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Penyakit Jantung,
Si “Silent Killer”
1. Peradangan kronis yang disebabkan oleh
penyakit infeksi.
2. Stres oksidatif penyebab utama timbulnya
penyakit kronis. Stress oksidatif adalah
keadaan dimana jumlah radikal bebas di
dalam tubuh melebihi kemampuan tubuh
untuk menetralkannya. Stres oksidatif
adalah penyebab utama penuaan dini dan
timbulnya penyakit kronis seperti kanker,
penyakit jantung, alzheimer, dan lain-lain.

Sumber Gambar: http://www.qualityoflifeandhealth.com/

Sejak awal abad ke-20, penyakit jantung telah
menjadi pembunuh nomor satu di dunia. Kenapa
disebut Silent Killer? Karena penyakit ini seringkali
tanpa gejala, tanpa dirasa oleh penderitanya,
tapi bisa tiba-tiba fatal dan mematikan.

3. Stres emosional yang lama seperti masalah
emosional yang belum terselesaikan
(terutama kemarahan).
4. Penumpukan racun/toksin dari luar di
tubuh (seperti timbal, merkuri, logam berat
lainnya). Mungkin sangat jarang diketahui
bahwa toksin dapat menjadi penyebab dari
penyakit jantung, namun toksin ini dapat
memperburuk faktor risiko utama lainnya
karena dapat meningkatkan peradangandan menyebabkan stres oksdatif.

Untuk mencegah penyakit jantung, rahasianya
adalah dengan mengetahui penyebabnya,
mengetahui faktor risiko, dan kemudian
merencanakan tindakan preventif untuk
mengurangi risiko tersebut.

PEN YEBAB P E N YAKI T
J AN TU N G

5. Khusus pada pria, rendahnya kadar hormon
testosteron pun merupakan salah satu
faktor risiko.

Sejak awal tahun 1950 telah diketahui adanya
hubungan antara kadar kolesterol yang tinggi
dengan risiko serangan jantung, dimana risiko
meningkat pada peningkatan kadar kolesterol
LDL (Low Density Lipid) yang sering disebut
kolestrol jahat.

Penyakit jantung telah
menjadi pembunuh nomor
satu di dunia

Selain peningkatan kadar kolesterol, faktor risiko
lain yang sama pentingnya penyebab penyakit
jantung adalah:
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Beberapa faktor risiko penyakit jantung yang
mempengaruhi tingkat keparahan penyakit
antara lain:
• Riwayat penyakit jantung di keluarga
• Diet yang buruk
• Kebiasaan/gaya hidup yang buruk, seperti
merokok dan kurang tidur
• Kurang olahraga/aktifitas fisik yang 		
minimal
• Obesitas
• Hipertensi (tekanan darah tinggi)
• Diabetes Mellitus

kental darahnya, semakin tinggi risiko
penyakit jantung. Peningkatan kadar LDL,
obesitas, dan merokok merupakan faktor
yang bisa menyebabkan pengentalan
darah.

BA G A I MA NA
CA R A ME NCE G A H
SE R A NG A N J A NT UNG?
”Life’s Simple 7” yang direkomendasikan oleh
American Heart Association (AHA), dapat
membantu untuk mendapatkan jantung yang
sehat, yaitu :
1. Olahraga
Olahraga ringan minimal 150 menit per
minggu, atau olahraga intesitas tingi
selama 75 menit per minggu.
2. Memiliki indeks massa tubuh (BMI) kurang
dari 25.
3. Tidak merokok, atau, sudah berhenti
setidaknya satu tahun.
4. Menjaga kolesterol total di bawah 200 mg/
dL.
5. Mempertahankan tekanan darah di bawah
120/80.
6. Memiliki kadar gula puasa di bawah 100
mg/dL.
7. Memenuhi komponen utama AHA untuk
mengkonsumsi makanan sehat :
a. 4 sampai 7 porsi buah dan sayuran per hari
b. Makan ikan setidaknya dua kali per minggu
c. Makan daging tanpa lemak dan unggas
tanpa kulit
d. Mengurangi makanan siap saji atau
mengandung lemak jenuh

