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Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) ber�s� catatan kesehatan �bu (ham�l, 
bersal�n dan n�fas) dan anak (bay� baru lah�r, bay� dan anak  bal�ta) serta ber
baga� �nformas� cara memel�hara dan merawat kesehatan �bu dan anak.

Set�ap �bu ham�l mendapat 1 (satu) Buku KIA. J�ka �bu melah�rkan bay� kem
bar, maka �bu memerlukan tambahan buku KIA lag�.

Buku KIA tersed�a d� tempat pelayanan kesehatan (Posyandu, Pol�ndes/
Poskesdes, Pustu, Puskesmas, b�dan, dokter prakt�k, rumah bersal�n, dan 
rumah sak�t). 

Buku ini untuk dibaca oleh �bu, suam� dan 
anggota keluarga la�n karena ber�s� �nformas� 
yang sangat berguna untuk kesehatan �bu dan 
anak.

Buku ini dibawa oleh �bu atau keluarga set�ap 
kal� ke tempat pelayanan kesehatan.

Buku ini disimpan, jangan sampai hilang karena 
ber�s� �nformas� dan catatan kesehatan �bu dan anak. 
Catatan yang ada d� dalam buku �n� akan sangat ber
manfaat bag� �bu, anak dan petugas kesehatan.

Tanya ke dokter, dokter gigi, bidan, perawat, 
petugas gizi, dan petugas kesehatan lainnya 
j�ka ada halhal yang �ng�n d�ketahu� atau ada masalah 
kesehatan �bu dan anak. Jangan malu dan ragu untuk 
bertanya.

PENJELASAN UMUM
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Nomor Reg :  Nomor Urut : 

Mener�ma Buku KIA

 Tanggal   : 

 Nama tempat pelayanan : 

KESEHATAN IBU

 Kalau terlambat 
ka�n kotor, segera 
per�ksakan d�r� ke 
petugas kesehatan.

 Ukur t�ngg� badan 
dan l�ngkar lengan 
atas (LILA) saat 
pertama kal� per�ksa.

 T�mbang berat 
badan t�ap kal� 
per�ksa. 

 M�ntalah 
pemer�ksaan darah 
malar�a (RDT) saat 
pertama per�ksa 
keham�lan atau j�ka 
ada keluhan panas 
d�ng�n.

 Jangan lupa m�nta 
kelambu ant�nyamuk

PERIKSA KEHAMILAN SECARA RUTIN

 Ukur tekanan darah dan 
besarnya kandungan t�ap kal� 
per�ksa. 

 M�num 1 p�l tambah darah 
set�ap har� selama 90 har�.
P�l tambah darah t�dak 
berbahaya bag� bay�.

 Ikuti Kelas Ibu Hamil

 M�ntalah �mun�sas� Tetanus 
Tokso�d (TT) kepada petugas. 
Imun�sas� �n� mencegah 
tetanus pada bay�. 

 Pember�an Imun�sas� TT Selang waktu m�n�mal 
pember�an �mun�sas� Lama Perl�ndungan

TT 1 Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh 
terhadap penyak�t Tetanus

TT 2 4 m�nggu setelah TT 1 3 tahun

TT 3 6 bulan setelah TT 2 5 tahun

TT 4 1 tahun setelah TT 3 10 tahun

TT 5 1 tahun setelah TT 4 >25 tahun

IDENTITAS KELUARGA

Nama Ibu : 

Tempat/Tgl Lah�r  :  Agama : 

Pend�d�kan  : T�dak sekolah/SD/SMP/SMU/Akadem�/Perguruan T�ngg�*

Golongan Darah  : 

Pekerjaan : 

Nama Suam� : 

Tempat/Tgl Lah�r  :  Agama : 

Pend�d�kan  : T�dak sekolah/SD/SMP/SMU/Akadem�/Perguruan T�ngg�*

Pekerjaan : 

Nama Anak : 

Tempat/Tgl Lah�r  : 

Alamat rumah : 

D�str�k : 

Kabupaten/Kota : 

No. telepon : 

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK�v
* Lingkari yang sesuai

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK�v 1

IBU HAMIL



BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK2

IBU HAMIL

3

IBU HAMIL

 Rencanakan melahirkan ditolong 
bidan atau dokter di tempat 
pelayanan kesehatan. 

