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Assalamu’alaikum Wr Wb,

Sahabat E-Book Jariyah tercinta..

E-Book ini adalah E-Book Jariyah perdana kami. Tak kenal maka tak sayang,

tim penyusun buku ini adalah para volunteer yang bersedia secara sukarela

menulis, mengedit, membuat ilustrasi untuk berbagai jenis tema e-book

yang akan diterbitkan secara berkala. Para kontributor penulis, telah menulis

sepenuh hati, pun demikian dengan tim editor dan illustrator.

SAPA KAMI

Kami berharap e-book gratis ini bermanfaat untuk setiap pembacanya daaan

masih selalu terbuka pintu untuk ikut bergabung sebagai volunteer

penyusunan e-book ini, menyumbang ide, tulisan, tenaga untuk mengedit,

membuat ilustrasi, membantu menyebarkan, mempublikasikan agar

manfaat buku ini dapat dirasakan seluas-luasnya.

Maka seperti namanya yaitu Jariyah, kami berharap penyusunan

e-book gratis untuk umum tanpa pamrih dan dilakukan terus-

menerus ini membawa keberkahan bagi setiap pihak yang

berkontribusi di dalamnya. Semua pembaca boleh menyebarkan

tulisan ini tentu saja tetap dengan menyebutkan nama penulistulisan ini tentu saja tetap dengan menyebutkan nama penulis

dan sumber e-book ini.

Selamat menikmati cerita, curhat, tips dan trik dari tema edisi

perdana kami, yaitu Bersiap Menjadi Orang Tua. Insya Allah,

kami akan terbit kembali bulan Mei 2015 dengan tema “Pernak

Pernik Ramadhan Bersama Buah Hati”.

Salam hangat Jariyah,

Tim E-Book Jariyah Edisi Perdana “Bersiap Menjadi Orang Tua”

Saran dan Informasi lebih lanjut hubungi naila.tazkiyya@gmail.com
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Ketika dinyatakan "hamil", sementara anak kedua saat itu belum lagi

CERITA 1

AnakAnakAnakAnak adalah
rizkirizkirizkirizki................

Penulis: Ummu Hanif 

CERITA
1

Ketika dinyatakan "hamil", sementara anak kedua saat itu belum lagi

1,5 tahun, entah apa rasa yang ada di hati ini. Ada sedih, ada

senang. Senang karena Allah begitu mempercayai kami dengan

menitipkan kembali amanahNya kepada kami tapi juga sedih karena

belum puas rasa menyayangi anak kedua (perempuan) yang sedang

lucu-lucunya, sedih juga karena sepertinya akan jadi kendala atas

tekad memberikan asi selama 2 tahun seperti sunnah Rasulullah.

Hari-hari kehamilan aku jalani dengan berbagai kegalauan tetapi

tetap kujaga baik2 kondisi kehamilanku saat itu, dan hati kecil selalu

berbisik mengenai keikhlasan dan pasrah atas apa yang telah Allah

berikan kepada kami. Kegalauan bertambah pelik dengan

permasalahan yang kuhadapi di kantor tempat kami (aku dan suamipermasalahan yang kuhadapi di kantor tempat kami (aku dan suami

kebetulan 1 kantor) bekerja mencari rezeki berkah dari Allah.

Hari berganti minggu yang bergerak sangat cepat. Permasalahan

kantor satu persatu kami hadapi, tapi aku belum bisa pasrah dengan

kehamilanku kali itu. Masih berat sepertinya.

Kegalauan baru datang lagi ketika aku menerima penawaran

pekerjaan baru dengan gaji yang sangat sangat fantastis untuk

ukuran aku saat itu.
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Berkali lipat dari penghasilanku dan suami saat itu. Kegalauan itu

karena perusahaan yang memberikan kesempatan kepadaku itu

bergerak di bidang leasing, sehingga yang langsung terbayang

olehku adalah penghasilanku dibayarkan oleh perusahaan dari hasil

riba. Di sisi lain, aku perlu penghasilan yang cukup besar untuk

kebutuhan kami saat itu. Sempat terpikir bahwa itu bukan riba,

tetapi merupakan laba dari penjualan yang dibayarkan dengan

kredit. Terkesan mencari pembenaran sendiri memang, tapi itulah

kondisi saat itu yang cukup membuat gamang dan untuk hal ini, aku

bisa ikhlas dan pasrah dalam menyerahkan nasib aku di perusahaan

CERITA
1

itu kepada Allah, kuminta Allah-lah yang menentukan apakah aku

boleh melangkah ke perusahaan itu atau tidak.

Sangat berbeda dengan keikhlasanku terhadap kehamilanku.

Hari pertemuan dengan pimpinan perusahaan yang memberikan

kesempatan bekerja kepadaku telah tiba, aku diminta untuk datang

sekitar lepas dzuhur (sekitar jam 1an), yang artinya juga, aku harus

keluar rumah jam 11 siang. Saat itu pun aku ada janji dengan dokter

kandungan ku untuk pemeriksaan karena adanya blood slam di masa

kehamilan saat itu, yang hasil pemeriksaan tersebut menyatakan

bahwa aku harus bedrest di Rumah Sakit dikarenakan kandunganku

lemah serta ada flek, dan itu persis jam 11 siang di mana seharusnya

aku berangkat ke perusahaan yang mengundangku tersebut.

Saat itu, langsung aku berpikir Allah telah

menyelamatkan aku dari resiko penghasilan riba

di perusahaan tsb. Saat itulah aku mulai

merasakan hikmah atas kehamilan kukali ini dan

mulai ikhlas atas kehamilanku saat itu
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Dua hari bedrest di Rumah Sakit, tetap tidak menghentikan blood

slam yg puncaknya diperkirakan janin sudah keluar bersama slam

tersebut. Dokter mengatakan kemungkinan kembar karena masih

ada lagi yang tetap terjaga baik dalam rahimku.

Hal ini yang aku syukuri juga bahwa Allah masih berkenan

mengamanahi benih ini dalam rahimku setelah benih yang lain

sudah dinyatakan gugur, yang gugurnya pun menyelamatkanku dan

keluargaku dari nafkah riba, Subhanallah...

Dua minggu kemudian setelah hari itu, aku kembali ke dokter

CERITA
1

CERITA
1

tersebut untuk memeriksakan kondisi kehamilanku. Janinku

dinyatakan tidak berkembang dan sudah meninggal sehingga

kuretase adalah hal yang harus dilakukan saat itu.

Sedih tak terbayang, Allah meminta kembali amanah-Nya, tidak jadi

menitipkan amanah-Nya berkembang di rahimku.

Rasa sedih dan sesal atas kurang bersyukurnya aku saat mengetahui

kehamilan di bulan-bulan pertama tersebut, sebelum kupahami

hikmah Allah menitipkan janin tersebut.

Sekarang hanya sesal yang ada dan berdoa semoga Allah tidak

menganggap aku ibu yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga

janin yang dititipkanNya dan juga doa semoga jumpa lagi dengan

janinku itu kelak di akhirat dalam keadaan sehat dan bahagia.