PEM ERI KS AAN U N T U K
MEN G ETAH U I RI S I KO
PEN YAK I T JAN T U N G ?
Selain tes darah untuk memantau kadar
kolesterol, HDL, LDL, dan Trigliserida,
pemeriksaan darah lainnya juga penting untuk
menentukan risiko penyakit jantung.
• Pemeriksaan kadar lemak lanjutan – VLDL
dan LDL Direct
Disarankan untuk dapat dilakukan secara
berkala, terutama jika mereka memiliki
riwayat penyakit jantung di keluarga atau
sudah terdiagnosa memiliki penyakit
jantung.
• Pemeriksaan molekul herediter berbahaya
– LP (a)
Untuk melihat risiko terjadinya gumpalan
darah yang fatal.
• Pemeriksaan peradangan sel dalam tubuh
– C-Reaktif (CRP), homosistein, fibrinogen,
kadar feritin.
• Pemeriksaan tes kekentalan darah
Darah yang encer memudahkan kerja
jantung dalam memompa, dan dapat
mengurangi regangan arteri untuk
mengalirkan darah sehat, sehingga
mengurangi risiko cedera arteri. Semakin
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Tips Menjalankan Hidup Sehat Olah Raga
Olah raga yang baik minimal 25-30 menit setiap
hari. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, dan
berenang adalah yang olah raga terbaik . Tai Chi

dan juga Yoga, sangat bermanfaat karena selain
dapat memenuhi kebutuhan fisik, juga dapat
mengurangi stres.

American Heart Association (AHA) menyarankan beberapa aktifitas berikut yang dapat dilakukan
oleh orang dewasa untuk aktifitas fisik :

Sumber Gambar: http://www.qualityoflifeandhealth.com/

American Heart Association (AHA) juga menyarankan untuk memantau jumlah denyut nadi Anda
saat melakukan olah raga sesuai usia Anda. Denyut nadi ini menggambarkan detak jantung Anda,
berapa kali jantung berdetak per menitnya. Tahukah Anda berapa jumlah denyut nadi normal?

Cara yang mudah untuk mengingat maksimal denyut nadi per menit adalah:
Maksimal Denyut Nadi Per Menit = 220 - Usia Anda
Misalkan:
Usia Anda adalah 37 tahun, maka maksimal denyut nadi per menit pada saat berolah raga adalah 183 denyut
nadi per menit
Maksimal Denyut Nadi Per Menit = 220 - 37 tahun
		

= 183
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Cara mengukur denyut nadi yang paling mudah adalah di pergelangan tangan. Berikut ini merupakan
cara mengukur denyut nadi di pergelangan tangan :

Sumber Gambar: http://caraharian.com/

1. Tekan bagian dalam pergelangan tangan yang sejajar dengan ibu jari dengan menggunakan 2
jari.
2. Setelah mendapatkan detaknya, hitung selama 30 detik. Kemudian, jumlahnya denyunt
nadi selama 30 detik tersebut dikali 2. Bisa juga dihitung selama 15 detik, yang kemudian
jumlahnya di kali 4.
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Sumber Gambar: http://unsplash.com/

Kopi Saat Puasa
Mungkin anda termasuk yang terbiasa menikmati
secangkir kopi di pagi hari sebelum menjalankan
aktifitas sehari-hari. Lalu datang bulan puasa
Ramadhan dan anda mulai berpikir untuk
menghentikan ‘ritual’ ngopi yang tampak sangat
sulit bagi Anda.

