
LAMPIRAN:  

Beberapa contoh tulisan yang pernah saya buat dan ditayangkan.  

TIPS 

KONSUMSI COKELAT SAAT HAMIL, MENGAPA TIDAK  

Tayang di tribunjateng.com 

http://jateng.tribunnews.com/2014/08/15/ini-manfaat-ibu-hamil-konsumsi-cokelat 

Menjaga asupan makanan saat hamil tentu saja perlu, tak terkecuali dengan jenis camilan yang 

dikonsumsi. Namun, sebuah riset mengatakan bahwa mengonsumsi cokelat saat hamil memiliki 

beberapa manfaat positif lho dan cokelat termasuk camilan yang direkomendasikan untuk ibu hamil. 

Apa saja keuntungan mengonsumsi cokelat saat hamil? Simak berikut ini: 

1. Mengatur tekanan darah 

Coklat terbuat dari kakao yang mengandung theobromine yang membantu dalam mengatur aliran darah 

pada wanita hamil. Juga, theobromine diketahui untuk melebarkan pembuluh darah untuk 

mempertahankan aliran darah yang sehat untuk janin. Ini adalah salah satu manfaat kesehatan utama 

dari cokelat pada wanita hamil. 

2. Mengandung antioksidan 

Cokelat mengandung antioksidan yang dapat membantu mengeliminasi pengaruh radikal bebas dari 

tubuh.  Hal ini dapat melindungi janin dari bahaya radikal bebas.  

3. Mengandung zat besi dan magnesium 

Cokelat dikenal kaya akan zat besi dan magnesiumnya. Kedua zat ini membantu memperbanyak dan 

mempertahankan kadar hemoglobin pada wanita. Sedangkan magnesium berperan penting untuk 

mengatur metabolisme asam lemak.  

4. Cokelat hitam dapat mencegah gangguan hati  

Cokelat hitam atau lebih dikenal dengan dark cokelat dapat membantu menyehatkan organ hati dimana 

kesehatan organ ini paling penting selama masa kehamilan.  

5. Mengurangi tingginya kadar kolesterol 

Cokelat hitam dikenal memiliki kadar gula dan lemak yang rendah sehingga aman untuk dikonsumsi 

sehari-hari. Makanan ini juga dapat membantu mengurangi tingginya kadar kolesterol pada wanita. 

6. Mengurangi stress 

Selain mengurangi tekanan darah dan kaya akan antioksidan, cokelat juga sangat baik untuk mengurangi 

stress. 

Jadi mengonsumsi cokelat saat hamil mengapa tidak? 



TIPS CEGAH CEWEK SELINGKUH 

tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/08/15/tips-cegah-cewek-selingkuh 

Tentu tak ada pria yang ingin kekasihnya berpaling kepada pria lain. Namun, terkadang ada beberapa 

faktor yang menjadi penyebabnya, bisa karena lingkungan maupun memang sudah tidak ada kecocokan 

lagi. Nah berikut ini adalah tips agar kekasih wanita anda tetap setia dengan anda : 

1. Hormati apapun yang ada pada dirinya 

Jika anda benar-benar menyayangi kekasih anda, maka tunjukkanlah rasa hormat dan menghargai 

kepada apa yang menjadi minat dan bakatnya. Wanita sangat senang dengan pria yang mau 

menghormati dan menghargai pilihan dan minat mereka. Tunjukkan sikap tersebut dengan tulus dan 

lembut.  

2. Ajak Ia memahami kekurangannya 

Wanita cenderung banyak mengeluhkan kekurangan pada dirinya sendiri. Nah, ini saatnya anda sebagai 

pria yang ia cintai mampu membuat ia memahami dan meyakini bahwa kekurangannya adalah hal-hal 

terbaik yang membuat ia spesial di mata anda. Sikap ini terbukti mampu membuat wanita lebih percaya 

diri dan dapat menjaga hubungan lebih rukun dan terhindar dari perselingkuhan, karena wanita merasa 

diterima oleh pasangannya. 

3. Berhenti mencurigainya tanpa sebab 

Hindari sikap mencurigainya tanpa sebab dan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Wanita adalah 

makhluk yang suka kenyamanan, jadi pastikan anda mampu berkomunikasi dengan baik.  

4. Lakukan perjalanan bersama 

Salah satu cara terbaik untuk tetap menjaga hubungan dan mencegah perselingkuhan adalah dengan 

melakukan kegiatan positif bersama, seperti piknik maupun olahraga bersama. Kegiatan ini dapat 

membuat hubungan menjadi hidup dan tidak membosankan sehingga menciptakan atmosfir hubungan 

yang menyenangkan. 

5. Memujinya dengan tulus dan sering 

Pujian yang jujur dan tulus terbukti dapat membuat hubungan lebih awet. Hal ini dikarenakan wanita 

merasa dihargai oleh pasangannya, sehingga ia akan merasa nyaman bersama anda. Lakukan hal ini 

sesering mungkin. 

6. Tonjolkan rasa tanggungjawab 

Rasa tanggungjawab anda adalah penilaian utama bagi seorang wanita mempertahankan kekasihnya. 

Jika anda ingin ia tetap bersama anda, tunjukkan bahwa anda mampu membuatnya aman dan nyaman. 

 

http://jateng.tribunnews.com/2014/08/15/tips-cegah-cewek-selingkuh�


7. Beri ruang dan waktu untuk dirinya sendiri 

Kunci hubungan yang sehat salah satunya adalah memberikan ruang dan waktu untuk diri sendiri. 

Biarkan kekasih anda pergi bersama teman-temannya dan buat dia tahu bahwa anda percaya 

dengannya. 

