
 

Kategori penulisan: tips umum 

Brief dari pudyastomo 

Saya membutuhkan penulisan artikel untuk blog. Ketentuan umum: - Tidak sepenuhnya narasi 
deskriptif, tetapi juga bisa berupa point-point (misalnya 5 tips menjaga kesehatan). - Panjang artikel 
500-700 kata. - Gaya bahasa kasual, menggunakan kata ganti orang kedua Anda, bukan kamu. - Isi 
lebih secara umum, tidak terlalu teknis dan ilmiah, karena untuk pembaca awam.  
 
Tema:  
1. Menjaga kesehatan anak  
2. Aman berkendara di jalan  
3. Tempat piknik seru dan murah di jabodetabek untuk keluarga  
4. Perencanaan keuangan bagi keluarga muda 
 
============================================================================ 
 

Tips Aman Berkendara di Jalan untuk Pemilik Sepeda, Motor, dan Mobil 

Aman berkendara di jalan bukan hanya keinginan satu atau dua orang, melainkan satu hal yang 
menjadi keinginan semua orang. Tidak peduli apakah Anda pemilik motor atau mobil, 
keamanan berkendara merupakan prioritas yang harus ditekankan. Kita tidak tahu apa yang 
akan terjadi di jalanan, karenanya penting bagi pemilik kendaraan untuk mempersiapkan diri 
sebaik-baiknya sebelum kendaraan dikeluarkan dari garasi. Anda mungkin hanya memiliki 
motor, sementara yang lain hanya memiliki sebuah mobil yang membantunya pergi ke kantor 
dan mendatangi tempat yang menjadi pusat aktivitas harian. Di luar itu, beberapa dari Anda 
memilih sepeda sebagai alat transportasi harian.  

Artikel ini akan sedikit membeberkan tips untuk para pemilik kendaraan yang berbeda. Kami 
ingin memulainya dari tips untuk pengendara sepeda.  

1. Tips aman berkendara untuk pemilik sepeda 

Selalu sediakan peralatan keamanan seperti helm, reflektor di bagian depan dan belakang 
sepeda, lampu depan warna putih dan lampu belakang warna merah ketika mengendarai 
sepeda di saat matahari terbit, tenggelam, maupun di saat malam. Sediakan juga klakson untuk 
berjaga-jaga.  

Ketika mengendarai sepeda di jalanan, aturannya pun tidak jauh berbeda dengan ketika Anda 
mengendarai motor maupun mobil.  



 Kendarai sepeda Anda dengan tidak melawan arus lalu lintas. Jangan mentang-
mentang Anda bersepeda, lantas dengan seenaknya mengayuh melawan arus lalu 
lintas. Ini berbahaya! 

 Patuhi rambu-rambu lalu lintas, termasuk lampu pengatur lalu lintas di perempatan 
jalan.  

 Jangan mengendarai sepeda di daerah jalan yang bukan ditujukan untuk pengendara 
sepeda (misalnya: jalan tol).  

 Berkonsentrasilah selama berkendara. Tinggalkan ponsel pintar Anda sejenak. Artinya, 
jangan gunakan ponsel untuk mengecek Instagram, bertukar pesan WA, apalagi 
menelpon.  

 

2. Tips aman berkendara untuk pemilik sepeda motor 

Yang paling penting untuk diperhatikan para pemilik sepeda motor adalah kelengkapan 
berkendara dan kondisi motor yang akan dikendarai. Terkait dengan kondisi motor, ada 
beberapa hal yang harus diperiksa sebelum motor dikeluarkan dari garasi.  

 Pastikan bahwa mesin bisa dihidupkan dan busi dalam keadaan baik.  

 Pastikan bahwa semua lampu yang ada di atas motor hidup, baik itu lampu depan 
maupun lampu belakang.  

 Pastikan bahwa rantai motor tidak kendor. Anda mungkin perlu memberi sedikit pelumas 
pada rantai untuk menjaga kualitasnya.  

 Periksa kondisi ban. Ban motor yang gundul akan sangat berbahaya untuk dikendarai, 
apalagi bila hujan menerpa.  

 Periksa kelengkapan tambahan seperti kunci pas di dalam jok maupun yang lainnya 
seperti STNK dan SIM.  

Selain memeriksa kondisi motor, Anda juga wajib memeriksa keadaan tubuh Anda. Pastikan 
bahwa Anda berkendara dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Jangan pernah 
berkendara ketika Anda sedang sakit atau dalam keadaan di mana Anda tidak bisa 
berkonsentrasi penuh ketika mengendarai motor.  