Jika anda merasa sulit menghentikan ‘ritual’
ngopi anda secara mendadak, anda bisa mulai
membuat perubahan secara perlahan menjelang
datangnya bulan puasa Ramadhan.
Apabila anda terbiasa minum 3 gelas kopi setiap
harinya, maka dua minggu sebelum puasa
Ramadhan, anda dapat menguranginya menjadi
2 gelas di beberapa hari awal, lalu menjadi satu
gelas diakhir minggu pertama. Kemudian 1
minggu sebelum puasa, mulailah mengganti kopi
anda menjadi kopi rendah kafein atau bahkan
tanpa kafein.

Sementara tahukah anda bahwa kopi tidak
sekedar air hitam pekat, melainkan minuman
yang mengandung antioksidan sangat tinggi.
Berdasarkan penelitian, kopi memiliki lebih
banyak antioksidan daripada kebanyakan sayuran
dan buah-buahan.
Kandungan kafein yang melimpah dalam kopi,
merupakan stimulan yang dapat meningkatkan
kinerja dan energi tubuh, meningkatkan
memori, serta mempertajam konsentrasi dan
kewaspadaan dalam jangka pendek. Meskipun
kafein yang terkandung dalam kopi termasuk zat
adiktif yang bisa menyebabkan ketergantungan

Dengan perubahan perlahan seperti di atas, anda
membiasakan tubuh untuk menerima asupan
kopi atau kafein yang lebih sedikit dari biasanya.
Kemudian anda bertanya, bagaimana menikmati
kopi selama bulan puasa?
Tentu anda masih bisa menikmati kopi selama
Bulan Ramadhan. Hanya saja waktunya yang
disesuaikan, dan tidak langsung meminumnya
begitu ada kesempatan. Berikut ini adalah
beberapa tips agar anda tetap dapat menikmati
ritual minum kopi anda.

Jika anda peminum kopi, anda pasti sering
mengalami rasa lelah, bahkan pusing seharian
jika melewatkan rutinitas minum kopi anda di
pagi hari. Lalu bagaimana cara mengatasinya saat
anda berpuasa Ramadhan?
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SAAT B E RBUKA
PUASA

SA AT S A H U R

Hindari langsung berbuka puasa dengan kopi,
sebab kafein dalam kopi akan meningkatkan
pelepasan asam lambung di perut anda yang
masih kosong akibat berpuasa. Hal ini bisa
menyebabkan anda mengalami gangguan
pencernaan. Berbuka puasalah seperti biasa.
Lebih baik lagi jika anda berbuka puasa dengan
kurma ditambah dengan air putih atau susu.
Alternatif lainnya adalah meminum minuman
yang manis.

Sumber Gambar: https://sains.kompas.com/

Saat sahur, anda bisa menikmati hidangan
secangkir kopi seperti biasa. Jika anda terbiasa
minum kopi di pagi hari, maka minum kopi
menjelang subuh tentu tidak jauh berbeda.
Secangkir kopi menjelang imsak tentu membantu
anda tetap terjaga dan berkonsentrasi saat
bekerja ataupun melaksanakan aktifitas di pagi
hingga siang hari.

Untuk bisa meminum kopi, Anda bisa minum
kopi setidaknya dua jam setelah menyantap
hidangan buka puasa. Dengan begitu tubuh
anda telah menyesuaikan diri dengan kadar gula
dalam darah setelah makan. Selain itu, secangkir
kopi dapat membuat anda lebih terjaga dan siap
menjalankan ibadah tarawih.

D IMA LAM HARI

Jadi, tetap minum kopi selama bulan puasa?
Mengapa tidak. ●
\

Sumber Gambar: http://www.wallpaperbetter.com/

Jika anda terbiasa minum kopi di malam hari,
setidaknya kali ini minumlah kopi rendah atau
tanpa kafein (decaffeinated coffee). Karena
minum kopi terlalu malam bisa mengganggu
tidur anda. Kopi tanpa kafein tetap mengandung
antioksidan yang pasti dibutuhkan tubuh anda.
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Hari Bumi
Kini hari bumi diperingati di lebih dari 175 negara
dan dikoordinasi secara global oleh Jaringan Hari
Bumi (Earth Day Network)
Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk
merawat planet Bumi melalui sejumlah tindakantindakan sederhana. Beberapa diantaranya
seperti mematikan lampu ketika meninggalkan
ruangan, yang mana hal ini bertujuan untuk
menurunkan suhu bumi. Melatih diri untuk
membuang sampah pada tempat-tempat
yang telah disediakan. Memperkecil volume
pemakaian kendaraan guna udara yang lebih
bersih dan lebih sehat.