8. Tidak berharap terlalu banyak 

   Membangun harapan terlalu banyak dapat membuat hubungan menjadi kurang harmonis dan 

cenderung akan menjadi masalah jika harapan tersebut tidak tercapai. Jalani hubungan dengan santai 

dengan mewujudkan harapan-harapan kecil terlebih dahulu. 

9. Saling menceritakan mimpi da harapan 

   Jika mimpi anda dan kekasih cenderung mirip, tentu saja hal ini akan meminimalisir terjadinya 

perselingkuhan. Terima dan hargailah mimpinya sebagaimana mimpi anda sendiri, serta antusiaslah 

mendukung mimpi kekasih anda untuk mencapainya, karena dukungan anda adalah motivasi terbaik 

bagi kekasih anda.  

10. Bersikaplah layaknya pria sejati 

    Setiap wanita mendambakan kekasih yang mampu bertanggungjawab dan menjaganya, dan hanya 

pria sejatilah yang mampu membuat wanita tetap merasa nyaman berada disisinya.  

 

 

TIDUR SERANJANG DENGAN PASANGAN SEHATKAN LAHIR DAN BATIN 

Tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/08/22/ini-manfaat-tidur-seranjang-

bersama-pasangan 

Sudah bukan rahasia lagi bahwa seranjang bersama pasangan sangat baik untuk mempererat kedekatan 

fisik dan emosi.Namun, taukah anda tidur bersama pasangan sangat baik bagi kesehatan? dilansir dari 

Boldsky, berikut beberapa manfaat tidur bersama pasangan : 

1. Tidur lebih cepat  

   Ketika anda tidur sendirian, bukan tidak mungkin anda akan lebih lama terlelap, bisa jadi karena 

memikirkan sesuatu atau beraktivitas kecil. Tidur bersama pasangan akan membuat otak anda lebih 

rileks dan tentu saja tertidur lebih cepat.  

2. Rasa aman 

   Ketika anda tidur bersama pasangan, anda akan merasa aman dan terlindungi. Hal ini akan 

meningkatkan kualitas tidur anda.  

3. Hangat 



   Tidur sambil memeluk pasangan dapat membuat tubuh anda lebih hangat dan tidur lebih nyenyak dari 

biasanya. 

4. Rasa bahagia 

   Hormon oksitosin dikenal sebagai hormon pembangkit perasaan bahagia. Kehangatan, rasa aman dan 

nyaman yang ditimbulkan akan meningkatkan jumlah hormon oksitosin dalam tubuh anda dan anda pun 

akan merasa lebih bahagia.  

5. Penangkal stres 

   Ketika anda merasa bahagia, hangat, dan aman tentu saja stres yang menggelayuti pikiran anda dapat 

hilang begitu saja sehingga hubungan anda dan pasangan terasa harmonis. 

6. Organ hati lebih sehat 

   Pola tidur yang baik dan cukup waktu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan dapat mencegah 

adanya kejang pada organ hati.  

7. Bertambahnya energi positif 

   Selain dapat menyehatkan pikiran dan organ anda, tidur bersama pasangan dapat meningkatkan 

energi positif pada diri anda saat anda bangun tidur.  

8. Mencegah stres dalam hubungan 

   Ingat, hanya pasangan yang bahagia saja yang dapat tidur bersama dengan rasa damai. Namun, bukan 

berarti pasangan yang sedang terlibat konflik tak boleh tidur seranjang, hal ini justru dianjurkan untuk 

kembali membangun kedekatan emosional satu sama lain. Ranjang selalu menjadi tempat terbaik bagi 

pasangan untuk berbagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jika Belum Menikah, Ada Baiknya Baca Artikel Ini 

(tips memilih pria yang tepat untuk dinikahi) 

tayang di tribunjateng.com 

http://jateng.tribunnews.com/2014/04/06/jika-belum-menikah-ada-baiknya-baca-artikel-ini 

Wanita tentu memiliki karakter pria idamannya, bahkan gambaran akan pria idaman sudah ada sejak 

wanita menginjak usia remaja. Sebelum menikah, coba perhatikan betul apakah pria idaman itu punya 

karakter seperti ini. 

 

1. Dia selalu menyampaikan apapun tentangmu 

   Ketika kamu mendapatkan promosi jabatan di kantor atau saat ia baru saja memenangkan tiket 

konser, dia tak sabar untuk menceritakan kepada siapapun untuk mengajakmu menonton bersamanya, 

bahkan sebelum hal itu terpikir olehmu. Hal itu karena dia adalah fans terberatmu.  

2. Dia membuatmu selalu merasa nyaman dan bahagia saat bersamanya 

Dia bahkan rela pindah kota demi bisa bersamamu ketika kamu harus dipindah oleh tempatmu bekerja 

atau saat kamu baru saja lulus, dan kamu pun merasa bahagia untuk menjalani kehidupan selanjutnya 

bersamanya. 

3. Dia membagi nilai yang sama denganmu 

Saat kalian sama-sama ingin memiliki seorang anak, kalian telah bersepakat untuk membagi tugas 

dengan porsi yang sama. Seperti membiarkan anda memiliki waktu khusus untuk diri anda sendiri, 

begitu juga dengan dirinya. Hal semacam ini sungguh merupakan bentuk kerjasama dan kekompakan 

yang baik dalam berumah tangga. 

4. Meskipun telah bersama bertahun-tahun, Ia tetap menunjukkan perhatian kecil untukmu 

Seperti membukakan pintu untukmu, membantumu membawakan barang-barang ketika kakimu terluka 

akibat sepatu hak tinggimu. 