Tempelkan st�ker Program Perencanaan 
Persal�nan dan Pencegahan Kompl�kas� (P4K) 
d� rumah �bu ham�l setelah merencanakan 
persal�nan dengan petugas kesehatan.  

 S�apkan orang yang bersed�a 
menjad� donor darah j�ka 
sewaktuwaktu d�perlukan. 

 M�ntalah petugas kesehatan 
melakukan pemer�ksaan darah 
calon donor

 Tanyakan cara berKB kepada 
petugas kesehatan. 

PERSIAPAN MELAHIRKAN (BERSALIN)

 Tanyakan kepada b�dan atau dokter 
tanggal perk�raan persal�nan.

 Suam� dan keluarga 
 mendamp�ng� �bu ham�l saat 

per�ksa atau membutuhkan 
pertolongan.

 Darah �str� selama ham�l dan 
melah�rkan bukanlah darah kotor 
yang harus d�jauh� oleh suam� dan 
keluarga. 

 S�apkan tabungan untuk b�aya persal�nan.
 Suam�, keluarga, dan masyarakat meny�apkan 

kendaraan j�ka sewaktuwaktu d�perlukan. 

Kondom? Susuk KB?
Sunt�k KB? Sp�ral?
P�l KB?

Rencanakan Keluarga 
Berencana (KB)

Puskesmas/
Pustu/
Pol�ndes/
Rumah Sak�t/
Rumah Bersal�n

TEMPAT PELAYANAN 
KESEHATAN
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IBU HAMIL

ANJURAN MAKAN BUAT IBU HAMIL

 Tanyakan kepada petugas 
kesehatan tentang makanan 
yang berg�z�.

 J�ka mualmual, muntah, dan 
t�dak nafsu makan, p�l�hlah 
makanan yang t�dak berlemak dan 
menyegarkan. Contohnya petatas, 
kasb�, kelad�, bete, buah p�sang, 
pepaya, mangga, dan buah la�nnya.

 Jangan m�num jamu, m�numan 
keras, atau merokok karena 
membahayakan kandungan.

 J�ka m�num obat, tanyakan 
caranya kepada petugas 
kesehatan.

PERAwATAN SEHARI-HARI

 Mand� 2 kal� sehar� dengan sabun.
 Gosok g�g� setelah sarapan dan 

sebelum t�dur. 

 Boleh melakukan hubungan 
suam� �str�.

 Tanyakan kepada petugas cara 
yang aman.

 Setelah kandungan berumur 4 
bulan, ser�ng usapusap perut 
dan ajak b�cara bay� d� dalam 
kandungan. 

 Ibu ham�l jangan bekerja berat.
 Suam� membantu pekerjaan sehar�

har�.
 T�dur m�n�mal 1 jam d� s�ang har�. 

Pos�s� t�dur seba�knya m�r�ng. 
 T�dur paka� kelambu, jangan 

memaka� obat nyamuk bakar atau 
semprot.

 Makanlah dengan pola g�z� 
se�mbang, leb�h banyak dar�pada 
sebelum ham�l.

 Cuc� tangan dengan sabun 
sebelum makan.

 T�dak ada pantangan makanan 
selama ham�l.
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IBU HAMIL

6 masalah d� atas b�sa menyebabkan keguguran atau kelah�ran d�n� (prematur) yang 
membahayakan �bu dan bay�. Segeralah bawa ke petugas kesehatan d�damp�ng� 
suam� atau keluarga. 

 Batuk berlend�r 
leb�h dar� 2 m�nggu

 Lemah
 Jantung berdebar

debar

 Gatalgatal 
 pada kemaluan
 Keluar keput�han

Periksa ke petugas kesehatan didampingi suami atau keluarga. 

MASALAH LAIN PADA KEHAMILAN

Bay� d� kandungan 
gerakannya berkurang 
atau t�dak bergerak.

 Muntah terus
 T�dak mau makan. 

5 6

TANDA BAHAYA PADA KEHAMILAN

Perdarahan pada ham�l 
muda maupun ham�l 
tua. 

Bengkak d� kak�, tangan, 
atau wajah d�serta� sak�t 
kepala dan atau kejang/
step.

Demam atau panas 
t�ngg�. 

A�r ketuban keluar 
sebelum waktunya. 