Sumber Gambar: http://www.pidatu.com/

Adapula kegiatan lain yang dapat dilakukan
bertujuan untuk penghijauan, salah satunya
dengan kegiatan menanam pohon atau
memperbanyak wilayah hutan bakau guna
menghijaukan daerah pesisir.

Hari Bumi adalah hari pengamatan tentang bumi
yang dicanangkan setiap tahun pada tanggal 22
April dan diperingati secara internasional. Hari
Bumi dirancang untuk meningkatkan kesadaran
dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali
manusia saat ini yaitu bumi.

Memang, beberapa hal di bumi saat ini tampak
memprihatinkan, namun kita bisa memulai
perubahan-perubahan untuk bumi yang lebih
baik. Seperti mengutip pernyataan dari American
Museum of Natural History pada videonya
mengenai perubahan dunia sejak Earth Day
pertama dicanangkan pada 1970.

Hari bumi sedunia dicanangkan pada tahun 1970
oleh Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson,
seorang pengajar lingkungan hidup. Tanggal
ini bertepatan pada musim semi di Northern
Hemisphere (belahan Bumi utara) dan musim
gugur di belahan Bumi selatan.

“Seperti apa wajah Hari Bumi di masa depan?”
“Kita akan menentukannya bersama-sama.”

PBB sendiri merayakan hari Bumi pada 20 Maret
1969 yang dicanangkan oleh aktivis perdamaian
John McConnell yang mana pada hari itu
matahari tepat di atas khatulistiwa yang sering
disebut Ekuinoks Maret.
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EMAS : IDR 609

Dolar Amerika
: IDR 13,750
(Kurs Tengah)

Inflasi : 0.99%

Cryptocurrencies

Sumber Gambar: http://www.coinoshi.com/

Zaman telah berubah terlalu cepat, era digital
tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seharihari, manusia modern saat ini tidak terlepas dari
ponsel pintar dan hampir semua memilikinya,
transaksi jual belipun mulai bergeser ke era
perdagangan secara online dimana uang digital
(atau lebih dikenal dengan Cryptocurrency)
menjadi alat kesatuan transaksi.

Semua cryptocurrency adalah mata uang
alternatif karena tidak ada negara yang
mengadopsinya. Karena itu nilainya tidak dapat
dipengaruhi atau terjadi inflasi disebabkan oleh
bank central.
Apa saja macam Cryptocurrency? Ada beberapa
Cryptocurrency yang beredar didunia, antara
lain yang paling terkenal yaitu BitCoin, ada juga
beberapa tandingan BitCoin seperti LiteCoin,
PeerCoin, NameCoin, Ethereum, Ripple dan masih
banyak lagi. Baru-baru ini yang sedang booming
di Indonesia yaitu E-DinarCoin.

Lalu apa itu Cryptocurrency? Cryptocurrency
adalah mata uang digital desentralisasi dan
dikelola oleh jaringan teknologi peer-to-peer.
Pelaksanaannya tergantung pada prinsip-prinsip
kriptografi untuk memvalidasi transaksi dan
proses mata uang itu sendiri, atau bisa di sebut
dalam arti lain suatu bentuk mata uang yang
berdasakan perhitungan atau matematika saja.
Tidak seperti mata uang kertas atau koin logam
yang dicetak. Cryptocurrency di produksi dengan
memecahkan soal-soal matematika berdasarkan
kriptografi.