Dan kini aku telah melahirkan anak ketiga dan keempat, anak-anak

yang sehat cerdas dan bisa menjadi pengobat lelah setelah

beraktifitas seharian di kantor. Rasa sesal itu tetap ada dan selalu

kutepis dengan husnudzon kepada Allah bahwa Allah membuat hal-

hal tersebut tentu dengan maksud mulia demi kebaikanku dan

keluargaku.
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Terbukti bahwa kehamilan yang lemah itu menyelamatkanku dan

keluarga akan potensi nafkah riba, maka tentu janin yang tidak

berkembang pun ada makna yang belum kusadari.

Maka ikhlas lah dengan kehamilan, jagalah baik-

baik, karena sungguh Allah punya rencana atas

semua kejadian.

CERITA
1
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Memulai menulis catatan ini, rasanya saya harus kembali

CERITA 2

Persiapan naik  kelas Persiapan naik  kelas Persiapan naik  kelas Persiapan naik  kelas 
Menjadi Orang TuaOrang TuaOrang TuaOrang Tua

Penulis: Naila M Tazkiyyah

CERITA
 2

Memulai menulis catatan ini, rasanya saya harus kembali

mengenang beberapa babak lampau dalam kehidupan kami. Saya

dan suami menikah di awal tahun 2008, tepatnya 4 Januari 2008.

Entah naluri dasar seorang wanita semata atau sayanya yang

berbeda, setelah menikah, hal yang paling saya nantikan selanjutnya

adalah menunggu garis merah 2 sejajar di test pack yang saya pakai

setiap menjelang waktu datang bulan.

Mengingatnya sekarang ini, rasanya sungguh cupu, karena sekarang

baru sangat terasa harusnya daripada dulu keseringan harap harap

cemas tanpa usaha, lebih baik diawali dengan banyak belajar

tentang ilmu menjadi orang tua sejak sebelum menikah.

Hingga tulisan ini dibuat, Alhamdulillah Allah telah mengamanahiHingga tulisan ini dibuat, Alhamdulillah Allah telah mengamanahi

saya 3 kali kehamilan yang bagi saya, masing-masing memiliki cerita

istimewanya sendiri. Kehamilan pertama saya ketahui bulan Maret

2008 tanggal 23, tepat sehari sebelum saya berangkat perjalanan

dinas marathon ke dua kota. Waktu itu, kami berdua bersyukur tiada

henti atas karunia Allah tersebut. Saking excited-nya, saya ingat

hampir di setiap jam makan, sms suami masuk untuk mengingatkan

daftar makanan bergizi apa saja yang sebaiknya dimakan bumil .
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(Catatan: para istri yang sedang hamil pertama silakan dimanfaatkan

sebaik-baiknya momen perhatian suami tercurah sangat besaaar

adalah di trimester pertama kehamilan pertama, hehe)

Selama mengandung Faza (anak pertama kami, lahir pada 19

November 2008), tidak ada mual yang terlalu istimewa, hanya ada

kejadian luar biasa yaitu di usia kehamilan kurang lebih 20 minggu

saya keserempet motor di Margonda hingga jatuh di jalan raya.

Alhamdulillah, waktu itu lokasi kejadian dekat dengan RS Bunda

Margonda, jadi kami langsung ke sana dan

diperiksa kondisi janin masih baik. Kejadian luar biasa lainnya adalah

CERITA
 2

di usia kehamilan 32 minggu, baby di perut divonis IUGR (dalam

bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Pertumbuhan Janin

Terhambat) yang kemudian membuat DSOG (dokter kandungan)

kami meminta SC di usia kandungan 35 minggu, karena dianggap

janin sudah tidak sejahtera lagi di perut saya.

Singkat cerita, setelah konsul ke-6 orang DSOG lain, Alhamdulillah

kandungan masih bisa bertahan hingga cukup umur di usia 38

minggu walau akhirnya tetap harus SC karena posisi sungsang

sempurna. Catatan tambahan, saat hamil 7 bulan,

bertepatan dengan wisuda profesi, tentu saja saya gak bisa pake

kebaya dengan kondisi perut melebar jaya :D

Saat mengandung Haidar (anak kedua, lahir pada 27 September

2011), mual yang terasa lebih parah ditambah saya harus

menjalankan banyak kegiatan sebagai istri, ibu, IRT, mengajar,

bekerja full time, dan kuliah S2. Alhamdulillah, diberi kemudahan

oleh Allah karena relatif lancar, hanya ada drama kecil saat

melakukan tes TORCH dan ada 1 indikator yang positif (setelah

konsul dengan beberapa dokter, masih aman), serta di trimester 3

saya dinyatakan gagal VBAC karena kondisi retina mata yang tidak

memungkinkan untuk melahirkan normal. Dua minggu sebelum

lahiran sidang tesis, dua minggu setelah lahiran wisuda :D

88
e-book jariyah                   
bersiap menjadi bunda



Kehamilan ketiga, walaupun sudah resign dan full di rumah, tenaga

saya hampir terkuras habis untuk melawan morning sick selama

trimester pertama. Minggu kedelapan saya opname 3 hari seusai

jadi MC di acara nikahan tetangga. Oh iya, selama dua trimester

awal saya meludah terus tiada henti, jarang sekali bisa makan

(padahal, Tanya pada siapa saja yang kenal saya, saya adalah type

orang yang paling tidak suka menolak makanan). Namun,

Alhamdulillah beberapa sisa tugas mengajar di luar kota masih bisa

saya lakukan, juga bisnis konsultasi keuangan dan riset masih

berjalan hingga beberapa hari sebelum masuk RS karena tentu saja,

CERITA
 2

saya harus SC lagi, untuk yang ketiga kalinya  Namun, di luar itu

semua, saya sangat bersyukur tetap diberkahi oleh Allah melahirkan

di usia cukup bulan yaitu 38 minggu. Dan lahirlah, anak ketiga kami,

Mush’ab, pada 15 November 2014.

Dari tiga kehamilan tersebut hingga sekarang ini

setelah menjadi bunda untuk tiga buah hati amanah

Allah bagi saya, ada persiapan yang sesungguhnya

paling penting yang dulu justru tidak terlalu

mendapat porsi perhatian terbesar bagi saya. Persiapan

tersebut adalah pembelajaran bagi diri saya untuktersebut adalah pembelajaran bagi diri saya untuk

memantaskan diri menjadi orang tua yang baik.

Saya sampaikan sebagai persiapan paling penting karena banyak juga

persiapan lain yang juga penting seperti persiapan fisik, mental dan

psikologis, dana, support team (seperti keluarga yang masih tinggal

bersama, ART, baby sitter, dan lain-lain). Nah, dulunya terutama di

saat hamil anak pertama justru persiapan perlengkapan, browsing

tentang kondisi fisik dan lain-lain mengambil porsi terbesar perhatian

saya.
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Persiapan spiritual dan mental psikologis justru menjadi urutan

kesekian, yang kini menjadi catatan saya untuk bisa mengejar

ketertinggalan tersebut, ngebut belajar untuk terus memantaskan

diri menjadi orang tua yang baik, walaupun saya yakin selalu ada

hikmah di balik itu semua.