1 2

4

3

GEJALA HIV, MALARIA DAN TUBERKULOSIS

Ibu ham�l perlu mengetahu� status 
HIV b�la d�jumpa� gejalagejala sepert�:

 Keput�han yang terus menerus
 D�are/mencret yang lama
 Berat badan menurun
 Bercak put�h yang luas d� mulut

HIV

Ibu ham�l harus per�ksa darah malar�a 
b�la d�jumpa� gejalagejala awal sepert�:

 Rasa lesu dan lemah
 Sak�t kepala
 T�dak nafsu makan
 Mual dan muntah

MALARIA

Ibu ham�l harus per�ksa dahak b�la 
d�jumpa� gejalagejala sepert�:

 Batuk 2 m�nggu atau leb�h
 Batuk lend�r bercampur darah
 Ker�ngat malam
 Benjolan d� leher dan ket�ak

TUBERKULOSIS

J�ka mengalam� gejala sepert� d� atas segera perg� ke tempat pelayanan ke
sehatan atau petugas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan

Kemud�an d��kut� dengan 
gejala:

 perasaan sangat d�ng�n.
 kul�t ker�ng dan pucat.
 muka memerah.
 denyut nad� cepat.
 rasa sangat haus.
 ker�ngat berleb�han.
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PROSES MELAHIRKAN (PERSALINAN)

 Bay� b�asanya lah�r 12 jam sejak 
perut sak�t teratur yang pertama. 

 Ibu mas�h boleh makan, m�num, 
buang a�r kec�l, dan berjalan.

Ikuti semua nasihat bidan/dokter.
Suami atau keluarga harus tetap mendampingi.  

12 jam 
sejak perut sak�t teratur 
yang pertama MASALAH PADA PERSALINAN

 Perdarahan lewat jalan lah�r.
 Tal� pusat atau tangan bay�  

keluar dar� jalan lah�r.
 Ibu t�dak kuat mengedan. 
 Ibu kejang/step. 
 A�r ketuban kabur dan   

berbau
 Ibu gel�sah.
 Ibu merasakan sak�t   

yang hebat. 

Jika muncul salah satu tanda di atas:
Suam� atau keluarga harus SEGERA MEMBAWA �bu ham�l 

ke tempat pelayanan kesehatan. 

 Keluar lend�r bercampur 
darah dar� jalan lah�r.

 Keluar a�r ketuban dar� 
jalan lah�r.

 Perut sak�t secara teratur, 
 ser�ng, dan lama.

 J�ka terasa �ng�n buang 
a�r besar, segera ber� tahu 
b�dan/dokter.

 B�dan/dokter akan 
menyuruh �bu mengedan. 
Ikut� per�ntahnya.

TANDA BAYI AKAN LAHIR

 J�ka terasa sak�t, tar�k napas 
panjang lewat h�dung. Lalu 
keluarkan lewat mulut.

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK8
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IBU BERSALIN

 Beg�tu bay� lah�r, letakkan bay� d� dada �bu. 
B�arkan �a berusaha mencar� put�ng susu 
�bunya (In�s�as� Menyusu D�n�).

 T�ndakan �n� merangsang keluarnya ASI dan 
b�sa mencegah perdarahan pada �bu. 



TANDA BAHAYA DAN PENYAKIT PADA SAAT NIFAS

 Perdarahan lewat jalan lah�r.
 Keluar ca�ran berbau dar� jalan lah�r.
 Demam.  Bengkak d� muka, tangan, atau 

kak�, d�serta� sak�t kepala dan atau 
kejang/step.

 Payudara bengkak, berwarna 
kemerahan, dan sak�t.

 Put�ng susu luka.

Segera ke tempat pelayanan kesehatan jika muncul masalah di atas. 

11

IBU NIFASIBU NIFAS

CARA MENYUSUI BAYI: 

 Cuc� tangan dengan sabun dan 
a�r mengal�r sebelum memegang 
bay�.

 Menyusu� seser�ng mungk�n, 
semau bay�, pal�ng sed�k�t 8 kal� 
sehar�.  

 J�ka bay� t�dur leb�h dar� 3 jam, 
bangunkan lalu susu�.

 Menyusu� sampa� payudara terasa 
kosong, lalu p�ndah ke payudara 
s�s� yang la�n. 

 Ber� bay� hanya ASI sampa� umur 
6 bulan (ASI eksklus�f ). 