Bagaimana legalitas Cryptocurreny? Mungkin ini
yang menjadi bahan perbincangan banyak orang.
Di banyak negara BitCoin adalah legal, meskipun
ada beberapa negara (seperti Argentina dan
Rusia) yang secara ketat melarang mata uang
asing. Negara lain (seperti Thailand) membatasi
izin entitas mata uang tertentu seperti pertukaran
Bitcoin.
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Para pembuat kebijakan dari berbagai negara
tengah mengambil langkah untuk menyediakan
peraturan bagi individu dan bisnis mengenai
bagaimana mengintegrasikan teknologi baru
ini dengan peraturan sistem finansial formal.
Contohnya, Financial Crimes Enforcement
Network (FinCEN), sebuah biro di Departemen
Keuangan Amerika Serikat, menerbitkan
panduan lepas mengenai bagaimana pemerintah
menangani aktivitas tertentu terkait mata uang
digital.

Yang jelas, BI mengimbau agar merchant tidak
menerima bitcoin sebagai alat pembayaran
resmi di Indonesia. Jika masyarakat mengalami
kerugian terkait bitcoin, regulator BI tidak akan
bertanggung jawab terkait hal ini.
BI mengkawatirkan dan masih mencermati terkait
risiko penggunaan bitcoin oleh masyarakat. Hal
ini karena BI mengendus potensi penyelewengan
bitcoin digunakan untuk tindakan melawan
hukum, seperti terorisme, pencucian uang,
prostitusi, dan perdagangan obat terlarang. ●

Sumber Gambar: http://www.coinoshi.com/

Bitcoin belum diatur secara spesifik oleh
BI. Untuk itu, saat ini, BI masih melakukan
pengkajian secara mendalam terkait bitcoin,
apakah akan diatur dalam PBI uang elektronik
ataukah terpisah, misalnya nanti masuk dalam
PBI Cryptocurrency.
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Sumber Gambar: http://www.phinemo.com/

Batu Agung, Tegal
Kota Tegal merupakan salah satu kota di Indonesia
yang terkenal akan keindahan obyek wisatanya,
salah satu contohnya adalah Wisata Batu Agung
di Balapulang, Tegal Jawa Tengah. Sebenarnya
Batu Agung merupakan nama sebuah desa di
kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa
Tengah, Indonesia. Di desa ini terdapat sebuah
bukit yang disebut dengan “gunung lawa” karena
banyaknya lawa yang dalam bahasa jawa berarti
kelelawar yang hidup di goa-goa yang terdapat
di gunung.

Namun jalur menuju Bukit Batu Agung Balapulang
tergolong cukup terjal. Untuk melewati jalur
berbatu membutuhkan tali temali agar lebih
mudah sampai ke puncak bukit. Jarak tempuh
menuju puncak yakni sekitar setengah jam
dengan berjalan kaki dari area parkir.
Di bukit Batu Agung ini terdapat 2 puncak,
pertama Puncak Semar yaitu bukit yang di
puncaknya terdapat batu yang sangat besar
berbentuk kepala manusia dan kedua Puncak
Bendera. Namun, yang biasa didaki adalah
Puncak Semar karena jalan menuju Puncak
Bendera sangatlah terjal dan berbahaya. Namun
meski sulit dijangkau, puncak Bendera sering
dijadikan background berswafoto.

Namun sekarang, bukit ini lebih dikenal dengan
nama Batu Agung karena merupakan bukit yang
terdiri dari tumpukan bebatuan yang sengaja
disusun.
Tempat wisata di Tegal satu ini sangat cocok
bagi para adventurer maupun pecinta fotografi.
Pasalnya, Bukit Batu Agung Balapulang memiliki
pemandangan Kabupaten Tegal dari ketinggian.
Tak hanya itu, bukit ini memiliki kontur bebatuan
yang cukup besar dan menarik untuk dijelajahi.