Sekarang, jika ada yang bertanya pada saya harus apa menjelang

menikah atau saat dalam kondisi hamil, sepenuh hati akan saya

jawab :

“Sebaiknya memperbanyak mendekatkan diri pada

CERITA
 2

Rabb, belajar dan banyak membaca tentang bagaimana

menyiapkan diri menjadi orang tua agar dapat

mendidik anak sesuai fitrahnya”

Sambil saya juga terus berharap, pemerintah atau Kementerian

Agama dapat memfasilitasi pendidikan bagi calon pasangan suami

istri dengan bekal keilmuan yang praktis bukan teoritis, tentunya

masing-masing individu tetap punya kewajiban belajar sendiri sesuai

nilai-nilai yang diyakininya.
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Apa hal yang paling dirindukan kebanyakan orang Indonesia ketika

tinggal di luar negeri? Makanan Indonesia. Apa yang terjadi ketika

yang mengalami adalah ibu hamil muda yang baru saja menginjakan

CERITA 3

EmpekEmpekEmpekEmpek----empek “idam”anempek “idam”anempek “idam”anempek “idam”an

Penulis: Hana Nika Rustia

CERITA
3

yang mengalami adalah ibu hamil muda yang baru saja menginjakan

kaki di negeri asing tadi? Rindu yang berkali-kali lipat. Rindu

masakan Indonesia yang kaya rasa, masakan yang mendapatkannya

semudah berjalan ke perempatan, atau tinggal

tunggu abang lewat depan rumah, atau tinggal titip suami atau

tetangga, atau berbagai kemudahan lainnya.

Tidak pernah saya alami sebelumnya, setiap menjelang tidur malam,

bayangan makanan berseliweran di pikiran. Tidak jarang disertai

tangis. Terdengar konyol memang. Tapi begitulah mengidam yang

saya alami di Prancis, sebuah negara tempat suami saya studi dulu.

Saya mendapati diri saya hamil di subuh hari, di hari keberangkatanSaya mendapati diri saya hamil di subuh hari, di hari keberangkatan

kami hijrah ke kota Nantes, sebuah kota di Prancis. Maka dimulailah

masa kehamilan saya dengan terbang belasan jam, angkut-angkut

koper, gendong ransel, berpindah bandara dan stasiun, sampai

akhirnya tiba di sebuah apartemen. Apartemen kami terletak di

pinggiran kota, di dekat kampus, tidak jauh dari aliran sungai besar,

hutan, dan peternakan. Nuansa yang tenang, bersih, dan segar.

Nuansa yang sepi. Jauh dari akses menuju supermarket atau tempat

makan.
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Di awal masa tinggal, banyak sekali pengeluaran yang harus kami

bayar. Mulai dari urusan administrasi, deposit tempat tinggal,

sampai beli-beli perabotan pelengkap (bersyukur sebagian sudah

terrpenuhi dari lungsuran mahasiswa yang sudah menyelesaikan

studinya), sehingga kami harus menekan pengeluaran. Sumber

penghematan terbesar adalah dari pos makan. Masak sendiri setiap

hari banyak menghemat pengeluaran. Terdengar sederhana, tapi

ternyata begitu berat saya jalankan.

Saya tidak terbiasa masak. Sebelumnya lebih sering beli makan

CERITA
1

CERITA
3

sepulang kerja dan hanya iseng masak di akhir pekan. Sekarang, saya

harus masak setiap hari, menu utama dan camilan. Masakan saya

rasanya datar, begitu begitu saja. Sampai beberapa hari setelah

tinggal saya mulai mengidam, menjadikan saya meratapi masakan

hambar, memimpikan cemilan yang tinggal santap tanpa harus olah-

olah bahan mentah. Bertambah hari, saya semakin mual melihat

bahan mentah yang harus saya olah setiap hari. Saya benci bau

kulkas. Saya ingin muntah setiap kali mengeluarkan daging mentah.

Mendapati diri saya sedih berlebihan seperti ini, saya mencari

makanan "idam"an pengganti yang murah dan mudah, diantaranya

nanas dengan garam dan potongan cabe rawit, kiwi, dan cimol

bertabur bubuk cabe. Membuat makanan sederhana tadi,

menyajikannya di atas meja dengan cantik, dan menikmatinya

dengan syukur menjadi salah satu pelipur mengidam saya.

Sebuah buku juga mengatakan, menyibukan diri bisa jadi salah satu

cara mengurangi serangan mengidam. Aktivitas pilihan di awal-awal

kehidupan saya di Nantes yang tidak memakan biaya adalah olah

raga. Sesi prenatal pilates bisa saya lakukan dua kali sehari, olahraga

lainnya adalah jalan-jalan ke sungai, bersepeda di gym kampus, atau

ikut suami bermain tenis.
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Selain itu, koneksi internet yang mumpuni mendukung saya

menonton film, mengikuti online course, dan mengulang-ulang

video belajar bahasa prancis level dasar (yang sampai berbulan-

bulan ke depan masih disitu-situ saja levelnya.

Saya membutuhkan guru yang nyata! Dalih saya).

Mengidam ini juga menjadikan saya mempunyai harapan di hari

ulang tahun. Saya meminta ke suami agar di hari ulang tahun, saya

diajak makan di restoran cina. Di Nantes tidak ada restoran

Indonesia, dan masakan yang rasanya paling mendekati Indonesia

CERITA
1

CERITA
3

adalah masakan cina. Harapan ini menjadi penghibur, karena setiap

kali keinginan akan makanan indonesia mengaduk-aduk hati, saya

berusaha meredakannya dengan berkata,

"Sabar, nanti pas ulang tahun makan-makan di restoran cina". Yang

mana ulang tahun saya masih dua bulan lagi.

Hingga suatu hari, ada undangan gathering dari perusahaan pemberi

beasiswa suami di Paris. Kami pergi bersama. Tempat yang paling

ingin saya kunjungi bukan Eiffel, bukan Sacre Coeur, bukan Louvre,

tapi Restoran Indonesia. Yang akhirnya urung juga saya lakukan

karena mengetahui harganya yang lumayan. Suami berangkat pagi

sekali menuju tempat gathering, dan pulang agak malam.

Ketika tiba di kamar hotel, ia memberikan

sebuah bungkusan plastik yang ternyata isinya

adalah Empek-empek. Saya girang bukan

main, memandanginya dengan haru. Suami

membelinya di KBRI tadi pagi sebelum

menuju tempat gathering.
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Maaf sudah dingin katanya, dihangatkan dulu saja di resto hotel.

Saya bilang tidak usah. Empek-empek dingin itu langsung saya

nikmati. Empek-empek yang rasanya jauh dari Empek-empek Pak

Raden, empek-empek yang terlilhat aneh karena dalamnya telur

bulat, empek-empek yang rasa cukanya seadanya; tapi tetap nikmat

sekali saya santap sambil menahan air mata.

CERITA
1

Karena ternyata, pada saat itu, mengidam

bukan lagi tentang rasa, tapi tentang syukur

yang meluap.

CERITA
3

yang meluap.
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Biasanya memang para bumil agak picky mencari-cari Dokter

Kandungan atau Bidan yang paling pas untuk menemani masa

CERITA 4

MemilihMemilihMemilihMemilih
DokterKandunganDokterKandunganDokterKandunganDokterKandungan IdamanIdamanIdamanIdaman

Penulis: Naila M. Tazkiyyah

CERITA
1

Kandungan atau Bidan yang paling pas untuk menemani masa

kehamilannya. Sebenarnya dulu pernah baca, bahwa control

kehamilan jika tidak bermasalah cukup dilakukan dua kali pada

trimester 1 dan 2 baru kemudian lebih sering di trimester 3. Tapiii,

karena sekarang sudah banyak kantor yang mengcover biaya control

kehamilan, tentu saja saying jika pertemuan dengan calon buah hati

sebulan sekali via USG dilewatkan, apalagi makin banyak kasus

kehamilan bermasalah membuat para calon ayah bunda makin dag

dig dug jika tidak rutin control setiap bulan, bahkan di minggu ke 34

biasanya diminta untuk control 2 minggu sekali.