Lalu ketika berada di jalan, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini: 

 Jangan pernah mengendarai motor dengan cara melawan arus lalu lintas. Selain 
berbahaya, ini juga adalah tindakan melawan hukum.  

 Selalu patuhi marka jalan dan rambu lalu lintas yang berlaku di area jalanan tempat 
Anda mengendarai motor. Di beberapa kota besar ada banyak jalanan searah dan 
jalanan yang memang tidak mengizinkan pengendara motor untuk masuk. Selalu 
perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang mengatur kedua hal tersebut.  

 Ketika berkendara, jauhkan tangan dari gadget atau smartphone dan jangan pernah 
menggunakan ponsel ketika berkendara.  

 

3. Tips aman berkendara untuk pemilik mobil 



Berkendara dengan aman merupakan satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang 
mengendarai sebuah mobil. Setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan oleh pengendara 
mobil yang sedang berada di jalanan.  

1. Fokus ketika berkendara 

Jangan lakukan hal lain ketika mengemudi dan berkendaralah dalam batas kecepatan 
maksimum guna menghindari kecelakaan lalu lintas.  

2. Defensive drive menjadi penting 

Selalu waspada terhadap pengendara lain di sekitar Anda. Asumsikan pengendara lain bakal 
melakukan sesuatu di luar akal sehat, dan selalu bersiap-siap untuk menghadapinya. Berikan 
jeda yang agak longgar antara kendaraan Anda dengan yang berada di depan Anda terutama 
bila Anda berkendara di cuaca buruk.  

3. Mempraktikkan cara menjaga keselamatan 

Jangan mencoba mengambil benda apapun yang terjatuh di lantai mobil Anda. Gunakan selalu 
sabuk keselamatan di dalam mobil. Selanjutnya, selalu setir mobil dalam keadaan sadar dan 
tidak mabuk. Persiapkan item penting (kartu tol, dan semacamnya) dan letakkan di tempat yang 
terjangkau tangan.  

4. Istirahat bila Lelah 

Bila tubuh didera kelelahan, maka istirahatlah. Karena itu menjadi penting bagi Anda untuk 
merencanakan waktu berkendara, apalagi bila Anda keluar kota dengan mengendarai mobil.  

============================================================================ 

Tempat Piknik Asik dan Murah di Jabodetabek 

Jabodetabek merupakan gabungan dari lima wilayah yang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan 
gaya hidup. Hampir tidak ada orang yang tidak tertarik dengan wilayah Jabodetabek yang 
melingkupi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Bila Jakarta dikenal sebagai pusat 
segalanya, dari perkantoran sampai situs-situs sejarah, maka daerah sisanya dikenal sebagai 
daerah penyangga, di mana para penduduknya seringkali menghabiskan waktu di Jakarta, sebagian 
besar untuk kepentingan bisnis maupun pekerjaan.  

Ada satu kata kunci yang dikenali oleh semua orang, terutama bila mereka mendengar kata 
Jabodetabek. Kata kunci itu adalah 'kemacetan'. Karena itulah bagi beberapa orang, wilayah 
Jabodetabek bukan merupakan impian di mana rumah bisa dibangun untuk menggapai ketenangan. 
Meski begitu, wilayah Jabodetabek masih menawarkan satu kesenangan dalam wujud tempat piknik 
seru yang murah dan menyenangkan bagi keluarga kecil.  

Artikel ini ingin merenteng tempat-tempat piknik seru di wilayah Jabodetabek yang bisa dikunjungi di 
akhir pekan. Tempat-tempat tersebut adalah: 

1. Tempat piknik asik di Jakarta 

Walau identik dengan kota yang ruwet dan penuh kemacetan, Jakarta masih sanggup menyodorkan 
beberapa tempat piknik asik. Beberapa di antaranya adalah: 

 Hutan Mangrove 



Bagi Anda yang suka dengan wisata alam, hutan mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Angke 
Kapuk yang terletak di Jakarta Utara menawarkan lokasi asri yang sanggup membantu Anda 
melepas penat. Anda bisa berkeliling dengan perahu dan kano sewaan, sekaligus menikmati 
keindahan mangrove yang berdiri kokoh di sekitarnya.  

 Car Free Day 

Car Free Day merujuk kepada lokasi jalan utama yang bebas dari kendaraan bermotor di hari 
Minggu. Ini bisa menjadi pilihan untuk Anda yang tidak ingin diam di rumah ketika Minggu tiba. Di 
ruas jalan yang menjadi titik car free day, Anda bisa berkeliling jalan kaki, bersepeda, atau 
melakukan olahraga jogging di pagi hari. Setelahnya kamu bisa menikmati kuliner yang bertebaran 
di sisi jalanan yang ditunjuk.  