Sedangkan Puncak Semar merupakan puncak
yang paling diburu karena keunikan bebatuannya.
Sebelum sampai di puncak bukit, terdapat
batuan pipih yang sering dijadikan tempat
berfoto bagi para wisatawan. Dengan teknik
fotografi low angle, batuan pipih tersebut seperti
menggantung jauh dari batuan di bawahnya.
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Wisata Batu Agung memiliki pesona keindahan
yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat di
sayangkan jika anda berada di kota Tegal namun
tidak mengunjungi wisata alam ini.

bukit juga dipenuhi oleh warga yang menjual
minuman dan makanan dengan harga yang
masih terjangkau.
Wisata Batu Agung memiliki beberapa fasilitas
dan pelayanan di antaranya sebagai berikut:
• Area Parkir kendaraan
• Mushola
• Kamar mandi / MCK
• Penginapan

Wisata Batu Agung merupakan tempat wisata
yang harus anda kunjungi karena pesona
keindahannya tidak ada duanya. Penduduk lokal
daerah Balapulang juga sangat ramah terhadap
wisatawan lokal maupun wisatawan asing.

Objek wisata ini terletak di antara 3 desa
yaitu Desa Batu Agung, Harjawinangun dan
desa Bukateja. Untuk mencapai desa ini para
traveler bisa melalui jalur dari arah Tegal –
Slawi – Balapulang – Banjaranyar – Batu Agung/
Harjawinangun/Bukateja atau Jalur Purwokerto/
Bumiayu- Margasari –
Banjaranyar (SMU
Banjaranyar) – Batu Agung / Harjawinangun
/ Bukateja. Jika traveler menginginkan jalur
trekking yang mudah di jajaki maka disarankan
lewat jalur Harjawinangun dengan jalur trekking
sekitar 3 Km.
Demikian sedikit ulasan mengenai Pesona
Keindahan Wisata Batu Agung di Balapulang
Tegal Jawa Tengah. Semoga bisa menginspirasi
dan menambah referensi perjalanan anda. ●

Sumber Gambar: http://www.phinemo.com/

Wisata Batu Agung ini dikelola oleh warga
sekitar. Untuk memasuki Kawasan wisata ini,
pengunjung akan dikenai tiket masuk seharga
Rp. 5000 dan Biaya parkir kendaraan bermotor
seharga Rp. 5000. Lokasi wisata biasa beroperasi
pada jam 12.00-18.00 Wib di hari kerja dan jam
08.00-18.00 Wib pada hari libur. Wilayah sekitar
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Konflik di Tempat Kerja
di tempat kerja kita, sekaligus membantu kita
menjadi pribadi yang lebih dewasa, matang, dan
profesional di tempat kerja.
Untuk bisa menyelesaikan konflik dengan rekan
kerja, Anda perlu strategi khusus agar suasana
yang ada tidak semakin keruh. Berikut strategi
untuk mengatasi konflik yang bisa Kita terapkan
untuk menyelesaikan masalah dengan rekan
kerja.
Sumber Gambar: http://www.businessblogshub.com/

1. Akui adanya konflik. Langkah pertama
mengatasi konflik adalah mengakui bahwa
Anda sedang menghadapi konflik. Berpurapura semua baik-baik saja tidak bisa
mengatasi masalah. Bersikaplah jujur kepada
diri sendiri dengan mengakui bahwa Anda
juga berperan dalam konflik yang sedang
terjadi.

Konflik yang terjadi dengan rekan kerja sangatlah
merugikan. Karena konflik ini berdampak
banyak terhadap diri kita, rekan kerja kita, dan
bagi organisasi. Hubungan kita dengan rekan
kerja menjadi renggang, gampang curiga, dan
muncul ketidakpercayaan. Jika ini terjadi maka
komunikasi dengan rekan kerja akan menjadi
sulit dan banyak hambatan dan bisa diduga kerja
menjadi tidak maksimal.

2. Berfokuslah pada masalah, bukan pada
orangnya. Jangan biarkan konflik kerja
berubah
menjadi
masalah
pribadi.
Berusahalah mencari solusi dengan berfokus
pada masalah dan jangan meminta orang lain
berubah agar konflik tidak berubah menjadi
isu personal. Sebagai rekan kerja, mungkin
Anda akan terus berinteraksi dengannya,
meskipun tidak berteman baik.