Nah, saya termasuk yang bertualang di kehamilan pertama sampai

menemukan DSOG idaman kami berdua (saya dan suami) awalnya

CERITA
4

dengan dokter T di RS BM, sempat dua kali bertemu karena kami

merasa beliau kurang komunikatif dan proaktif menjelaskan, kami

pun mencoba datang ke dokter S di RS yang sama. Pertemuan

pertama dengan beliau rasanya komplit banget penjelasannya,

namun pertemuan berikutnya mulai kurang asyik walaupun kalau

ditanya beliau tetap jawab dengan ramah, tapi kadang mulai terlihat

terburu-buru waktu periksa. Daripada pindah-pindah kami pun

mencoba istiqomah di dokter ini hingga usia kandungan 35 minggu

beliau meminta saya di SC dua hari kemudian karena janin tidak

berkembang tutur beliau.
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Setelah mencari opini lain hingga ke 6 orang dokter kandungan,

resmilah kami hijrah ke Dr Ovy di RS Permata Cibubur.

Walaupun harus rela menunggu berjam-jam karena antrian beliau

tak pernah pendek dan diurutkan berdasarkan usia kandungan,

namun semua rasa lelah menunggu itu luruh saat bertemu dengan

wajah beliau yang teduh, ramah, tetap teliti dan tidak terburu-buru,

padahal saya yakin harusnya beliau juga lelah.

Walau tidak fanatik harus ke beliau, karena kan saya cukup tahu diri

antrian beliau bejubel, pernah daftar untuk lepas IUD dari bulan

CERITA
1

CERITA
1

November hingga April tahun berikutnya masih belum juga

dipanggil. Hal ini karena, beliau memisahkan jadwal pasien hamil

dan non hamil, dan tentu saja pasien non hamil macam saya yang

minta tindakan lepas IUD menjadi urutan kesekian dibanding banyak

pasien beliau yang katanya mayoritas terkait kanker serviks.

Jadi selama ini saya tetap punya beberapa obgyn langganan lain

yang juga tak kalah caem, tapi suami saya justru yang minta 3 kali

persalinan ke dokter Ovy saja : )

Di halaman sekanjutnya, 

CERITA
4

Di halaman sekanjutnya, 
saya berbagi tips mencari
Dokter Kandungan

idaman
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CERITA
1

Tips untuk calon bunda mencari
Dokter Kandungan idaman :

Sebelum datang coba

baca-baca tentang tahap

perkembangan janin, 

cocokkan dengan

Pura-pura bego

menanyakan hal-hal

sepele tapi urgen, 

seperti kira-kira saya

CERITA
1

cocokkan dengan

penjelasan sang dokter

Ada yang jadi pantangan kah dok? Kalau nanti saya mual

banget boleh dikasi obat apa ya dok?  Nah, untuk pertanyaan

obat mual, biasanya kalau dsog yang oke dan handal dia akan

menyarankan bumil minum yang banyak dulu, karena mual

wajar dirasakan oleh bumil terutama di trimester pertama. 

Kenapa disarankan banyak minum agar hormone penyebab

mualnya itu keluar bersamaan dengan BAK. Jadi mualnya

lekas hilang. Nah, ada juga dokter yang “agak jualan” walau

mualnya belum parah banget sudah dikasih aneka obat yang 

biasanya mahal ☺

seperti kira-kira saya

lahiran kapan ya dok, 

nanti bisa normal kan

ya? 

Salah satu criteria idaman, untuk

yang tidak full discover kantor biaya

pemeriksaan kehamilannya adalah Browsing di

CERITA
4

pemeriksaan kehamilannya adalah

harga terjangkau. Jangan ragu untuk

menelepon ke beberapa RS dan

Dokter Kandungan yang disasar

untuk menanyakan berapa biaya

konsultasi dan USG per kedatangan. 

Biasanya di beberapa RS tarif dokter

walaupun sesama Dokter

Kandungan bisa beda tergantung

keahlian dan senioritas

Browsing di

internet review 

dan

rekomendasi

bunda-bunda

lainnya tentang

Dokter

Kandungan di

sekitar lokasi

domisili bunda
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Bagi para calon ayah bunda yang baru merasakan kehamilan

pertama pasti akan sangat excited menyiapkan berbagai hal untuk

CERITA 5

SerunyaSerunyaSerunyaSerunya BelanjaBelanjaBelanjaBelanja untukuntukuntukuntuk
CalonCalonCalonCalon BuahBuahBuahBuah HatiHatiHatiHati

Penulis: Naila M. Tazkiyyah

CERITA
1

pertama pasti akan sangat excited menyiapkan berbagai hal untuk

menyambut buah hatinya (ups, mungkin yang harus ditulis di sini

terutama bundanya :D ) Itu terjadi pada saya… Sekali lagi ini

biasanya terjadi sangat ekstrim di kehamilan pertama, duhh kasian

ya, anak kedua dan berikutnya. Bukan apa-apa, biasanya memang

yang pertama itu, girangnya melebihi akal sehat, ngeliat apa yang

lucu langsung pengen beli, kalau liat rekening masih cukup tanpa

pikir panjang langsung beli. Kira-kira pola belanja saya di kehamilan

pertama saya seperti ini, mohon yang baik saja yang diambil, dan

buang jauh-jauh yang kurang baik..

Periode ini biasanya waktu pasutri mengetahui mereka

telah diamanahi janin di rahim sang istri. Dulu saya pada

CERITA
5

periode ini, rajiiin sekali cari-cari artikel tentang

kehamilan, suami pun demikian. Terus juga, semangat ke

took buku beli-beli buku yang bahas lengkap tentang

tahap perkembangan janin, resep untuk bumil, dll.

Periode ini biasanya saya hobiii banget cari-cari makanan

yang enak dimakan, dikit-dikit nitip apa gitu ke suami.

Request terparah tidak terlalu neko-neko sih, Cuma minta

asinan kalo gak salah 
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CERITA
1

Hunting baju hamil dimulai, kenapa? Yah tentu karena

baju-baju yang ada sudah mulai tidak bisa dipakai saking

suksesnya ngemil sana sini di periode sebelumnya dengan

alas an porsi berdua atau ini kan pengennya si baby 

Waktu hamil pertama bodohnya saya tidak mencari baju

hamil yang model berkerut dan bisa dibuka di dada

depan, jadi boros deh pas menyusui cari baju lagi. Jadi,

sebaiknya cari baju hamil dengan model pinggang

berkaret sehingga masih bisa dipakai jika badan menyusut

setelah melahirkan dan cari yang bukaan depan ya, jadisetelah melahirkan dan cari yang bukaan depan ya, jadi

gak riweuh pas menyusui. Usahakan mix and match

dengan blazer – blazer yang ada jika Anda ibu bekerja, jadi

lumayan hemat belanja baju hamilnya.