5. Dia tidak berusaha untuk merubahmu 

Dia tau kamu adalah wanita yang tidak serapi dirinya, kamu juga selalu memelihara kucing atau hewan 

peliharaan lain dan kamu pun tidak dapat memasak untuk dirimu sendiri. Kesemua kelemahan itu tak 

masalah baginya. 

6. Ketika kamu berpikir untuk menikah dengannya, bagian terbaik adalah bukan pada pesta 

pernikahannya, melainkan ide-ide bagaimana untuk melalui kehidupan bersama.  

Pesta pernikahan memang menyenangkan, namun kamu tidak dapat menunggu saat-saat setelahnya.  

7. Kamu mampu bertahan pada hubungan jarak jauh 



Hubungan jarak jauh memang memberikan kesan yang menakutkan bagi banyak pasangan, dan terasa 

berat. Namun, karena kalian berdua memiliki cinta yang besar satu sama lain, sehingga kamu mampu 

menjalani hari-hari dengan baik, kalian akan tetap merasa selalu dekat karena memiliki tujuan yang 

sama. 

8. "Aku Kangen Kamu" bukanlah kalimat manis yang hanya sekedar dikatakan, namun benar-benar 

dirasakan, meskipun baru beberapa jam terpisah setelah kalian saling bertemu. 

9. Meskipun kamu tidak suka memiliki teman sekamar dan lebih menyukai ruangan sendiri, tetapi kamu 

tetap lebih memilih untuk tinggal bersamanya.  

10. Dia menjadi orang pertama terhadap apapun yang ingin kamu katakan, tentang pekerjaan maupun 

teman. Dan kamu bisa menangis di hadapannya tanpa merasa malu.  

 

Tidur Siang 30 Menit Bisa Picu Kreativitas Otak 

tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/06/06/tidur-siang-30-menit-bisa-

picu-kreativitas-otak 

Kebanyakan orang bekerja selama 8 hingga 9 jam per hari mulai pukul 8.00 hingga 17.00 secara normal. 

Tak jarang mereka mengeluh kelelahan dan tak dapat berkonsentrasi saat siang hari. Bukan hanya rasa 

lapar namun juga mengantuk. 

Vincent Walsh, seorang profesor periset otak manusia dari University College London membenarkan hal 

tersebut. Para pekerja sebaiknya diizinkan untuk mengatur waktu kerja. Namun tidak semua perusahaan 

dapat menerapkan hal itu. 

Ada baiknya perusahaan mengizinkan karyawannya untuk memejamkan matanya minimal 30 menit 

untuk mengembalikan produktivitas dan kreativitasnya. 

"Umumnya orang-orang terobsesi untuk tidur hanya pada malam hari dan seringkali gagal untuk bisa 

dapat keuntungan dari tidur siang," ucap Vincent walsh dalam Cheltenham Science Festival. 

"Sangat baik sekali untuk bisa mengistirahatkan otak. Saya selalu tidur siang setiap hari," lanjutnya. 

Sang profesor menjelaskan tidur siang antara 30 hingga 90 menit secara tidak langsung akan membantu 

perusahaan tersebut meningkatkan produktivitasnya. "Jika kita ingin orang-orang menjadi lebih kreatif 

kita butuh orang yang juga dapat mengurangi pekerjaannya dalam waktu tertentu." 

Sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Chartered Society of Physiotherapy terungkap banyak 

karyawan yang gagal untuk menerapkan pola istirahat yang tepat. Satu dari lima karyawan hanya makan 

siang saja setiap harinya, tanpa bisa tidur siang. Bahkan dari mereka juga sering melewatkan jam makan 

siang karena tumpukan pekerjaan yang belum selesai.   



Profesor Hugh Piggins dari Manchester University, mengatakan tidur merupakan aktivitas paling vital 

bagi perkembangan memori dan pembelajaran pada otak. Dalam riset tersebut, dijelaskan bahwa 

kurangnya tidur dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit serius seperti kanker, demensia, dan 

diabetes.   

 

Coba Cek, Apakah Anda Termasuk Orang yang Membosankan 

tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/10/coba-cek-apakah-anda-

termasuk-orang-yang-membosankan 

 

Terlalu terpaku pada aturan, enggan mencoba hal baru, dan sangat menyukai rutinitas. Hati-hatilah, 

mungkin Anda termasuk tipe orang yang cukup membosankan. Tentunya yang dapat menilai Anda 

membosankan atau tidak bukanlah Anda sendiri, melainkan orang lain, bisa teman-teman maupun 

saudara.  

Coba cek beberapa tanda di bawah ini apakah Anda termasuk orang yang membosankan? 

 

1. Anda merasa senang saat teman membatalkan rencana kalian 

Saat Anda dan teman-teman telah merencanakan untuk hangout bersama, lalu tiba-tiba batal, Anda 

justru merasa senang. Menurut Anda, inilah yang terbaik karena lebih suka menikmati kebebasan 

sendirian, nonton tv atau mengunyah cemilan. Inilah yang normal dan menyenangkan. Namun, jika 

Anda jauh lebih menyukai sendiri daripada bersama teman-teman, mungkin masalah ada pada Anda dan 

Anda perlu mencari solusinya agar tidak terjadi masalah berlarut.   

 

2. Rutinitas sudah menjadi hal penting dalam keseharian 

Apakah Anda gemar memesan makanan yang sama? mengunjungi beberapa tempat atau restoran yang 

sama berulang kali? apakah Anda takut mencoba sesuatu yang baru, dan pada akhirnya Anda berusaha 

bertahan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan?  