Konflik
juga
membuat
terjadinya
ketidakseimbangan
hidup
kita,
yaitu
ketidakseimbangan individu dan sosial serta
batin dan hati. Orang yang terlibat konflik akan
menjadi pribadi yang egois, mementingkan diri
sendiri, tidak bisa bekerja sama dengan orang
lain, penuh tekanan, dan tidak bersemangat
dalam bekerja. Dampak berantai ini jelas sangat
merugikan organisasi tempat kita bekerja,
karena kinerja organisasi secara keseluruhan
akan menurun.

3. Jangan bertindak impulsif. Jika ia mengatakan
hal-hal yang menyerang atau melukai
perasaan, jangan membalasnya dengan katakata kasar yang nantinya Anda sesali atau
memperpanjang masalah. Jika terjadi konflik,
sempatkan berpikir sejenak agar Anda tidak
langsung bereaksi. Sering kali, konflik terjadi
karena Anda salah mendengar ucapan orang
lain, salah paham, atau membutuhkan
klarifikasi lebih lanjut.

Banyak faktor yang menjadi penyebab
terjadinya konflik dengan rekan kerja, antara
lain: perbedaan karakter, persaingan kerja,
perbedaan kepentingan kelompok, dan
sebagainya. Mengidentifikasi akar masalah
konflik akan membantu kita mengelola konflik
12
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dan pengalamannya. Jika ia merasa diserang,
biarkan ia mengungkapkan perasaannya.
Berikan kesempatan agar ia bisa berbicara
tanpa diinterupsi.

Sumber Gambar: http://www.businessblogshub.com/

4. Mengajak berbicara. Anda perlu mengajaknya
berbicara tanpa hal-hal yang mengalihkan
perhatian di tempat dan waktu yang tepat
agar masalah bisa diatasi. Tentukan apakah
Anda ingin mengirim surel atau berbicara
empat mata dengannya. Jika Anda memilih
berbicara langsung, jangan membahas
masalah ini di depan rekan kerja yang lain
dan sepakati waktu yang paling tepat untuk
berdiskusi.

Sumber Gambar: http://www.leblanclawandmediation.com

6. Buatlah kesepakatan. Setelah membahas
masalah sampai tuntas, usulkan solusinya.
Berfokuslah pada hal-hal yang Anda berdua
inginkan dan cara berinteraksi yang lebih
baik. Tentukan hal-hal yang bisa disepakati
bersama atau membuat komunikasi lebih
efektif. Tentukan cara lain untuk mengatasi
masalah dan memulihkan kerja sama,
misalnya dengan menentukan giliran kerja
atau menyampaikan instruksi melalui tulisan,
alih-alih dengan berteriak.

Sumber Gambar: http://www.sprung.com

5. Dengarkan pendapatnya. Jangan berfokus
pada diri sendiri. Dengarkan baik-baik
apa yang ia katakan, simaklah saat ia
memberikan pendapat, dan pertimbangkan
perasaannya. Sediakan banyak waktu agar
ia bisa menyampaikan pemikiran, perasaan,
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Sumber Gambar: http://www.voyage-prive.be/

Piala Dunia Rusia 2018
Tahun 2018 merupakan tahun yang memanjakan
penggemar sepakbola di seluruh dunia.
Bagaimana tidak, di tahun inilah akan digelar
perhelatan besar sepakbola dunia, yaitu Piala
Dunia. Tepat 14 Juni 2018 mendatang, Piala
Dunia Rusia akan memulai kick-off pertamanya di
Luzhniki Stadium, Moskow, Rusia. Laga pertama
akan mempertemukan tim tuan rumah, Rusia
dengan timnas Saudi Arabia .