PERAwATAN IBU

 M�num 1 kapsul v�tam�n A warna merah 
 (200.000 SI) segera setelah melah�rkan.
 M�num lag� kapsul v�tam�n A warna merah 
 24 jam kemud�an. 
 Bag� �bu n�fas yang memerlukan, m�numlah   

1 tablet tambah darah set�ap har�, selama 40 har�.

 M�num 1 tablet tambah darah 
set�ap har� selama 40 har�. 

 Jaga kebers�han 
 alat kelam�n.
 Gant� duk/pembalut 

seser�ng mungk�n

 Makanlah dengan pola g�z� se�mbang, leb�h 
banyak d�band�ngkan saat ham�l.

 Banyak m�num dan �st�rahat/t�dur cukup supaya 
ASI keluar banyak.

Per�ksa ke b�dan/dokter 
m�n�mal 3 kal� pada: 
• m�nggu pertama.
• m�nggu ke2.
• m�nggu ke6.

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK10

 Ibu mengalam� depres� (antara la�n 
menang�s tanpa sebab dan t�dak 
pedul� pada bay�nya).
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Pasangan suam� �str� perlu �kut KB
 Agar �bu t�dak cepat ham�l lag�
 (m�n�mal 2 tahun).
 Agar suam� �str� punya waktu 

merawat kesehatan d�r� send�r�, anak, 
dan keluarga.

Operasi Sterilisasi
J�ka jumlah anak sudah cukup 
dan t�dak �ng�n punya anak lag�: 
 Saluran sperma suam� d��kat 

atau d�potong (Metode 
Operasi Pria). 

 Saluran telur �str� d��kat, 
d�jep�t, atau d�potong 
(Metode Operasi wanita).

Tanyakan cara KB yang tepat kepada petugas kesehatan. 

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK12

KELUARGA BERENCANA

Untuk persal�nan d�bantu oleh B�dan/Dokter:

1. B�dan 

2. B�dan 

Untuk Dana Persal�nan, d�s�apkan send�r� / d�bantu oleh:

Untuk kendaraan / ambulan Desa oleh:

1. 

2. 

3. 

Metode KB setelah melah�rkan yang d�p�l�h:

Untuk sumbangan darah (Golongan Darah ) d�bantu oleh:

1. 

2. 

3. 

Mengetahu�
Suam� / Orang Tua / Mertua / Wal�

( )

B�dan / Dokter

( )

Saya,

( )

20

Saya : 

alamat :  

Member�kan kepercayaan kepada namanama �n� untuk membantu persal�nan saya agar aman dan 

selamat, yang d�perk�rakan pada, bulan :  tahun : 

MENYAMBUT
PERSALINAN
( Agar Aman dan Selamat )

CATATAN KESEHATAN IBU HAMIL

CARA BER-KB

Kondom

Bagi Suami
 Suam� memaka� kondom 

set�ap melakukan hubungan 
seksual. 

Bagi Istri
 Istr� m�num p�l KB t�ap har� secara 

teratur. Selama menyusu�, m�num  
p�l KB khusus

 Istr� sunt�k KB

 D� lengan �str� d�pasang� susuk KB

 D� rah�m �str� d�pasang� alat 
kontraseps� dalam rah�m/sp�ral. 

KELUARGA BERENCANA (KB)



Ham�l ke :  Jumlah persal�nan :  Jumlah keguguran : 

Jumlah anak h�dup :  Jumlah lah�r mat� : 

Jumlah anak lah�r kurang bulan :  anak

Jarak keham�lan �n� dengan persal�nan terakh�r : 

Status �mun�sas� TT :  Imun�sas� TT terakh�r : [bulan/tahun]

Penolong persal�nan terakh�r : 

Cara persal�nan terakh�r** : [    ] Spontan/Normal [    ] T�ndakan : 

Kak�
Bengkak

Has�l
Pemer�ksaan
Laborator�um

T�ndakan
(Terap�: TT/Fe

Rujukan,
Umpan Bal�k)

Nas�hat 
yang

D�sampa�kan

Keterangan
 Tempat Pelayanan
 Nama Pemer�ksa
   (Paraf )

Kapan 
Harus 

Kembal�

-    +

-    +

-    +

-    +

-    +

-    +

-    +

-    +

-    +

-    +

-    +

** Beri tanda [ ¸ ] pada kolom yang sesuai
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CATATAN KESEHATAN IBU HAMIL

DIISI OLEH PETUGAS KESEHATAN

Har� Pertama Ha�d Terakh�r (HPHT), tanggal : 