Cobalah sesuatu yang baru (lakukan perjalanan ke luar kota maupun luar negeri atau mencoba restoran 

baru, ajak teman atau kekasih).  

Hal ini bisa jadi sangat menyenangkan dan tidak membuat hidupmu jadi monoton. Jika kamu lebih 

memilih untuk tinggal di rumah dan memesan makanan lewat telepon, jelas menandakan kamu orang 

yang membosankan. 

 



3. Anda tidak pernah melakukan perjalanan 

   Banyak pendapat mengamini bahwa melakukan perjalanan merupakan salah satu esensi kehidupan, 

dan kita sebaiknya mencoba untuk mengunjungi berbagai tempat baik di negara sendiri maupun luar 

negeri. Semakin banyak kita mengenal orang asing dan budaya maka semakin luaslah pandangan kita 

akan arti hidup dan kita pun dapat belajar banyak hal dari mereka. (bersambung) 

 

 

Lanjutan : Suka Memotong Pembicaraan Orang 

tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/10/suka-memotong-

pembicaraan-orang 

 

Orang yang menyenangkan selalu bersemangat untuk melakukan hal baru, melakukan sesuatu yang 

membuat mereka akan semakin bersinar di setiap kemungkinan. Sedangkan orang yang membosankan 

tentu berkebalikan, ia jarang mencoba hal baru diluar rutinitasnya.   

4. Ketika teman Anda  bertanya, "Hal baru apa saja yang kamu alami dalam hidupmu?", dan Anda 

menjawabnya "Tidak ada, biasa saja" 

Pernyataan diatas pertanda Anda adalah orang yang cukup membosankan. Untuk bisa menepis 

anggapan tersebut, Anda tidak lantas melakukan hal-hal yang ekstrim atau radikal, melainkan Anda 

hanya perlu mengubah sedikit pola pikirmu dan melakukan sesuatu yang belum pernah Anda coba.  

Misalnya mencoba membaca buku baru, belajar bahasa asing, atau mencoba hobi baru. Berani mencoba 

hal sederhana dapat membuat hidupmu lebih bernilai, Anda juga bisa berbagi cerita dengan teman-

teman.Hal ini akan membuat hidupmu terasa lebih baik. 

5. Kamu tiba-tiba mengubah topik saat percakapan sedang berlangsung 

   Memotong pembicaraan seseorang tentu bukan hal yang baik dan siapapun pasti akan merasa tidak 

nyaman bersama dengan orang yang demikian. Hati-hati kamu bisa dijauhi teman dn dinilai 

membosankan. Coba untuk dengarkan apa yang sedang dibicarakan temanmu, jika Anda kurang tertarik 

dengan topik yang dibicarakan, coba dengarkan sembari minum teh atau menyantap cemilan, niscaya 

teman bicara akan merasa diperhatikan.   

 

 

 

 



lanjutan : Jangan Terlalu Serius Nanti Teman Anda Takut 

tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/10/jangan-terlalu-serius-nanti-

teman-anda-takut 

Ini lanjutan artikel terkait beberapa tanda apakah Anda termasuk orang yang membosankan atau 

menyenangkan. 

6. Terlalu serius 

   Memiliki karakter serius dan profesional tentu disegani banyak orang, namun sikap terlalu serius dan 

sulit tertawa ketika ada candaan dapat membuat Anda jauh dari kehidupan sebenarnya. Karena 

perlahan-lahan orang lain enggan mengajak Anda untuk hangout bersama. 

Cobalah untuk sedikit lebih santai, dan seringlah membaca berita humor, menonton video lucu, dan 

mengobrol dengan santai, maka orang-orang di sekitar pun akan merasa nyaman ketika Anda tampak 

santai dan tertawa bersama mereka.  

 

7. Anda selalu komplain tentang segala sesuatu 

   Ingatlah, setiap orang dilahirkan berbeda, baik selera maupun kepribadian, dan jika Anda seorang yang 

perfeksionis lalu kamu merasa penampilan temanmu tidak sesuai seleramu, lalu Anda menegurnya 

berulang kali bersiap-siaplah untuk dijauhi oleh mereka.  

Terkadang teguran terus menerus justru membuat seseorang merasa tenggelam dan tidak dapat 

menikmati hidupnya. Seorang "komplainer" bagi sebagian orang bagai "bisa" yang tidak hanya 

membosankan tentunya, melainkan beberapa orang merasa perlu menjauhinya.  

Cobalah untuk lebih lapang menerima kondisi orang lain, terutama bagi teman-teman anda yang 

memiliki selera berbeda dengan anda, apapun ceritanya setiap pribadi terlahir unik dan memiliki 

kelebihan dan kekurangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tips Cepat Tidur dalam Berbagai Kondisi 

Tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/16/tips-cepat-tidur-nyenyak-

dalam-berbagai-kondisi 

 Banyak orang mengeluh sulit tidur cepat. Meski masalah ini bukan hal baru namun  namun 

semakin banyak orang mengalaminya terutama mereka yang sibuk pekerjaan. Stres pekerjaan dan 

banyak pikiran dapat memicu sulitnya tidur berkualitas.  

 

Seorang pakar dari Pusat Pengobatan Gejala Tidur dari Mayo Clinic, Rochester,Minn Amerika 

memberikan beberapa tips agar seseorang dapat tertidur pulas dengan mudah 

1. Tinggalkan tempat tidur 

Sebagian orang sudah tersugesti bahwa tidur harus di tempat tidur. Biasanya setelah seseorang 

berbaring di atas tempat tidur, cenderung mereka justru sulit tertidur. Coba pindahlah dari tempat tidur 

setelah 15 atau 20 menit  masih juga belum bisa tidur. Bangunlah lakukan gerakan tubuh, tinggalkan 

kamar, cobalah lakukan kegiatan ringan seperti membaca buku di ruang tamu, mendengarkan musik, 

atau mandi air hangat. 