Di Piala Dunia 2018 ini, ada dua negara yang
akan memulai debutnya. Kedua negara itu
adalah Islandia dan Panama. Selain pertama
kali main di Piala Dunia, Islandia juga negara
dengan populasi terkecil yang bisa tampil di
Piala Dunia. Penasaran dengan kiprahnya?
Menarik untuk kita nantikan Bersama
3. Ada 12 stadion yang disiapkan Rusia untuk
gelaran Piala Dunia 2018

Sambil menunggu perhelatan dimulai, mari
sedikit kita bahas saja beberapa fakta seru
seputar Piala Dunia Rusia.

Sekiranya ada 12 stadion untuk Piala Dunia
2018 di Rusia. Stadion-stadion ini berada di 11
kota. Khusus kota Moskow yang merupakan
ibu kota Rusia, ada 2 stadion yang digunakan,
salah satunya adalah Stadion Luzhniki
yang merupakan tempat pembukaan dan
penutupan acara Piala Dunia 2018.

1. Piala Dunia 2018 adalah Piala Dunia ke-21
Ajang sepakbola Piala Dunia pertama kali
diadakan tahun 1930 di Uruguay, dan Piala
Dunia yang akan digelar tahun ini adalah
ajang Piala Dunia yang ke-21.

Yap, kabar cukup mengejutkan datang dari
Timnas Italia, karena untuk pertama kalinya
setelah 60 tahun, Timnas Italia gagal melaju
ke ajang Piala Dunia.

2. Ada 2 negara yang akan tampil pertama kali di
Piala Dunia 2018
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8. Peru merupakan negara yang paling lama
absen di Piala Dunia
Setelah 36 tahun absen dari perhelatan
sepakbola terbesar, Timnas Peru akhirnya
kembali berlaga di Piala Dunia 2018
9. Piala Dunia 2018 dibuka dengan pertandingan
salah satu negara Asia
Arab Saudi merupakan Timnas pertama dari
Asia yang berlaga di partai pembuka Piala
Dunia melawan Timnas tuan rumah

Sumber Gambar: http://www.bola.kompas.com/

4. Timnas Italia gagal melaju ke Piala Dunia 2018

10. Pertandingan Belgia vs Inggris dianggap salah
satu yang bakal seru

Yap, kabar cukup mengejutkan datang dari
Timnas Italia, karena untuk pertama kalinya
setelah 60 tahun, Timnas Italia gagal melaju
ke ajang Piala Dunia.

Salah satu laga yang diprediksi seru adalah
pertandingan Belgia vs Inggris, dimana
keduanya sama-sama tergabung di grup G.
Dalam sejarah pertandingan Belgia melawan
Inggris, Belgia hanya pernah menang 1 kali

5. Ada 4 pemain yang berencana pensiun dari
timnas Italia

dalam 20 pertemuan terakhir, dengan 5
lainnya imbang dan 14 kalah. Mungkinkah
tahun ini Belgia sukses mengalahkan Inggris
untuk kedua kalinya?

Setelah gagal melaju ke Piala Dunia 2018,
setidaknya ada 4 pemain Italia yang akan
pension dari Timnas. Mereka adalah Gianluigi
Buffon, Andrea Barzagli, Daniele De Rossi,
dan Giorgio Chiellini.

Dari 10 fakta di atas, rasanya semakin tak sabar
menanti perhelatan ini digelar. Mari nantikan
keseruan Piala Dunia 2018 di Rusia

6. Ajang Piala Dunia digelar selama 31 hari
Sekitar 31 hari perhelatan akbar ini digelar,
yaitu dari 14 Juni sampai 15 Juli 2018.

Sumber Berita: http://extrajossbar.com/

7. Salah satu grup tidak memiliki juara dunia
Drawing Piala Dunia 2018 memperlihatkan
ada 1 grup yang tidak berisikan negara yang
pernah menjadi juara dunia, yaitu grup
H. Grup ini terdiri dari Polandia, Senegal,
Kolombia, dan Jepang.
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