Beberapa ruas jalan seperti danau sunter (Jakarta Utara), Jalan Pemuda (Jakarta Timur), Kawasan 
Kota Tua (Jakarta Barat), Jalan Sisingamangaraja (Jakarta Selatan), dan Jalan Letjend Suprapto 
(Jakarta Pusat) adalah titik car free day yang bisa Anda sambangi.  

2. Tempat piknik asik di Bogor 

Entah Anda ingin berwisata kuliner atau hanya sekedar ingin menikmati taman yang asri, Bogor 
punya keduanya.  

 Jalan Suryakencana 

Anda pernah mendengar kuliner seperti tauge asap, bakso kikil, atau asinan Bogor? Semua jenis 
kuliner tersebut bisa dijumpai di Jalan Suryakencana. Berderet rumah makan siap menyajikan 
makanan, di mana masing-masing menyajikan menu andalan yang siap menggoyang lidah Anda. 
Bila tidak senang dengan tipe rumah makan, ada pedagang gerobak yang juga menjual makanan 
dengan harga terjangkau.  

 Kebun teh 

Satu-satunya kebun teh yang menarik untuk dikunjungi di Bogor adalah kebun teh Cianten. Di sana 
Anda bisa berolahraga sambil menikmati pemetik teh bekerja. Udara segar ditambah pemandangan 
hijau? Rasanya sulit untuk ditolak! 

3. Tempat piknik asik di Depok 

Setu Bojongsari adalah satu tempat mengasyikkan dan cukup populer bagi orang-orang yang 
tinggal di Ibukota dan sekitarnya. Berada tepat di belakang kompleks Citra Lake Ciputra, Setu 
Bojongsari adalah sebuah waduk kecil yang diperuntukkan sebagai tempat pemancingan. Bagi 
Anda yang tidak senang memancing, jangan khawatir. Anda masih tetap bisa menikmati suasana 
tenang di sekitar danau dan juga udara yang sejuk.  

4. Tempat piknik asik di Tangerang 

Tanah Tingal di Tangerang Selatan menjadi pilihan bagi Anda yang rindu akan suasana 
perkampungan lengkap dengan rumah etnik Jawa. Sebidang sawah, kebun sayur, rawa, danau, dan 
kebun bunga siap untuk memanjakan mata sekaligus memberi rasa rileks bagi pikiran. Tertarik 
untuk mengunjunginya? Silakan sambangi Tanah Tingal di Jalan Merpati Raya 32B, Sawah 
Jombang, Ciputat.  

Anda juga bisa belajar memanen padi, bermain flying fox, atau bercengkrama dengan aneka ragam 
satwa di sana.  



5. Tempat piknik asik di Bekasi 

Ingin ngadem di tempat yang mengasyikkan? Wisata Rumah Pohon di Jalan Raya Parpostel 
Jatiasih, Bekasi, mungkin akan menarik perhatian Anda. Di sinilah Anda bisa menemukan sisi lain 
dari Kota Bekasi, di mana Wisata Rumah Pohon mengusung konsep wisata alam yang semakin 
diminati warga Bekasi dan kota sekitarnya.   

===================================================================================== 

Menjaga Kesehatan Anak dengan Cara Mudah dan Murah 

Anak merupakan anugerah sang pencipta yang harus dijaga sebaik mungkin. Karena itulah para orang 

tua mesti tahu bagaimana menjaga kesehatan anaknya supaya ia selalu lincah setiap saat, doyan makan, 

dan bisa berkreasi sesuka hatinya, setiap saat dan setiap waktu. Kesehatan anak menjadi penting untuk 

dijaga, sebab kita tidak tahu kapan penyakit menyerang apalagi bila musim semakin tidak menentu, di 

mana pagi bisa hujan dan siang bisa teramat panas. Selain itu, para orang tua juga mesti memikirkan 

kemungkinan bahwa lingkungan sekitar rumah adalah tempat bakteri berbahaya bisa muncul. Dan 

karenanya penting juga bagi para orang tua untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar.  

Dalam sehari, seorang anak umur 1-12 tahun bisa menghabiskan waktu dengan bermain dan melakukan 

berbagai macam aktivitas yang menuntut perhatian lebih dari orang tuanya. Ini perlu diperhatikan 

terutama karena lingkungan bermain anak penuh dengan bakteri serta kuman yang mengintai setiap 

saat. Bila fisik dan tubuh berada dalam ketahanan prima, maka sang anak tidak akan mudah terserang 

penyakit. Nah, Anda tentu memiliki keinginan untuk menjaga kesehatan anak. Lalu bagaimana caranya?  