2. Lakukan yoga atau meditasi 

Tak ada salahnya mencoba yoga atau meditasi ringan sebelum beranjak tidur. Berlatih olah nafas, fokus 

pada bagian tubuh yang dirasakan seperti pada paru-paru, abdomen dan hidung. Hal ini dapat 

menjadikan tubuh dan pikiran rileks sehingga memudahkan untuk tidur.  

3. Relaksasi  

Cobalah untuk merelaksasikan otot-otot dimulai dari dahi, dilanjut ke bagian tubuh lainnya selama lima 

detik dan rilekslah atau cobalah teknik selingan mental. Jauhkan dari pikiran negatif seperti "aku tak bisa 

tidur" 

4. Jangan melihat jam 

Jarum jam yang menunjukkan angka lebih dari jam 12 malam seringkali membuat seseorang merasa 

panik karena belum bisa tertidur dan hal ini justru dapat menjadikan seseorang menjadi lebih sulit untuk 

tidur karena pikirannya mulai panik. Biar rileks maka jangan lihat jam melulu.  Biarkan tubuh  merasa 

rileks dan tertidur tanpa  paksaan.  

5. Jangan mudah cemas 

Rasa cemas tentu menjadi penyebab utama seseorang kehilangan kemampuan untuk rileks. Jika ada 

masalah sebaiknya berusahalah untuk tetap tenang dan yakinlah akan ada solusinya.  

6. Jangan biasakan minum obat tidur 



Kini semakin banyak obat-obatan atau suplemen yang mampu memberikan perasaan rileks untuk tidur 

sehingga saat bangun badan akan terasa segar. Jika tidak atas resep dokter sebaiknya hindari cara ini, 

karena dapat menyebabkan ketergantungan dan detak jantung yang tidak teratur.  

7. Pastikan badan bersih sebelum tidur 

Susunlah waktu tidur  secara konsisten, begitu juga waktu bangun. Pastikan perangkat elektronik  tidak 

akan mengganggu tidur. Ruangan gelap dan sejuk sangat baik untuk relaksasi tubuh. Kurangi kegiatan 

yang dapat memicu stres, tenaga berlebih, konsumsi alkohol, maupun makanan berat.  

8. Konsultasikan kepada dokter 

Jika ketujuh tips diatas tetap tidak dapat membuat  terlelap dengan cepat, ada baiknya  berkonsultasi 

kepada  dokter spesialis maupun psikiater. Karena  bisa jadi sedang ada masalah secara psikis.  

 

 

Ini 9 Manfaat Baking Soda untuk Perawatan Tubuh 

tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/24/ini-9-manfaat-baking-soda-

untuk-perawatan-tubuh 

Baking Soda selain digunakan untuk membuat kue biar empuk dan mengembang, juga memiliki manfaat 

lainnya. Beking soda bisa untuk perawatan kecantikan. Seperti dilansir Huffington post baking soda 

punya banyak manfaat yaitu 

- Membantu membersihkan rambut dan kulit kepala. 

Saat rambut kusut dan tak sempat menyamponya, kita bisa menggunakan 1-2 sendok teh baking soda, 

lalu menggosokkannya di kulit kepala untuk menghilangkan minyak di rambut. Setelah itu sisirlah 

rambut hingga bersih. Ingat ya jangan sampai bubuk baking soda masih menempel di rambut karena 

akan dikira ketombe bagi yang melihatnya. 

Manfaat baking soda bisa untuk relaksasi, bersihkan rambut dan kulit kepala, bersihkan kuku kaki, 

memutihkan gigi dan sebagainya... selamat mencoba 

- Baking soda bisa jadi deodorant 

Kehabisan deodorant? tenang saja, baking soda bisa menjadi solusi yang baik untuk mengatasi bau 

badan.Gosokkan deodoran di area ketiakmu, bisa juga saat mandi hingga tak meninggalkan sisa. Baking 

soda akan meninggalkan kesan dingin dan segar setelah dipakai.  

- Berfungsi jadi pasta gigi dan pemutih gigi 



Tentu sudah biasa kita mendengar pasta gigi yang mengandung baking soda. Memang benar, 

keberadaannya sangat bermanfaat untuk menghilangkan plak dan memutihkan gigi. Kita bisa 

mencampur 1 sendok baking soda dengan air lalu dibuat pasta yang digosokkan ke gigi.    

- Mendetoks racun dalam tubuh dan merelaksasi 

Tuangkan satu cangkir baking soda dan 1/4 cangkir baby oil ke dalam bath tubuh. Saat berendam 

ramuan ini dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, menghilangkan gatal dan menyejukkan kulit. Tubuh 

makin terasa rileks. 

-  Membersihkan kuku tangan dan kaki 

Gunakan 1-2 sendok baking soda dalam sebaskom air hangat untuk merendam jari-jari kaki dan tangan. 

Maka seketika kotoran yang ada di celah-celah kuku akan terlepas. Disamping itu juga dapat 

menghilangkan bau tak sedap pada kaki jika ditambahkan tea tree oil. Bisa manicure dan pedicure 

sendiri kan? 

- Mikrodermabrasi untuk wajah 

Baking soda juga baik untuk mengangkat sel kulit mati di wajah. Campurkan baking soda dengan minyak 

esensial lavender, dan sedikit air lalu aduk hingga membentuk pasta. Oleskan dan gosokkan perlahan. 