Har� Taks�ran Persal�nan (HTP), tanggal : 

L�ngkar Lengan Atas :  cm     T�ngg� Badan :  cm

Penggunaan kontraseps� sebelum keham�lan �n�:

R�wayat Penyak�t yang d�der�ta �bu : 

R�wayat Alerg� : 

Tgl. Keluhan Sekarang
Tekanan

Darah
(mmHg)

Berat 
Badan

(kg)

Umur 
Ke

ham�lan 
(m�ng

gu)

T�ngg� 
Fundus 

(cm)

Letak 
Jan�n 

Kep/Su/
L�

Denyut 
Jantung 

Jan�n 
/Men�t

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK14

CATATAN KESEHATAN IBU HAMIL



Kak�
Bengkak

Has�l
Pemer�ksaan
Laborator�um

T�ndakan
(Terap�: TT/Fe

Rujukan,
Umpan Bal�k)

Nas�hat 
yang

D�sampa�kan

Keterangan
 Tempat Pelayanan
 Nama Pemer�ksa
   (Paraf )

Kapan 
Harus 

Kembal�

-    +

-    +

-    +

Diisi oleh Dokter Obstetri & Ginekologi

“Bidan, dokter dan petugas kesehatan lainnya 
jangan lupa mengingatkan ibu untuk mengurus akte 

kelahiran setelah bayi lahir.”

Tgl. Keluhan Sekarang
Tekanan

Darah
(mmHg)

Berat 
Badan

(kg)

Umur 
Ke

ham�lan 
(m�ng

gu)

T�ngg� 
Fundus 

(cm)

Letak 
Jan�n 

Kep/Su/
L�

Denyut 
Jantung 

Jan�n 
/Men�t

CATATAN KESEHATAN IBU HAMILCATATAN KESEHATAN IBU HAMIL
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RUJUKAN
Tanggal/bulan/tahun :............/............/........ Jam :. 
D�rujuk ke   : .
Sebab d�rujuk   : 
D�agnos�s sementara : 
T�ndakan sementara  : 
      Yang merujuk
    

UMPAN BALIK RUJUKAN
D�agnos�s  : 
T�ndakan  : 
Anjuran  : 
Tanggal  : 
      Pener�ma rujukan:
    

19

CATATAN KESEHATAN IBU BERSALIN DAN BAYI BARU LAHIR

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK18

CATATAN KESEHATAN IBU BERSALIN DAN BAYI BARU LAHIR

Bayi Saat Lahir

Anak ke  : .....................................................
Berat Lah�r  : ............................ gram
Panjang Badan  : ............................ cm
L�ngkar Kepala  : ............................ cm
Jen�s Kelam�n  : Lak�lak� / Perempuan *

Keadaan bay� saat lah�r ** :

Asuhan Bay� Baru Lah�r **:

Keterangan tambahan: .........................................................................................................

* Lingkari yang sesuai

** Beri tanda [ ¸ ] pada kolom yang sesuai

Ibu Bersalin

Tanggal Persal�nan :.................................................... Pukul :..............................................
Umur Keham�lan : ................m�nggu
Penolong persal�nan: Dokter/B�dan/la�nla�n...........................................................*
Cara Persal�nan: Normal/T�ndakan..................................................................................*
Keadaan �bu: Sehat/Sak�t(Pendarahan/Demam/Kejang/Lokh�a berbau/
La�nla�n................................................. )/Men�nggal*
Keterangan tambahan: .........................................................................................................

* Lingkari yang sesuai

[  ] In�s�as� Menyusu D�n� (IMD) dalam 1 jam pertama kelah�ran bay�
[  ] Sunt�kan V�tam�n K1  
[  ] Salep mata ant�b�ot�ka profilaks�s 
[  ] Imun�sas� HB0

[  ] Segera menang�s 
[  ] Menang�s beberapa saat        
[  ] T�dak menang�s
[  ] Seluruh tubuh kemerahan  

[  ] Anggota gerak keb�ruan 
[  ] Seluruh tubuh b�ru
[  ] Men�nggal

RUJUKAN
Tanggal/bulan/tahun :............/............/........ Jam :. 
D�rujuk ke   : .
Sebab d�rujuk   : 
D�agnos�s sementara : 
T�ndakan sementara  : 
      Yang merujuk
    