Jreng.. jreng.. saatnya belanja perlengkapan si kecil.

Biasanya kalau yang tidak ingin terlalu surprise jenis

kelamin si kecil bisa minta tolong diintip ke DSOG, jadi bisa

nyocokin warna dan model dengan jenis kelamin calon

buah hati. Dulu, sesi pertama belanja ke baby shop yang

ada di ITC Cempaka Mas belinya yang warna – warna netral

dulu, karena kan belum yakin ya, beneran perempuan atau

bukan. Jadilah list awal belanja itu adalah:

CERITA
5

bukan. Jadilah list awal belanja itu adalah:

�Kain bedong 2 lusin, Alhamdulillah setelah lahir pas gak

kekurangan karena ditambahi sama ibu mertua yang jahit

sendiri dibikinin sekitar 20 biji. Kenapa butuh banyak,

karenaaa kami waktu itu ga punya mesin cuci sehingga ga

ada mesin pengering juga dong, padahal bulan November

adalah waktunya musim hujan, jadilah butuh stok banyakk

banget karena sampai sebulan Faza full popok kain, dulu

belum kenal clodi.
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CERITA
1

•Baju bayi pendek 6 buah, panjang 6 buah. Yang sering

kepake yang pendek karena hawa Depok kan panas. Saya

sarankan jangan beli baju bayi terlalu banyak, kenapa?

Karena mereka tumbuh demikian cepat, daaan biasanya

yang ngasi kado banyak banget yang isinya baju, jadi

mending nunggu sampai semua kado dibuka baru putuskan

tambahan baju atau perlengkapan apa yang mau dibeli lagi

�Popok kain 2 lusin dengan berbagai versi (ini yang ada

talinya itu lho

Lanjutan daftar belanja….

talinya itu lho

�Perlak, Potongan kuku, gendongan untuk newborn

(karena harus punya untuk gendong baby pas keluar RS),

tudung nyamuk (jika diperlukan), sprei anti ompol atau bed

sheet (karena walau sudah pakai perlak ada kemungkinan

tembus), handuk (minimal 2), kapas bulat dan yang kiloan,

tempat bedak, toiletries secukupnya, ember mandi, ember

kecil untuk naruh popok kotor dan nyuci terpisah, sarung

tangan dan kaki (ini barang-barang yang jarang jadi kado,

makanya harus dibeli ☺ )

�Apalagi ya, agak lupa, selebihnya seperti stroller, pompa

asi, cooler bag/box, freezer untuk ASIP, box bayi, car seat,

high chair, food processor, blender, slow cooker, dan lain-

CERITA
5

high chair, food processor, blender, slow cooker, dan lain-

lain saya sarankan masukkan saja ke wish list (kalau bisa

lengkap dengan model dan merk idaman, biasanya

beberapa teman dan keluarga yang takut salah beli nanya

wish list kita, kita bisa jawab dengan mudah) atau tunggu

hingga masa kunjung tamu usai baru kita tentukan mana

yang mau kita beli lagi ☺
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Berbeda dengan hamil pertama yang biasanya disambut antusias

oleh segenap anggota keluarga, dari sang bumil, suami, keluarga

CERITA 6

BerdamaiBerdamaiBerdamaiBerdamai dengandengandengandengan
Sibling Rivalry Sibling Rivalry Sibling Rivalry Sibling Rivalry saatsaatsaatsaat HamilHamilHamilHamil

Penulis: Naila M. Tazkiyyah

CERITA
1

oleh segenap anggota keluarga, dari sang bumil, suami, keluarga

besar dan teman dekat. Biasanya, gak selalu sih ya, tapi ini terjadi

pada kehamilan kedua dan ketiga saya walau kecemburuan si kaka

tidak terlalu parah, namun butuh treatment yang tepat. Kira-kira

begini cerita kami tentang sibling rivalry saat hamil.

Waktu tahu positif hamil kedua, kami sangat hati-hati sekali

menyampaikan ke Kakak Faza (anak pertama kami). Saya dan suami

ceritakan bahwa pasti seru kalau kak Faza punya teman main ya..

Kak Faza anak hebat, nanti pasti bisa jadi kakak yang keren untuk

adiknya. Tentu saja, berbeda usia bahasa yang digunakan juga harus

disesuaikan. Saya mulai mengandung Haidar saat faza berusia 2

tahun 2 bulan, mengandung Mush’ab saat Faza berusia 5 tahun 4

bulan. Kejadian yang masih saya ingat, saat pertama menyampaikan

CERITA
6

kabar kehamilan ketiga kepada Faza, kira-kira begini:

Walaupun sore itu saya berencana periksa hamil pertama, saat itu

terpaksa saya sendirian, karenaaa suami saya minta pulang saja ke

rumah akibat waktu mau periksa dan ijin sama Kaka Faza via telepon

terjadi drama berikut ini :
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CERITA
1

Bunda (B) : Kak, Bunda mau ke RS 
dulu ya, jadi abis ngajar ga langsung
pulang.

Kaka (K) : Emang bunda sakit? sakit
apa?

B: Bukan sakit kak, insya Allah kaka 
mau punya adek lagi.. 
Kakak diam agak lama.. 

B : Kak, kenapa?

CERITA
1

Sebagai sesama perempuan (halah, apa sihh) jadi saya tahu kalau

dilanjutkan ngomong via telepon malah makin bikin Faza sedih, jadi

saya tutup dan segera telpon ayahnya yang rencananya mau ikut

nganter ke RS. Saya minta suami pulang saja, obatnya adalah dipeluk

B : Kak, kenapa?

K: Aku ga mau punya adek lagi.. huk huk.. bunda pulang
aja (terdengar tangis sesenggukan)

B: Kenapa kak, bunda sama ayah kan sayang sama kakak
dan adek (Haidar maksudnya).
Bukannya terhibur malah terdengar di ujung telepon
tangisannya makin menjadi… CERITA

6

nganter ke RS. Saya minta suami pulang saja, obatnya adalah dipeluk

dan dijelaskan. Ternyata benar, pas bunda pulang, Kakak sudah lumayan

terkondisikan dan suami berbisik ” tadi dia nangis hampir sejam”. Dan,

mulai hari itu saya memposisikan diri untuk berusaha meilbatkan Faza

dalam hal apapun terkait kehamilan ini. Misalnya, nunjukin berkali-kali

hasil USG, minta tolong menyiapkan kantung muntah, dll.

Alhamdulillah, Faza makin hari pun makin pengertian.