Setelah itu basuh dan oleskan madu. Wajah halus dan bersih seketika. 

- Facial Cleanser 

Campurkan baking soda dengan minyak kelapa, lalu balurkan ke wajah untuk membersihkan wajah dari 

make up.  

- Body Scrub 

Baking soda yang mengandung cetaphile merupakan scrub yang baik. Gunakan sebelum mandi seperti 

anda menggunakan lulur.  

- Memperbaiki kulit yang terbakar matahari 

Kulit yang terbakar akibat sengatan matahari sebaiknya dikompres dengan campuran baking soda dan 

air, lalu gunakan waslap untuk mengompresnya, atau bisa juga kita berendam di bath tub yang telah 

ditaburi secangkir baking soda.  Gampang kan? Selamat mencoba.    

 

 

 

 

 

 



Berikut Ini Daftar Aplikasi Pesan Terpopuler di Dunia 

Tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/29/berikut-ini-daftar-aplikasi-

pesan-terpopuler-di-dunia 

Pesan instan. Siapa yang tak suka dengan berbagai aplikasi pesan instan yang memudahkan pengguna 

ponsel berkirim pesan tanpa butuh banyak pulsa.  Semakin populernya penggunaan smartphone di 

dunia, aplikasi pesan instan pun tambah berkembang. Berbagai macam aplikasi pesan instan diciptakan 

para ahli teknologi telah diunduh di hampir semua perangkat mobile.  

Dilansir China Daily, alasan utama mereka memilih aplikasi ini adalah karena mudah digunakan, sangat 

penting, dan gratis.  Berikut 10 jenis pesan instan yang terpopuler di dunia : 

1. WhatsApp 

   WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan instan lintas platform yang terpopuler di dunia. 

Hanya bermodalkan paket internet, kita sudah bisa berkirim pesan sepuasnya. Pada 19 Februari 2014 

lalu, perusahaan sosial media ternama, Facebook mengakuisisi WhatsApp Messenger sebesar 19 triliun 

dolar AS. 

2.Viber 

  Dikembangkan oleh Viber Media, aplikasi pesan instan yang dapat berkirim pesan suara melalui 

smartphone. Tidak hanya berkirim pesan, namun juga bisa bertukar gambar dan video. Pada 14 Februari 

2014 lalu, perusahaan ini diakuisisi oleh Rakuten senilai 900 juta dolar dan memiliki lebih dari 300 juta 

pengikut. 

3.WeChat 

  Layanan pesan instan WeChat dikembangkan oleh Tencent Holding, perusahaan TI raksasa asal China. 

Proyek WeChat dimulai pada Oktober 2010 di Tencent Guangzhou Research and Project Center. Kini ia 

telah  memiliki pengguna aktif sebanyak 450 juta. 

4. Line 

   Aplikasi pesan instan asal Jepang ini diluncurkan 23 Juni 2011 oleh NHN cabang Jepang setelah 

terjadinya gempa bumi di Jepang. Lalu dikembangkan oleh NHN Korea Selatan. Nama ini terispirasi dari 

antrean banyak orang di telepon publik setelah gempa terjadi. Tak dinyana, Line sangat diminati dan 

berkembang pesar. Aplikasi yang dapat digunakan di smartphone maupun PC ini mengizinkan 

penggunanya menggunakan berbagai stiker karakter yang disediakan serta panggilan telepon dan 

bertukar pesan gratis tentunya. Line adalah aplikasi terpopuler di kalangan remaja. 

 

 



5. Kakao Talk 

   Hampir serupa seperti Line, Kakao Talk dirilis pada 18 Maret 2010 oleh Kakao Corp, perusahaan asal 

Korea Selatan. Pendirinya, Beom Soo Kim adalah mantan CEO NHN Corporation.Saat ini telah memiliki 

lebih dari 100 juta pengguna.  

6. Kik Messenger 

   Aplikasi pesan instan yang dirilis pada 19 Oktober 2010 oleh Kik Interactive. Perusahaan ini berawal 

dari sekelompok mahasiswa University of Waterloo, Ontario, Kanada. 

7. Tango 

   Aplikasi pesan instan asal California ini  merupakan aplikasi untuk berkirim video gratis, berkirim pesan 

dan juga telepon. Tersedia juga berbagai jenis permainan yang bisa dimainkan sesama anggota Tango.  

8. Nimbuzz  

   Aplikasi ini juga tidak hanya dapat digunakan di smartphone, melainkan juga di PC dan tablet. Aplikasi 

ini dikembangkan oleh Nimbuzz B.V. pada tahun 2006. Menurut survey AC Nielsen, Nimbuzz merupakan 

pesaing kuat Facebook Messenger di Asia, khususnya India. Pada Maret tahun lalu, di India terdapat 25 

juta pengguna Nimbuzz dari 100 juta pengguna perangkat mobile. 

9. Hike 

   Hike merupakan sebuah aplikasi messenger baru yang memungkinkan anda untuk ber-SMS ria secara 

gratis ke teman dan keluarga. Uniknya dari messenger tersebut adalah anda bisa berkirim pesan dengan 

teman-teman atau keluarga anda walaupun mereka tidak mempunyai akun dari Hike tersebut. Anda 

bisa mengirim pesan mereka dengan langsung menggunakan contacts phonebook dalam ponsel anda. 

Aplikasi ini dikembangkan oleh Bharti Softbank yang merupakan gabungan dari Bharti Telecom, India 

dan Softbank Telecom Jepang.  