UMPAN BALIK RUJUKAN
D�agnos�s  : 
T�ndakan  : 
Anjuran  : 
Tanggal  : 
      Pener�ma rujukan:
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Tgl.
Pukul Keluhan sekarang

Tekanan 
Darah

(mmHg)

Nad�
/me

n�t

Nafas
/me

n�t

Suhu
( 0C )

Kon
traks�

Rah�m

Perda
rahan

Warna, 
Jumlah, 
& bau 
Lokh�a

Kes�mpulan Akh�r N�fas
Keadaan Ibu ** :
[      ] Sehat 
[      ] Sak�t 
[      ] Men�nggal

Keadaan bay� ** :
[      ] Sehat 
[      ] Sak�t 
[      ] Men�nggal

Kompl�kas� n�fas ** :
[      ] Perdarahan 
[      ] Infeks� 
[      ] H�pertens�
[      ] la�nla�n

** Beri tanda [ ̧  ] pada kolom yang sesuai

Buang 
A�r 

Besar

Buang 
A�r 

Kec�l
Produks� ASI

T�ndakan
Pember�an V�t A, 

Fe, Terap�,
Rujukan Umpan 

Bal�k

Nas�hat yang 
D�sampa�kan

Keterangan (Nama 
Pemer�ksa, Tempat 
Pelayanan, Paraf )

-    + -    +

-    + -    +

-    + -    +

-    + -    +

-    + -    +

-    + -    +

Tanggal/bulan/tahun

Tempat

Cara KB/Kontraseps�

PELAYANAN KB IBU NIFAS

CATATAN KESEHATAN IBU NIFAS CATATAN KESEHATAN IBU NIFAS
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Lembar sebagai arsip Lembar untuk ibu/keluarga, digunakan untuk memperoleh akte kelahiran

KETERANGAN LAHIRKETERANGAN LAHIR

KETERANGAN LAHIR

* Lingkari yang sesuai
** Tanda tangan, nama lengkap, no induk pegawai, nama instansi

No: 

Yang bertanda tangan d� bawah �n�, menerangkan bahwa
Pada har� �n� , tanggal , Pukul 
telah lah�r seorang bay� 
 Jen�s Kelam�n : Lak�lak�/Perempuan *
 Jen�s Kelah�ran : tunggal/kembar 2/ kembar 3/la�nnya *
 Kelah�ran ke : 
 Berat lah�r :  gram
 Panjang badan :  cm
d� rumah/Rumah B�dan/Pol�ndes/Rumah Bersal�n/Puskesmas/Rumah Sak�t* 

alamat : 
D�ber� nama :

Dar� Orang tua :
 Nama Ibu :  Umur :  tahun
 Pekerjaan : 
 KTP No.  : 
 Nama Ayah : Umur :  tahun
 Pekerjaan : 
 KTP No.  : 
 Alamat  : 
 Kecamatan : 
 Kab/Kota : 

     tgl 
     Penolong Persal�nan

**

KETERANGAN LAHIR

* Lingkari yang sesuai
** Tanda tangan, nama lengkap, no induk pegawai, nama instansi

No: 

Yang bertanda tangan d� bawah �n�, menerangkan bahwa
Pada har� �n� , tanggal , Pukul 
telah lah�r seorang bay� 
 Jen�s Kelam�n : Lak�lak�/Perempuan *
 Jen�s Kelah�ran : tunggal/kembar 2/ kembar 3/la�nnya *
 Kelah�ran ke : 
 Berat lah�r :  gram
 Panjang badan :  cm
d� rumah/Rumah B�dan/Pol�ndes/Rumah Bersal�n/Puskesmas/Rumah Sak�t* 

alamat : 
D�ber� nama :

Dar� Orang tua :
 Nama Ibu :  Umur :  tahun
 Pekerjaan : 
 KTP No.  : 
 Nama Ayah : Umur :  tahun
 Pekerjaan : 
 KTP No.  : 
 Alamat  : 
 Kecamatan : 
 Kab/Kota : 

     tgl 
     Penolong Persal�nan

**



KESEHATAN ANAK
1. TANDA BAYI SEHAT: 

 Bay� lah�r langsung menang�s.
  Tubuh bay� kemerahan.
  Bay� bergerak akt�f. 

  Bay� menyusu dar� payudara �bu    
 dengan kuat.
  Berat lah�r 2.500 sampa� 4.000 gram.