22

Intip Tips berdamai dengan
Sibling Rivalry saat Hamil di
halaman berikutnya ya….
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CERITA
1

Tips berdamai dengan
Sibling Rivalry saat Hamil

Libatkan sang kakak pada berbagai urusan, kalau

sudah bisa baca, minta tolong bacakan buku

Sejak awal sampaikan dengan bahasa terbaik pada si

kakak tentang momen menyenangkan nanti bersama

calon adiknya, walaupun ya.. bisa sukses dan kurang

sukses, tapi bismillah saja mencoba membahasakan

dengan bahasa terbaik semampu kita 

1

2

CERITA
1

sudah bisa baca, minta tolong bacakan buku

pedoman kehamilan misalnya. Kalau ingin muntah

atau butuh sesuatu minta tolong padanya dan PUJI,

jangan sampai lupa  jadi sang kakak akan merasa

hebat, keren dan dibutuhkan

2

Siapkan stok hadiah untuk sang kakak menjelang

persalinan, mengapa? Karena biasanya pasti para

tamu dan saudara akan banyak menjenguk dan

membawa kado tentunya untuk si adek, daripada

kaka gigit jari, jika sudah kita siapkan kado-kado

sederhana sesuai minat dan bakatnya, maka bisa kita

keluarkan bertahap sambil bilang bahwa ini hadiah

dari Allah karena kakak sudah jadi kakak yang hebat

dan sholeh/ah

3

4

CERITA
6

Terus libatkan kakak dan PUJI setelah si kecil lahir4

Luangkan waktu bergantian dengan sang kakak untuk

play date bergantian, berdua saja dengan ayah atau

berdua saja dengan bunda. Dulu setelah melahirkan

Haidar, saya rutin mengajak Faza ikut mengajar ke

kampus dan Haidar di rumah dengan ASIP nya, jadi Faza

tetap mesra dengan ortunya. Walaupun ya kadang

masih agak-agak jealous juga dengan adiknya 

5
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Bagi orang – orang, pasti hamil yang pertama adalah hal yang sangat

membekas di hati. Iya, hamil pertama memang luar biasa indah..

Namun, bagi saya pengalaman hamil yang ke dua lebih membekas

CERITA 7

Bersiap Menjadi BundaBersiap Menjadi BundaBersiap Menjadi BundaBersiap Menjadi Bunda

Penulis: Mayang Septianing Ayu

CERITA
1

karena banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi. Yeah,

pengalaman hamil yang kedua memang tidak direncanakan karena

pada waktu itu saya memakai KB IUD yang berlaku 8 tahun. Tapi

kenyataannya baru 3 tahun, saya dinyatakan positif hamil.

Dan saya sangat – sangat tidak menyangka ( lebih tepat nya saya

merasa belum siap) untuk hamil kembali karena kesibukan saya

waktu itu. Awalnya saya kontrol ke dokter kandungan karena

mengeluh darah yang keluar tidak sesuai tanggal bulanan saya.

Setelah diperiksa dokter saya diberi obat untuk menghentikan

darahnya karena menurut dokter itu adalah hormon yang

tidak stabil dan katanya itu hal yang wajar.

CERITA

Saya pun meminum antibiotik yang diresepkan dokter tersebut.

Selang seminggu ternyata pendarahan tak kunjung sembuh maka

saya kembali memeriksakan diri. Dan akhirnya saya harus periksa

dalam, tak terbayang perihnya ketika dokter memeriksa rahim saya.

Pendek kata akhirnya saya harus test PapSmear karena ada

peradangan di mulut rahim saya yang di khawatirkan bisa mengarah

ke Kanker Serviks.

CERITA
7
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Bagai tersambar petir di siang bolong saya waktu itu.. rasa sakit yang

belum hilang karena pemeriksaan, shock yang teramat karena saya

membayangkan punya penyakit yang kecil sekali kemungkinan untuk

sembuh. Saya bergegas masuk mobil dan menangis tersedu – sedu

sambil menelepon suami. Suami pun menenangkan saya dan

menyarankan untuk segera mengikuti prosedur yang ada agar segera

ditangani. Esoknya saya segera menjalani test PapSmear. Hasil

PapSmear ada 4 tingkat, tingkat 1 ringan, 2 sedang, 3 berat, dan 4

sangat berat ( yang ke 4 adalah Kanker Serviks stadium lanjut). Dan

hasil pemeriksaan saya adalah peradangan tingkat 2. Peradangan

CERITA
1

CERITA
1

hasil pemeriksaan saya adalah peradangan tingkat 2. Peradangan

yang terjadi karena posisi IUD nya turun sehingga benang IUD

melukai mulut rahim saya. Namun peradangan tersebut masih

terbilang normal. Fiuh,, adem hati ini mendengar kabar yang

melegakan setelah sebelumnya saya sedikit heboh karena ketakutan

dengan Kanker Serviks (Ya ALLAH,, jauhkan saya dari penyakit itu,,).

Masih dalam ruang pemeriksaan dokter, setelah membaca hasil test

saya tetap di periksa untuk menangani peradangan tersebut, ketika

di USG dokter terkejut karena ada tanda – tanda janin di sana.

Dokter masih terus berputar – putar dengan alat USG nya, dan Ya,,

saya kemudian dinyatakan positif hamil 5 minggu dengan posisi IUD

yang masih terpasang, Subhanallah.. Tapi perasaan lega yang baru

CERITA

yang masih terpasang, Subhanallah.. Tapi perasaan lega yang baru

saya rasakan beberapa menit yang lalu kembali tegang.

Dokter mengatakan saya hamil, dan IUD yang terpasang harus

segera dilepas untuk kebaikan janin dan tentu saja melepas nya

dengan penuh rasa ngilu juga karena pelepasan IUD yang baik

adalah ketika masa akhir menstruasi, sedangkan saya tidak mungkin

mengalami menstruasi selama 9 bulan ke depan. Hanya pasrah saja

waktu itu menahan perihnya. Dan mimpi buruk seolah tidak

berhenti di situ saja.

CERITA
7
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Dokter juga mengatakan kalau kemarin waktu dokter memeriksa

saya memang belum kelihatan ada tanda – tanda kehamilan di

dukung saya memakai KB IUD yang sudah banyak terbukti jarang

terjadi kebobolan. Dan dokter meresepkan pada saya antibiotik yang

cukup keras untuk janin. Sehingga ada resiko yang harus saya

tanggung apabila obat itu berdampak pada janin saya.

Resikonya adalah, anak bisa mengalami sumbing bibir atau

punggung, atau gigi anak nanti akan terlihat kuning atau cokelat

seperti perokok berat. Ya ALLAH,, ujian apalagi yang kau beri kepada

ku.. serasa mau roboh tubuh ini mendengar berita tersebut.

CERITA
1

CERITA
1

ku.. serasa mau roboh tubuh ini mendengar berita tersebut.

Stress yang luar biasa saya alami kala itu, suami yang saat itu di luar

kota masih sibuk menanyakan bagaimana keadaan saya mengenai

peradangan mulut rahimnya. Padahal ada masalah lain yang tidak

disangka sebelumnya. Saya kembali mengharu biru menceritakan

semua pada suami, suami pun tampak

shock mendengar berita tersebut, berita sedih dan gembira namun

semua hanya dapat tergambar oleh air mata.

Saya menjalani masa kehamilan dengan kondisi jiwa yang kurang

baik karena terlalu memikirkan kondisi anak saya yang akan terlahir

kelak. Akibatnya saya sering mengalami pendarahan akibat stress

CERITA

kelak. Akibatnya saya sering mengalami pendarahan akibat stress

dan kelelahan karena bekerja. Saya adalah wiraswasta yang

mempunyai bisnis pengadaan barang di berbagai kantor

pemerintahan. Pekerjaan saya memang lebih fleksible masalah

waktu namun menguras banyak pikiran. Singkat kata,

saya mengalami stress yang bertumpuk – tumpuk. Walaupun

diharuskan bedrest, laptop tetap setia menemani di samping tempat

tidur saya untuk tetap bekerja.

