple : Membantu penempatan lidah yang sempurna dan mengurangi 
tekanan pada rahang bayi.

Pastikan pacifier yang Anda pilih adalah pacifier yang terbaik, yang tidak hanya untuk 
memenuhi kebutuhan hisap menghisap Si Kecil, namun dapat membantu proses 
pembentukan gigi yang sempurna. 
Ibu yang bijak, memilih yang terbaik bagi sang buah hati.
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Kepala Bayi Peyang Karena 
Salah Posisi Tidur? by Editor

Seberapa pentingkah posisi tidur dalam 
mempengaruhi pertumbuhan anak? Hal ini 
sering menjadi salah satu concern setiap ibu, 

karena kita semua tahu tidur merupakan salah satu 
proses alami yang dibutuhkan tubuh untuk proses 
regenerasi dapat berjalan dengan baik. Posisi tidur 
yang baik tentunya juga berpengaruh pada proses 
pembentukan tulang, apalagi bagi salah satu tulang 
yang paling utama di tubuh kita adalah tulang 
tengkorak.

Pada bayi yang baru lahir, tengkorak kepalanya masih 
lunak, hal ini merupakan proses alami agar kepala 
bayi dapat mudah keluar pada saat proses persalinan 
dan tulang tengkorak ini akan terbentuk dan menyatu 
secara perlahan sampai anak usia 2 tahun. Oleh karena 
itu penting sekali posisi tidur anak dan bantal yang 
dipilih dalam proses pembentukan tulang kepala ini. 
Kontur bantal yang dipilih tidak boleh terlalu lembut 
ataupun terlalu keras karena dapat menyebabkan 
kepala bayi menjadi peyang. Bahan yang paling baik 
saat ini adalah memory foam karena busanya memiliki 
kemampuan untuk kembali ke bentuk asal pada saat 
ada tekanan, selain itu juga dapat dipilih bantal yang 
memiki kontur cekung.

Apakah penyebab kepala peyang? Kepala peyang pada 
bayi dapat disebabkan oleh penekanan pada kepala 
bayi selama proses kelahiran, dimana saat tulang 
tengkoraknya yang masih rapuh melewati terowongan 
sempit pada tulang panggul dan menyebabkan 
perubahan bentuk. Biasanya dalam kasus ini, kepala 

bayi akan kembali bulat normal dalam waktu enam 
minggu pasca kelahiran. Kepala peyang pada bayi 
juga dapat disebabkan tekanan pada satu sisi kepala 
yang terjadi akibat posisi tidur yang tidak berubah 
dalam waktu yang lama dan berulang. Tulang-tulang 
kepala bayi yang baru lahir belum menyatu, jaringan-
jaringannya belum tumbuh, serta masih longgar, dan 
banyak air, sehingga apabila terjadi tekanan pada 
satu sisi secara terus menerus dapat menyebabkan 
kepalanya menjadi peyang. 

Dapatkah kepala bayi yang peyang kembali normal? 
Pada umumnya, tulang-tulang akan menyatu saat Si 
Kecil mencapai usia 18 bulan - 2 tahun. Pada bagian 
kepala, sambungan antar tulang tengkoraknya yang 
terdiri atas tulang rawan dan ubun-ubun baru akan 
mulai mengeras pada usia 9 bulan dan menutup 
sempurna pada usia 18 bulan. Sehingga bentuk 
kepalanya juga akan terus berubah hingga mencapai 
usia tersebut. Dengan demikian, selama bayi masih 
berada dalam rentang usia ini (0-18 bulan), anda masih 
memiliki kesempatan untuk memperbaiki bentuk 
kepala Si Kecil yang peyang.