Jika ada satu tanda yang tidak memenuhi syarat, 
hubungi bidan/dokter/perawat.

2. CARA MERAwAT BAYI BARU 
LAHIR

A. Cara Menyusui Bayi
Segera lakukan �n�s�as� 
menyusu d�n�. 
-  ASI yang keluar pertama 

berwarna kekun�ngan
 mengandung zat kekebalan 

tubuh. 
 Jangan d�buang. Ber�kan 

langsung pada bay�.
- Ber�kan hanya ASI sampa� 6 

bulan
 Jangan meneteskan ASI d� mata. 

ASI banyak manfaatnya, sehat, 
prakt�s, t�dak butuh b�aya.

ASI menjal�n kas�h sayang �bu dan 
bay�.

ASI mencegah perdarahan 
pada �bu n�fas (�bu yang baru 
melah�rkan).

Tanyakan petugas kesehatan:
- cara menyusui yang benar
- jika ada kesulitan menyusui

HANYA 
ASI SAJA 
SAMPAI 

6 BULAN

25

BAYI BARU LAHIR

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK24
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BAYI BARU LAHIR
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BAYI BARU LAHIR

• Bay� baru lah�r mendapatkan 
pelayanan kesehatan dar� b�dan/
perawat/dokter m�n�mal t�ga kal�, 
ya�tu pada:

  har� pertama
  har� ket�ga
  m�nggu kedua
• J�ka belum d�sunt�k v�tam�n K1,   

m�ntalah pada petugas kesehatan.
• J�ka belum d��mun�sas� Hepat�t�s B, 

m�ntalah sebelum bay� berumur 7  
har�. 

• Tanda bayi sakit berat:

 T�dak dapat menyusu

 Kejang/step
 Badan bay� kun�ng
 Kak� dan tangan terasa d�ng�n
 Demam
 Tal� pusat kemerahan sampa� 

d�nd�ng perut
 Mata bay� bernanah banyak

PADA HARI PERTAMA,
HARI KETIGA,

MINGGU KEDUA

D. Pelayanan Kesehatan Bagi 
 Bayi Baru Lahir

 Past�kan bay� sudah buang a�r besar.
 M�ntalah sunt�kan v�tam�n K1. 
 Fungs�nya mencegah perdarahan 

pada bay�. 
 M�nta �mun�sas� Hepat�t�s B  sebelum 

bay� berumur 24 jam.

B. Tindakan pada bayi baru lahir:

 Jaga kebers�han selama persal�nan.
 Cegah �nfeks� kuman pada bay�.
 Beg�tu bay� lah�r, m�ntalah salep   

ant�b�ot�k untuk matanya.
 Jaga tal� pusat selalu bers�h, ker�ng, 

dan b�arkan terbuka
 (jangan d�bungkus).
 Jangan d�ber� ramuan apa pun. 

J�ka kotor, bers�hkan dengan ka�n 
bers�h dan a�r masak.

C. Cara Menjaga Bayi   
 Tetap Hangat
 Bay� baru boleh d�mand�kan   
 setelah umurnya 6 jam.
 Bungkus bay� dengan ka�n ker�ng.
 Gant� ka�nnya j�ka basah.

 J�ka berat lah�r kurang dar� 2.500   
 gram, lakukan Metode Kanguru 
 (dekap bay� d� dada �bu, kul�t bay�   
 menempel d� kul�t �bu).
 Jangan t�durkan bay� d� tempat   
 d�ng�n atau banyak ang�n.

Tanyakan caranya kepada petugas. 

Pelayanan Kesehatan 
Bayi Baru Lahir

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK26

BAYI BARU LAHIR

 Memuntahkan semua   
yang d�makan

 T�dak sadar
 Kesadaran menurun
 Napas cepat (leb�h dar� 60 kal� 

per men�t)
 Tar�kan d�nd�ng dada 

bag�an bawah (retraks�)
 Tampak b�ru pada ujung jar� 

tangan dan kak� atau b�b�r
 Mer�nt�h  

Segera bawa ke bidan/
dokter/perawat jika muncul 

tanda di atas.
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IMUNISASI
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Tanda anak sehat:
• Berat badan na�k meng�kut� p�ta h�jau d� KMS   
 atau na�k ke p�ta warna d� atasnya.
• Anak bertambah t�ngg�.
• Kemampuannya bertambah sesua� umur.
• Jarang sak�t
• Cer�a, akt�f, dan l�ncah.