10.MessageMe 

   Aplikasi pesan instan baru ini merupakan aplikasi gratis yang menawarkan kebebasan pengguna dalam 

berekspresi di setiap pesan yg dikirim. Berbasis di Los Angeles, aplikasi ini telah memiliki lebih dari 5 juta 

pengguna. 

 

 

 

 

 

 



BERITA 

Christo Pria Purworejo Optimistis Jadi Penyanyi Profesional 

http://jateng.tribunnews.com/2014/09/10/christo-pria-purworejo-optimistis-jadi-penyanyi-

profesional 

SEMARANG, TRIBUN- Meskipun persaingan di dunia tarik suara semakin ketat,  tidak menyurutkan 

semangat Christo pemuda asli Purworejo, untuk mewujudkan mimpinya jadi penyanyi profesional.  

Alumni Universitas Pelita Harapan Jakarta ini sebelumnya telah aktif mengikuti berbagai audisi ajang 

pencarian bakat di beberapa stasiun tv swasta Jakarta. Namun belum sempat lolos ke tahap selanjutnya, 

ia bertemu seorang produser yang melihat potensinya sebagai penyanyi, dan menawarinya rekaman.  

Bak pucuk dicinta ulam pun tiba, Christo menyambut tawaran itu dengan senang hati. Tepat tanggal 11 

Agustus 2014 ia mulai melaunching album solonya bertema "Menjemput Dia". Dalam album tersebut 

ada 10 lagu, salah satu lagu terpopulernya berjudul Rasa Hati. Lagu tersebut rupanya menceritakan 

perjalanan cinta pria kelahiran 6 Desember itu yang berakhir pahit.  

"Lagu Rasa Hati itu bentuk curahan hati saya dalam perjuangan saya mempertahankan cinta yang 

menurut saya sulit dan pada akhirnya terjadilah pertumpahan perasaan yang tidak enak," ceritanya 

pada Tribun Jateng saat ditemui di Ruang Siaran Radio Gajah Mada FM Semarang, Rabu (10/9). 

Dalam proses mempromosikan albumnya Christo belum menemui kendala berarti. Saat ini ia masih 

menempuh jalur promosi melalui radio yang dinilainya lebih efektif karena pasti banyak orang 

mendengarkan radio.  

"Saat ini saya dan manajemen masih promosi lewat radio-radio di seluruh Indonesia yang bisa kami 

jangkau. Untuk on air di radio sendiri saya lakukan sepanjang Sumatera, Jawa hingga Bali," lanjutnya. 

"Untuk live show belum dulu, saya ingin memperkenalkan suara saya dulu lewat lagu-lagu yang on air di 

radio."  

Tidak hanya luwes dalam vokal, pria yang pandai bermain piano dan gitar ini rupanya memiliki mimpi 

bisa berkolaborasi dengan Raisa. "Obsesi utama saya nggak muluk-muluk, saya ingin suara saya dan 

lagu-lagu saya bisa diterima masyarakat dan suatu saat bisa kolaborasi dengan Raisa ha ha ha," ucapnya 

berseloroh.  

Pemilik suara serak namun merdu ini rupanya tak memungkiri dirinya masih grogi untuk benar-benar 

terjun ke dunia musik Indonesia dan bersaing dengan penyanyi-penyanyi besar lainnya. Hal ini beralasan 

karena minimnya jam terbang dan belum terlalu dikenal masyarakat. Namun, rasa optimis yang besar 

serta dukungan dari kedua orangtuanyalah menjadi bekal untuk menghadapi persaingan di industri 



musik Indonesia.  Setelah Semarang, lulusan jurusan Teknik Informatika ini akan melanjutkan tour 

promonya ke kota batik Pekalongan. (van) 

 

Bocah Ini Rela Mati Donorkan Ginjal Demi Ibunda Selamat 

Tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/05/bocah-ini-rela-mati-

donorkan-ginjal-demi-ibunda-selamat 

Pengorbanan Xiaotian anak usia 7 tahun sungguh luar biasa. Dia rela mendonorkan ginjalnya demi sang 

ibunda tetap selamat. Sedangkan bocah itu menderita kanker otak akhirnya meninggal, 3 April lalu. 

Bocah itu anak sebuah keluarga di Hubei, China.  Ibundanya berusia 34 tahun hingga kini masih hidup 

berkat ginjal donor dari sang anak. Xiaotin selain mendonorkan ginjalnya untuk sang ibunda, juga 

menyelamatkan dua orang lainnya setelah mendonorkan organ tubuh dia. 

Saat memasuki ruang operasi untuk menyelamatkan hidupnya, Zhou Lu (ibunda Ziaotian)  telah 

mengalami gagal ginjal total. Hidupnya diprediksi tak akan lama. Namun, saat putranya yang berusia 7 

tahun tersebut menyampaikan keinginannya untuk mendonorkan ginjalnya untuk sang ibu, semangat 

hidupnya bertambah. Si bocah itu sendiri mengaku tak kuat menahan hidupnya karena serangan kanker 

otak. 

"Saya hanya menerima transplatasi ginjal anak saya setelah keluarga meminta saya beberapa kali. Organ 

Xiaotian tidak hanya akan didonasikan untuk saya, tapi juga untuk orang lain yang membutuhkan," 

ucapnya, ditulis cntv, Sabtu (5/4/2014). 

Anak laki-laki berusia 7 tahun ini memang telah mengakhiri hidupnya dalam melawan kanker otak, akan 

tetapi dalam kematiannya ia justru memberikan kehidupan. Organnya  ditransplatasikan untuk ibunya 

dan dua orang pasien lainnya. 