CERITA
7
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Dua minggu sekali saya harus memeriksakan kandungan karena

kondisi saya yang lemah. Saya juga menceritakan pada dokter

mengenai stress dan kecemasan yang saya alami. Dokter

mengatakan saya bisa mengetahui anak saya akan terlahir sumbing

atau tidak ketika kandungan berusia 6 bulan, dimana saya bisa

melakukan USG 4 dimensi yang bisa dilihat lebih jelas keadaan

bayinya. Sedangkan untuk kondisi gigi memang harus menunggu

sampai lahir dan sampai giginya tumbuh. Untuk kondisi gigi saya

pasrah saja dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut.

Namun untuk sumbingnya saya masih mengingatnya setiap waktu

CERITA
1

CERITA
1

Namun untuk sumbingnya saya masih mengingatnya setiap waktu

sampai usia kandungan menginjak 6 bulan.

Akhirnya usia kandungan saya menginjak usia 6 bulan 2 minggu dan

saya memeriksakan dengan USG 4 dimensi. Alhamdulillah,, senang

tak terkira ketika dokter menyatakan tidak ada masalah dengan bibir

atau punggung bayi saya. Semangat yang membara mulai muncul

dari dalam diri saya, rintihan dari doa – doa kami terjawab sudah

dan itu merupakan hadiah istimewa dari ALLAH. Semakin hari saya

merasa semakin sehat dan semangat walaupun waktu usia

kandungan 7 bulan, suami harus pindah tugas ke Kalimantan.

Mulai usia kandungan 7 bulan hari – hari saya lewati hanya dengan

CERITA

Mulai usia kandungan 7 bulan hari – hari saya lewati hanya dengan

anak saya yang pertama Icha dan bayi kecil yang masih ada di perut.

Suami hanya bisa pulang sekali dalam sebulan. Bahkan, ketika

menjalani masa persalinan suami tidak bisa pulang karena tugas dari

pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Tapi Alhamdulillah, ALLAH

memberi saya kekuatan lebih untuk melewati semuanya. Pada

tanggal 11 Januari 2013 lahirlah anak laki – laki dengan berat 3,4 kg

panjang 50cm, dan tentu saja dengan kondisi yang sehat, normal

dan tidak kurang satu apapun yang kemudian diberi nama :

Ibrahim Rauf Ameer

CERITA
7
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Dia anugerah terindah yang pernah saya dapatkan, 

bayi kecil itu yang mengajarkan saya tentang kesabaran, tentang

semangat, tentang keyakinan, dan tentang kasih sayang

ALLAH kepada umatnya. 

Terimakasih malaikat kecilku yang datang di kehidupanku dan

memberi warna di setiap sudutnya dan rasa terimaksih ku pada

ALLAH yang mempercayakanku untuk mengasuh dan

mendidik Ibra. 

CERITA
1

CERITA
1

Akhirnya hadiah dari ALLAH memang indah meski awalnya

tampak menyedihkan. 

Ketika usia Ibra 5 bulan, kami menyusul suami untuk tinggal

bersama di Kalimantan sampai sekarang. 

Ibra sekarang berumur 2 tahun 2 bulan dan selalu menjadi anak

yang luar biasa untuk kami semua.

CERITA
CERITA

7
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Lampiran
WEB ATAU BLOG YANG RECOMMENDED UNTUK BELAJAR BERSIAP MENJADI ORANG 

TUA (versi tim E-Book Jariyah)

Majalah

www.ayahbunda.co.id

http://id.theasianparent.com/

www.parenting.co.id

www.ummi-online.com

Komunitas atau Lembaga

www.ibuprofesional.com

www.theurbanmama.com

www.parentingnabawiyah.com

www.mommiesdaily.com

www.mommee.orgwww.mommee.org

www.ayahkita.blogspot.com

www.aimi-asi.org

Personal atau Keluarga

www.rumahinspirasi.com

www.serusetiapsaat.com

www.retnocatur.tumblr.com

www.windafrestikawati.wordpress.com

www.ketikamenjadiorangtua.blogspot.com

www.nailatazkiyya.wordpress.com

www.adhyasari.wordpress.com

masih banyaaaak sekali sumber referensi lainnya, ini baru beberapa contoh yang dikenal

oleh tim dan contributor e-book Jariyah, untuk menambahkan referensi Anda silakan

hubungi naila.tazkiyya@gmail.com
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Lampiran
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Profil Penulis

Tini ummi Hanif

Tini ummi Hanif, nama yg biasa digunakan dalam segala kegiatan non formal. Terlahir

dari keluarga sangat sederhana lebih 37thn yg lalu. Mengenyam pendidikan dari mulai

SD hingga ke jenjang Sekolah Tinggi dan pernah bekerja sebagai manager di perusahaan

Jepang hingga menunjukan loyalitas selama belasan tahun yanga akhirnya resign dan

kembali bekerja di posisi yang sama di perusahaan Jepang lain nya yang lebih besar dan

juga lebih sibuk.

Dalam kondisi yang masih menjadi working mother dengan 4 anak, tidak menyurutkan

tekad untuk bisa menjadi full time mother melalui banyak cara dicoba untuk bisa segera

mewujudkan itu, semoga tidak pernah surut azzam tersebut. Ummi Hanif mempunya

motto “Mungkin saya belum mengerti banyak hal tetapi saya selalu ingin belajar hal

baru terus dan terus”. Korespondensi dengan beliau dapat dilakukan melalui email

tiny.ummihanif@gmail.comtiny.ummihanif@gmail.com

Naila M Tazkiyyah

Lahir di Jakarta pertengahan tahun 1985, pernah tinggal di Sidoarjo, melanjutkan

sekolah menengah pertama di As-Salaam Solo dan Madrasah Mua’allimat Jogjakarta.

Sejak 2003 kuliah di Departemen Akuntansi FEUI, menetap di Depok hingga menikah

dengan M Iffan Fanani awal tahun 2008 saat masih kuliah profesi Akuntan sambil

bekerja di kampus dan mengajar.

Saat ini menemani suami bertugas di Sangatta, Kutai Timur sambil menikmati alam

sekitar bersama 3 anak, yaitu Faza 6tahun, Haidar 3tahun, dan Mush’ab 4 bulan dan

beraktifitas sebagai ibu rumah tangga tanpa ART yang terus belajar mengelola waktu

untuk bisa berkegiatan sosial, menulis di www.nailatazkiyya.wordpress.com dan aktifitas

produktif lainnya. Sebelumnya pernah bekerja full-time di UKM Center FEUI terakhir

sebagai Human Capital Development Manager, staf pengajar di FEUI dan FTUI, memiliki

passion pada bidang keuangan untuk Usaha Kecil dan Mikro. Memutuskan resign dan

menjadi stay at home mother pada September 2013.

Passion lainnya adalah di bidang pendidikan, bersama suami tercinta pernah mendirikanPassion lainnya adalah di bidang pendidikan, bersama suami tercinta pernah mendirikan

Taman Baca Bukit Cinta di Depok, membantu mengelola Taman Pendidikan Al-Qur’an di

Masjid Al-Ikhwan, dan membaca serta mempelajari apapun tentang pendidikan anak

usia dini.