Moms, ada beberapa cara untuk mencegah dan 
memperbaiki kepala peyang:

1.  Sering mengubah posisi tidur Si Kecil baik di 
gendongan maupun di ranjang, jangan selalu 
telentang.

2.  Solusi termudah adalah dengan menggunakan 
bantal bayi yang memiliki kontur cekung seperti 

Babycream Untuk Anak 
Kembung dan Kolik by Ricka Atmadja 

Kualitas tidur bayi sangat berpengaruh pada pertumbuhan bayi. Pada 
saat tidur bayi mengalami perbaikan sel otak dan produksi hormon 
pertumbuhan. Oleh karenanya, kualitas tidur bayi perlu dijaga. Ada 

beberapa cara untuk memastikan Si Kecil memperoleh kualitas tidur yang baik, 
diantaranya sebagai berikut:

1. Mempersiapkan ruang tidur yang nyaman
Persiapkan tempat tidur yang bersih, udara yang sejuk, kondisi yang tenang, dan 
pencahayaan yang tidak terlalu terang. Hal ini dapat memberikan rasa nyaman 
kepada bayi.

2. Membiasakan waktu tidur yang tetap
Biasakan untuk tidur tidak terlalu malam dan pada jam yang tetap. Jam delapan 
atau jam sembilan malam merupakan saat yang tepat untuk memulai waktu 
tidur bayi. Jangan biasakan bayi begadang atau tidur larut malam, hal ini akan 
menyebabkan bayi mudah lelah

3. Mengoleskan cream bayi
Sebelum tidur, oleskan cream bayi yang berfungsi untuk menenangkan dan 
melancarkan peredaran darah. Oleskan tipis-tipis di daerah dada, perut, dan 
punggung. Rasa hangat pada bagian tubuh tersebut akan membantu Si Kecil untuk 
tidur lebih nyenyak. Ada baiknya jika Si Kecil terbangun di malam hari untuk 
menyusui, oleskan cream kembali sebelum menidurkan. Hal ini akan mencegah 
bayi terkena perut kembung atau kolik.

Semoga bermanfaat!

Lovenest dari Babymoov untuk membantu 
membentuk kepala Si Kecil bulat sempurna.

3.  Menggunakan helm khusus cranial remoulding 
orthosis berdasarkan saran dokter. Pengobatan ini 
membutuhkan waktu 3-4 bulan tergantung tingkat 
asimetris bentuk kepala Si Kecil.
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Holiday season is coming, dan ada 
banyak hal yang perlu dipikirkan dan 
dipertimbangkan ketika traveling dengan 

Si Kecil. Bagi saya pribadi, beberapa hal berikut 
ini adalah “essentials” untuk dibawa ketika 
traveling.

Sleeping essentials:
• Guling kesukaan anak saya 
•  Swaddle blanket yang biasanya saya gunakan 

sebagai bed cover di hotel
•  Piyama tidur – sesuaikan dengan destinasi 

liburan, jika musim dingin tentunya perlu 
membawa piyama yang hangat dan juga kaos 
kaki tidur. 

Feeding essentials: 
• Botol susu dan sikat pembersih.
• Portable drying rack.
•  Sterilizer bags – perlu diperhatikan ini hanya 

bisa digunakan di microwave. Jika tempat 
anda menginap tidak menyediakan microwave, 
bawalah container Lock & Lock yang besar 
untuk mensteril.  

•  Food scissors – untuk menggunting makanan, 
dan apabila Si Kecil masih dalam tahap MPASI 

saya sarankan membawa instant baby food. 
• Disposable bibs. 
•  Electric kettle - untuk berjaga-jaga di hotel 

tempat anda tinggal tidak disediakan kettle.

Bathing essentials:
• Inflatable baby bathtub 
• Handuk dan lap untuk Si Kecil 
•  Potty – bagi Si Kecil yang  sedang toilet training, 

ini penting dibawa supaya proses belajar bisa 
dilakukan secara konsisten

Others:
• Baby carrier 
• Stroller ringan dan berukuran tidak terlalu besar 
•  Diaper bag yang memiliki banyak kantong 

supaya memudahkan ketika mencari barang, dan 
juga yang memiliki kantong di luar di sisi kiri 
dan kanan untuk tempat botol dan thermos

• Obat-obatan
• Tissues dan juga baby wipes 
•  Toy strap - fungsinya untuk menjaga mainan bayi 

supaya tidak jatuh sehingga tidak perlu sering 
di cuci

Semoga membantu ya Moms! 