Sehat itu mudah dan murah, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti sejumlah tips di bawah ini: 

1. Kebersihan lingkungan adalah hal utama 

Sebagai orang tua dewasa, Anda tentu gampang merasa risih menemukan rumah yang berantakan, 

kebun yang tidak terawat, atau lantai yang lama tidak dibersihkan. Selain mengganggu aktivitas dan 

vitalitas tubuh, lingkungan yang kotor dan tidak terawat terbukti tidak baik bagi tumbuh kembang anak. 

Kesehatan anak akan terganggu dan dia akan mudah sakit. Dengan kata lain, kebersihan lingkungan 

sekitar harus dijaga dengan baik. Ini juga dimaksudkan supaya kesehatan anak Anda bisa selalu terjaga.  

Bersihkanlah rumah setiap pagi, minimum dengan cara mengepel lantai. Lalu rapikan dan bersihkan 

piring-piring kotor yang bertumpuk di wastafel (ingat, wastafel adalah sarang utama kuman dan bakteri). 

Setiap minggu, Anda beserta pasangan juga bisa membersihkan jendela dari debu dan kotoran yang 

menempel serta mengganggu. Ganti juga sprei kasur dengan yang bersih seminggu sekali, supaya kuman 

tidak gampang  tumbuh di dalam rumah.   

2. Pilih menu makanan baik 

Sang anak memerlukan asupan gizi dan protein yang cukup dalam masa pertumbuhannya. Jangan terlalu 

sering memberikan anak snack yang mengandung pengawet maupun pewarna makanan. Sebaliknya, 

sayangi anak Anda dengan memberikan asupan berupa sayur dan buah-buahan, serta susu mineral 

dalam jumlah yang cukup. Cara ini sekaligus akan membantu ketahanan tubuh anak Anda.  

Anak Anda mungkin juga cenderung menyukai sayuran mentah dibandingkan yang matang. Berikanlah 

dia sayuran mentah bila memang sang anak cenderung suka jenis tersebut. Untuk pilihan snack, coba 



berikan salad buah, jagung atau kentang rebus, popcorn buatan sendiri, jus buatan sendiri, dan stewed 

fruits.  

Berbagai jenis buah seperti pisang, nanas, atau pir juga bisa disajikan. Jangan lupa untuk 

mempersiapkan brokoli, kembang kol, zucchini, mentimun, labu, paprika manis, atau tomat, serta 

wortel juga bagus untuk diberikan ke anak. Bila memungkinkan, sayuran dan buah-buahan organik 

adalah tipe makanan yang bagus untuk disajikan ke anak.   

3.  Berikan madu untuk kesehatan anak 

Madu bukan hanya suplemen makanan yang ditujukan untuk orang dewasa, melainkan juga untuk anak-

anak. Kandungan berbagai macam zat di dalam madu bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, 

sekaligus menangkal berbagai macam penyakit yang mengintai setiap saat.  

4. Jaga berat badan anak 

Menjaga berat badan anak berarti menjauhkan anak dari berbagai macam masalah seperti diskriminasi 

sosial, gangguan tidur, asma, diabetes tipe 2, atau gangguan jantung. Menjaga anak dari masalah 

kesehatan mudah dilakukan, yakni dengan cara menyuguhkan banyak buah, sayuran, serta produk 

makanan berbasis gandum. Selalu sertakan juga produk minuman susu rendah lemak.  

Bila menyuguhkan daging, pilih daging tanpa lemak, daging unggas atau ikan, serta kacang-kacangan 

untuk memenuhi kebutuhan protein. Batasi juga konsumsi gula serta lemak tak jenuh. Dorong anak 

untuk minum lebih banyak air dan berikan makanan dalam porsi yang masuk akal, artinya tidak terlalu 

banyak dan tidak terlalu sedikit juga.  

============================================================================ 

5 Tips Perencanaan Keuangan untuk Keluarga Muda: Komunikasi adalah Kunci 

Bagi keluarga muda, perencanaan keuangan menjadi satu hal paling penting dan krusial, tidak 
hanya untuk masa sekarang melainkan juga untuk masa depan. Disadari atau tidak, tantangan 
keluarga muda di era sekarang adalah bagaimana mengatur keuangan di tengah kondisi ekonomi 
yang tidak menentu.  