"Kami telah melakukan tiga operasi transplatasi, termasuk dua ginjal dan hati. Semuanya berjalan 

lancar," ucap Profesor Chen Zhishui selaku dokter yang menangani operasi tersebut di rumah sakit 

Wuhan Tongji. 

Bagi keluarga Xiaotian, hal ini merupakan pilihan yang sulit, ketika seorang anak berusia 7 tahun, masih 

terlalu kecil untuk mendonorkan organnya. Namun, hal ini disarankan oleh nenek Xiaotian, dan disetujui 

oleh keluarga besarnya. 

"Donor dari Xiaotian semata-mata hanya untuk membantu orang lain untuk bertahan hidup. Apa yang 

telah dipilih oleh keluarga ini dapat dijadikan penyemangat bagi orang-orang dan ikut berpartisipasi 

dalam donasi organ," kata Luo Gangqiang, direktur perusahaan donasi organ Red Cross of Wuhan.  



Setelah transplatasi ginjalnya berhasil, kini Zhou Lu, ibu dari Xiaotian telah sembuh dan dapat hidup 

normal. Sang anak mungkin tidak ada di sekitarnya, namun apa yang telah ia berikan kepadanya, 

menandakan ia hidup, tinggal dan selalu ada di setiap hembusan nafas hidupnya.  

 

Undip Resmikan RS Nasional Diponegoro di Tembalang 

*) Kami Unggul Bidang Transplantasi Ginjal 

tayang di tribunjateng.com : http://jateng.tribunnews.com/2014/09/15/undip-resmikan-rs-nasional-

diponegoro-di-tembalang 

Civitas akademika Universitas Diponegoro telah meresmikan Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) 

dan Laboratorium RSND yang telah dibangun sejak tiga tahun lalu.  

Peresmian RSN Diponegoro ini dihadiri oleh Rektor Universitas Diponegoro, Prof Sudharto P Hadi, PhD,  

Bupati Kabupaten Semarang Mundjirin, Rektor Unwahas Dr. H. Noor Achmad, Pimpinan RS Columbia 

Asia, Camat Kecamatan Tembalang,  beberapa direktur rumah sakit nasional, dokter-dokter senior  serta 

mahasiswa kedokteran Universitas Diponegoro. 

Rumah sakit yang berada di kompleks Kampus Undip di Tembalang itu resmi mulai beroperasi sejak 

diresmikan, Senin (15/9) ditandai dengan pemotongan pita oleh  Direktur Utama RSND  Prof. DR. Dr. 

Susilo Wibowo, MS, MED, SP, And dan Rektor Universitas Diponegoro Prof. Sudharto P.Hadi, PhD.  

Meski diresmikan, rumah sakit ini belum beroperasi sempurna. Kini sudah menerima pasien untuk rawat 

jalan namun belum melayani rawat inap karena fasilitas pendukung belum lengkap, misal bed, sprei, dan 

pakaian pasien.   

Akses transportasi juga belum ada trayek angkutan kota masuk ke lokasi ini. Namun bisa dijangkau  

menggunakan kendaraan pribadi, taksi, atau mikrolet jurusan Ngesrep-Kampus Tembalang.    

Rumah sakit seluas 24.000 meter persegi ini diharapkan dapat menjadi pelopor inovasi dalam 

perkembangan dunia kesehatan di  Jawa Tengah. 

"Harapan saya, dengan dibukanya RSND ini dapat menjadi acuan inovasi dalam dunia kesehatan di 

Indonesia khususnya Jawa Tengah dimana pelayanan, perawatan, kualitas dokter, tenaga ahli dan 

perawat mampu meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dengan rumah sakit-rumah sakit 

internasional yang akan masuk di Indonesia tahun 2015 mendatang," demikian disampaikan Prof. Susilo 

Wibowo dalam sambutannya. 

Meski masih dalam proses pengembangan, RSND akan menjadi rumah sakit yang memiliki keunggulan 

dalam pelayanan transplatasi sum-sum tulang dan ginjal.   



"Kedepan, kami akan unggul dalam pelayanan transplantasi sum-sum tulang dan ginjal, melalui 

penelitian yang kami kembangkan, kami akan membuat pasien gagal ginjal lebih mudah dalam 

pengobatan, pasien juga tidak perlu terlalu banyak minum obat-obatan seperti gagal ginjal pada 

umumnya dan proses transplatasi yang mudah dengan biaya serendah mungkin," lanjutnya. 

Inovasi yang dihadirkan RSND memang tampak menarik, selain memiliki keunggulan dalam pelayanan 

transplatasi sum-sum dan ginjal, RSND juga menyediakan laboratorium sentral seluas 12.000 meter 

persegi untuk menangani  penelitian mengenai obat-obatan tradisional secara klinis sehingga akan 

punya indikasi yang jelas dan efek yang terukur.  

Disamping itu menurut Dr. Endang Ambarwati, SPRM, RSND juga menyediakan layanan kontrasepsi atas 

jalinan kerjasama dengan BKKBN. Layanan ini gratis untuk masyarakat umum dan bebas untuk 

berkonsultasi.   

Untuk memperkenalkan RSND kepada masyarakat umum, bertepatan dengan Dies Natalies Undip ke 57 

RSND pada 11-12 Oktober mendatang akan membuka pengobatan gratis seperti pengobatan gigi dan 

mulut, operasi bibir sumbing, katarak, pemasangan susuk KB, USG kehamilan dan program-program 

lainnya. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program pengobatan gratis dapat menghubungi 

sekretariat dekan Undip 024-76928010.  

 

Demikian beberapa contoh tulisan saya yang pernah tayang di website www.tribunjateng.com  

 

 

 

 

 