What to Bring When  
You’re Traveling by Michelle Gouw

Memilih Full Time Mom  
atau Karir? by Marlisa Tenggara

Nyesel ga yah kalo resign?
Ini pertanyaan yang menghantui 
saya sebelum resign dan mungkin 

juga menghantui beberapa moms yang lagi 
mempertimbangkan untuk resign.
Dan setelah 3 bulan lebih saya menjalani profesi 
baru as a full time mom, i gotta say, saya ga 
menyesal sama sekali telah memutuskan resign.
I loved my job! Saya berada di bidang pekerjaan 
yang menurut saya asik dan penuh tantangan baru 
yang membuat saya excited tiap hari ke kantor, 
and leaving all of it behind was hard! Setelah 2 
bulan saya berkutat dengan pertanyaan di atas 
akhirnya saya memutuskan mengambil jalan yang 
selama ini tidak pernah saya pikirkan - being a 
full time mom.

Sebagai seorang full time mom:
1. You’ll be more tired, yes! But experience more 
precious moments. Kalau ditanya capean mana 
kerja sama dirumah? Jelas di rumah! Walaupun 
pulang kerja tetep harus urus baby, tetep dirumah 
seharian lebih capek. Tapi setiap kali mengingat 
momen dimana bisa bikin baby ketawa or tiba-
tiba dia iseng and ketawa sendiri bener-bener 
bikin bersyukur bahwa saya ada disini saat itu 
terjadi. Dan yang pasti ga ada drama di kantor 
liatin foto n video baby sambil nangis saking 
kangennya.

2. You’ll get the chance to teach your baby 
Alasan utama saya resign adalah ini. Karena saya 

rasa saya punya pola asuh sendiri untuk Eegan. 
Saya punya mimpi dan gambaran akan seperti 
apa Eegan nantinya. Nilai apa yang saya mau 
tanamkan, kebiasaan apa yang saya mau terapkan. 
Dan saya bersyukur hari ini Eegan bisa makan 
di high chair, bisa mulai di ajak shake hand dan 
mengerti instruksi sesuai yang saya terapkan. 
Saya cuma berfikir kalau dari kecil tidak saya 
terapkan pola yang saya rasa baik untuk dia, 
nanti saat dia telah terbentuk dengan pola asuh 
orang lain, saya tidak boleh protes, kan saya yang 
memutuskan untuk tidak di rumah.

3. Last but not least, is that you’ll get to see every 
little milestone dan punya kesempatan untuk 
memulai aktivitas baru, melakukan hal-hal baru 
yang bukan di area comfort zone kita. Saya mulai 
coba usaha sampingan baru, menemukan hobby 
dan passion baru.

Jadi, resign atau tidak tentunya tergantung kondisi 
moms dan keluarga masing-masing ya. Tulisan 
ini hanya untuk meng-encourage mereka yang 
memang mempertimbangkan resign tapi takut 
menyesal di kemudian hari.
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Stroller merupakan salah satu perlengkapan 
penting khususnya ketika kita berpergian 
dengan bayi. Beberapa tips memilih stroller:

•  Untuk kenyamanan Si Kecil, ada baiknya memilih 
stroller yang bisa fully reclined dan juga hood 
cober yang lebar supaya Si Kecil bisa beristirahat 
dengan baik dan tidak terganggu suara bising di 
sekitarnya.

•  Karena stroller cenderung memiliki harga yang 
tinggi, pilihlah stroller yang tangguh dan dapat 
digunakan sampai Si Kecil berusia  
cukup besar sehingga anda tidak perlu mengganti 
stroller ketika ia bertumbuh. 

•  Dari segi keamanan, pastikan stroller pilihan anda 
memiliki tali pengaman yang kuat  
sehingga meminimalisir resiko yang tidak 
diinginkan terjadi. 

•  Pilihlah stroller yang mudah dilipat sehingga 
memudahkan ketika anda berpergian.