Tentu saja selain menjaga keharmonisan dan keintiman bersama pasangan dan anak-anak, yang 
perlu diperhatikan kemudian adalah bagaimana mengatur keuangan. Dengan kata lain, yang perlu 
Anda pikirkan adalah menyusun seluruh rencana hidup bersama pasangan, dan keuangan menjadi 
salah satu elemen yang perlu dipikirkan dengan matang. Semua orang ingin menjadi tua dan tetap 
romantis bersama pasangan, namun tidak ada yang ingin menjadi tua dengan menanggung 
kesulitan keuangan.  

Yang perlu dilakukan oleh keluarga muda adalah duduk bersama, antara Anda dan pasangan, 
kemudian mulai terbuka membicarakan segala hal terkait dengan keuangan. Orang tidak bisa 
menolak fakta bahwa keuangan menjadi satu aspek yang bakal berdampak pada masa depan, 
sekaligus yang paling memberikan dampak pada segala aspek kehidupan.  

Nah, apakah Anda siap duduk bersama pasangan, untuk kemudian membicarakan perencanaan 
keuangan bagi Anda dan keluarga? Bila ya, sebaiknya Anda menyimak beberapa tips perencanaan 
keuangan berikut ini: 

1. Menyediakan dana untuk investasi  



Yang perlu dipikirkan bukan hanya sekarang, melainkan masa depan. Perencanaan keuangan 
bukan hanya sekedar mengelola uang yang keluar-masuk. Lebih dari itu, sebuah keluarga muda 
mesti merencanakan finansial dalam jangka panjang.  

Di titik ini Anda bisa mengajak pasangan untuk berinvestasi. Ini tidaklah mudah, sebab jenis 
investasi yang disasar mesti disesuaikan dengan kondisi finansial Anda dan pasangan. Reksa dana 
bisa menjadi pilihan awal, di mana Anda bisa berinvestasi pada bidang saham yang sudah terdaftar 
di lantai BEI (Bursa Efek Indonesia). Investasi reksa dana bisa dipertimbangkan sebagai model 
investasi jangka panjang.  

2. Gaji siapa dan untuk apa? 

Di awal sebaiknya ada kesepakatan tentang gaji siapa yang digunakan untuk apa. Contoh: bila gaji 
suami lebih besar, maka gunakanlah untuk membayar berbagai tagihan, biaya kendaraan, atau 
cicilan rumah. Sementara itu gaji istri Anda bisa digunakan untuk membiayai keperluan makan, 
membeli alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Tips ini bisa berlaku sebaliknya, dan semua 
tergantung pada kesepakatan antara Anda dan istri.  

3. Catat pengeluaran setiap bulan 

Hal sepele namun sering terlewatkan. Mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan rutin 
sebetulnya membantu banyak hal, terutama untuk memantau arus keluar uang. Anda bisa 
memeriksa pengeluaran yang tidak penting dan kemudian mengurangi atau memotongnya pada 
bulan depan. Pada dasarnya catatan pengeluaran dan pemasukan membantu memantau 
pengeluaran dengan baik.  

Bila Anda telah melakukannya, maka Anda bisa menetapkan besaran pengeluaran yang harus 
dikeluarkan setiap bulannya. Dengan demikian Anda bisa membentuk batas tentang seberapa besar 
dana anggaran keluarga yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Positifnya, cara ini akan 
membantu Anda menghindari pengeluaran yang tidak perlu.  

4. Menabung bersama 

Memantau arus pemasukan dan pengeluaran sebetulnya mudah. Anda dan pasangan bisa 
membuat rekening bersama untuk mengontrol segala aspek terkait dengan keuangan keluarga. 
Akan tetapi benar bahwa awal pernikahan adalah momen di mana penghasilan Anda dan pasangan 
akan sulit disisihkan, karena akan ada banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi.  

Akan tetapi menabung, dalam jumlah sekecil apapun, akan sangat berguna di masa depan. 
Tabungan bersama nantinya bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak Anda ketika dia 
sudah besar nanti.  

5. Selalu komunikasi dengan baik 

Inti dari semuanya adalah keterbukaan dan komunikasi. Pola dan konsep perencanaan keuangan 
keluarga yang baik didasari oleh komunikasi dan rasa keterbukaan, di mana Anda dan pasangan 
seharusnya menyepakati banyak hal terkait dengan keuangan keluarga.  
 

Misalnya, bila ada dua hal yang menjadi masalah, antara mana yang harus didahulukan, cicilan mobil 
atau rumah, maka pilihlah satu yang menjadi prioritas hari ini. Pertimbangkan segala hal terkait 
dengan keuangan, bersama pasangan dan tentukan skala prioritas dengan cara yang etis dan 
semestinya.   



 

 

 

 

 