Bercita-cita bisa mendidik anak-anaknya menjadi hamba Allah berakhlak Qur’ani serta

memiliki andil untuk membangun masyarakat madani yang lebih baik, juga bermimpi

bisa melanjutkan pendidikan doctoral di bidang keuangan UKM sambil mengajak anak-

anak mencoba kehidupan baru di negeri seberang. Aamiin.

Untuk berkorespondensi dengan Naila dapat dilakukan via email ke

naila.tazkiyya@gmail.com atau FB Naila M Tazkiyyah.
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Profil Penulis

Hana Nika Rustia

Lahir di akhir tahun 1986. Menghabiskan masa kecil di Cilegon dan melanjutkan kuliah di

Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat pada tahun 2005. Lulus kuliah,

bekerja paruh waktu di Departemen sebagai Asisten Peneliti dan Asisten Lab, kemudian

diizinkan mengabdi sebagai PNS di Pusat Kajian Setjen DPR RI sebagai Peneliti Bidang

Kesejahteraan Sosial, khususnya kajian kebijakan kesehatan. Pertengahan tahun 2011,

memutuskan resign dan berangkat bersama suami yang melanjutkan studi ke Prancis.

Setelah suami menyelesaikan studi, keluarga kecil kami pindah ke Denpasar, kota

tempat suami bekerja hingga tulisan ini dibuat. Saat ini beraktivitas sebagai Ibu Rumah

Tangga bersama dua batita sambil mencoba terjun ke bisnis buku anak yang diberi nama

@rumahdafa, dan terus bermimpi dapat kembali berkontribusi aktif membangun

kesehatan Indonesia

meetme_hana@yahoo.com

Mayang Septianing Ayu

Dari lahir sampai mempunyai dua orang anak tinggal di kota kecil nan damai yang

bernama Salatiga. Jenjang pendidikan terakhir adalah Sarjana Ekonomi Manajemen

lulusan Universitas Kristen Satya Wacana. Dari kecil dididik orang tua untuk berwira

usaha, hingga lulus kuliah memutuskan untuk tidak melamar pekerjaan di suatu Instansi

melainkan melanjutkan usaha keluarga yaitu Toko Alat Tulis Kantor yang bernama

Makisa. Yang kemudian berkembang menurut ilmu yang saya dapat ketika kuliah

merambah ke bisnis pengadaan barang di kantor – kantor pemerintah atau swasta

Menikah dengan Lea Yudistira yang berprofesi sebagai auditor di Badan Pemeriksa

Keuangan RI, yang diharuskan untuk bersedia dimutasi minimal 5 tahun sekali ke

seluruh pelosok tanah air. Dan penempatan suami saat ini adalah di Banjarbaru

Kalimantan Selatan. Sejak pertengahan tahun 2013 memutuskan untuk menyusul suami

ke Banjarbaru dan Insyaa Allah akan selalu menemani kemanapun suami akan di

mutasikan selanjutnya.

meetme_hana@yahoo.com

hananikaru.wordpress.com

Bunda Nidal & Faizan

Owner rumahdafa

mutasikan selanjutnya.

Keputusan untuk pindah ke Banjarbaru dengan dua orang anak yaitu Icha 5 tahun dan

Ibra 2 tahun, mengharuskan saya berkomitmen untuk lebih fokus mengasuh buah hati

kami dan menjadi Ibu rumah tangga tanpa Asisten rumah tangga.

Tinggal di lingkungan baru membuat saya ingin belajar lebih banyak mengenai hal – hal

baru seperti memasak. Dan Alhamdulillah bisa perlahan – lahan bisa memasarkan hasil

kreasi saya di dapur ke kantor suami atau ke kantin – kantin di sejumlah universitas di

Banjarbaru. Dan masih ingin belajar hal – hal baru lainnya yang memungkinkan menjadi

Ibu Produktif tanpa meninggalkan mengasuh anak. Bersama suami bercita – cita

mendidik anak bersama dan membangun team yang solid dalam keluarga.

cvmakisa@gmail.com atau FB Mayang Septianing Ayu
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Profil Editor dan Ilustrator

Muhammad Hidayat Sahid

Lahir di Boyolali hampir di sepertiga akhir tahun 1980. Masa kecil sampai dengan SMU di

Boyolali. Pada tahun 1999 mengambil kuliah di Politeknik Kesehatan Surakarta dengan

bidang peminatan Occupational Therapy, kuliah yang sebenarnya tidak sengaja saya

masuki tetapi akhirnya membuat saya jatuh cinta setengah mati dengan keilmuannya.

Selepas lulus kuliah pernah merantau di Cilegon dan pada saat terkena workaholic

syndrome sempat terlibat di 4 institusi bidang kesehatan anak di Cilegon dan Jakarta.

Jadi sukses bolak-balik Jakarta-Cilegon dengan berlangganan bus primajasa yang selalu

setia.

Sebagai seorang occupational therapist sebenarnya saya memiliki bekal untuk terjun di

area pediatri (tumbuh kembang anak), neurology, orthopedi (kasus tulang), psikososial

(kejiwaan) dan bahkan geriatri (lansia). Begitu luasnya area penangangan dari profesi ini

yang membuat saya jatuh cinta setengah mati ketika semakin mengenal dan mendalami

Wenny wahyuningrum

yang membuat saya jatuh cinta setengah mati ketika semakin mengenal dan mendalami

keilmuannya.

Awal bekerja memang aji mumpung banget dengan menyabet semua peluang yang ada,

berpindah-pindah institusi dan menjadi kutu loncat namun tetap di bidang pediatri. Saya

lebih concern di bidang ini karena dunia anak-anak adalah dunia yang sangat

menyenangkan disamping karena badan dan wajah saya yang imut-imut sehingga

kurang cocok jika di area yang lain. Saat ini saya terlibat di HighScope Indonesia menjadi

bagian dari Learning Excelent Departement dimana salah satu tugasnya adalah

memberikan konseling dari level playgroup sampai dengan High School dan juga

diwaktu senggang berkesempatan praktek sebagai klinisi di Klinik Anakku Group

bekerjasama dengan para Dokter, psikolog dan profesi lain yang concern di area yang

sama. Untuk melengkapi totalitas dalam keperdulian terhadap tumbuh kembang anak

maka saya juga merintis workshop yang merancang dan memproduksi peralatan

tumbuh kembang anak, untuk lebih jelasnya silahkan dilihat

di www.BrightFits.com dan www.KepingPuzzle.com. Untuk berkorespondensi dengan

Sahid dapat dilakukan via email ke prada.sahid@gmail.com atau FB sahidmuhammad.

Wenny wahyuningrum

Lahir di Malang tahun 1981. Ibu rumah tangga dengan satu putra bernama Ibrahim.

Lulusan Jurusan Arsitektur ITS Surabaya, namun mengawali karir sbg bankir melalui

proses ODP di salah satu bank BUMN sejak 2004 dan memilih resign pada Agustus 2011

setelah mempunyai buah hati. Sedang berdomisili di kota Balikpapan, tempat suami

bekerja.

Sangat tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan desain dan craft. Bermimpi

memiliki craft workshop di masa depan. Untuk berkorespondensi lebih lanjut dengan

Wenny bisa menghubungi alamat email ini wahyuningrum.wenny@gmail.com
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