 Pantau pertumbuhan dan   
 perkembangannya. Caranya: 

 T�mbang berat badannya t�ap 
 bulan d� Posyandu, tempat 
 pelayanan kesehatan la�n, atau Pos   
 Pelayanan Anak Us�a D�n� (PAUD).

 Rangsang perkembangan anak 
 sesua� umurnya.

 Ajak anak berma�n dan bercakapcakap  
 (bercer�ta).

 Bawa anak ke petugas kesehatan   
 untuk mendapatkan pelayanan   
 St�mulas� Deteks� dan Intervens� D�n�  
 Tumbuh Kembang (SDIDTK). 

 Umur 0 – 1 tahun
 4 kal� dalam setahun

 Umur 1 – 6 tahun
 2 kal� t�ap tahun (set�ap 6 bulan)

 M�nta kader mencatatnya d� KMS   
 halaman  5558  buku �n�.

• Tanda anak tumbuh    
 kurang sehat:
 Berat badan t�dak na�k 
 atau turun.
 Gar�s d� KMS turun, datar, atau
 p�ndah ke p�ta warna d�    
 bawahnya.
 Gar�s d� KMS d� bawah gar�s   
 merah.

J�ka anak tumbuh kurang sehat, 
m�ntalah nas�hat kepada petugas 
kesehatan.

Segera bawa ke puskesmas/
rumah sak�t j�ka :
 berat badan anak susah na�k, 
 sak�tsak�tan
 mencret yang t�dak sembuh    
  sembuh
 batuk leb�h dar� 2 m�nggu
 susah makan
 panas d�ng�n berulang.

29

IMUNISASI

Pol�o   Mencegah pol�o (lumpuh layuh pada tungka� kak�  
    & lengan tangan)

Imunisasi  Penyakit yang Bisa Dicegah

Hepat�t�s B  Mencegah hepat�t�s B (kerusakan hat�)

BCG   Mencegah TB/Tuberkulos�s

DPT   Mencegah: 
     D�fter� (penyumbatan jalan napas)
     Batuk rejan (batuk 100 har�)
     Tetanus

Campak  Mencegah campak (radang paru, radang otak, &   
    kebutaan)

Imun�sas� mel�ndung� anak dar� penyak�t.
Imun�sas� mencegah anak cacat.
Imun�sas� mencegah kemat�an anak.

• Mintalah imunisasi dasar 
 lengkap sesuai jadwal di 
 tempat pelayanan kesehatan. 

BAYI DAN ANAK BAYI DAN ANAK
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IMUNISASI

Jadwal Imunisasi:

Umur Jenis Imunisasi

07 har� HB 0

1 bulan BCG, Pol�o 1

2 bulan DPT/HB 1, Pol�o 2

3 bulan DPT/HB 2, Pol�o 3

4 bulan DPT/HB 3, Pol�o 4

9 bulan Campak

BERI ANAK KAPSUL VITAMIN A
 •  M�ntalah kapsul v�tam�n A pada bulan 
    Februar� dan Agustus d� Posyandu dan   
    petugas kesehatan.
 •  Ada dua jen�s kapsul v�tam�n A: 
 

Untuk anak umur 
6 – 11 bulan.

   
Ber�kan 1 kal� 

dalam setahun.

Untuk anak umur 
1 – 5 tahun.

   
Ber�kan 2 kal� 

dalam setahun.

BAYI DAN ANAK

PERAwATAN SEHARI-HARI 
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Kebersihan Anak
 Cuc� tangannya dengan 
 sabun dan a�r mengal�r : 
 • sebelum makan
 • setelah buang a�r besar, 
 • setelah buang a�r kec�l 
 • setelah berma�n.
 Mand�kan dengan sabun 2 kal� 

sehar�.
 Cuc� rambut dengan sampo 3 

kal� sem�nggu.
 Ajar� buang a�r besar dan   
 kec�l d� WC. 
 Jaga kebers�han tel�nga anak.
 Gunt�ng kuku tangan dan kak�nya j�ka panjang.
 Jaga kebers�han paka�an, ma�nan, dan tempat t�dur. 
 Jaga kebers�han perlengkapan makan dan m�num.

Perawatan Gigi
 J�ka g�g� belum tumbuh, 
 bers�hkan gus� dengan ka�n bers�h yang  

d�basah� a�r hangat set�ap selesa� 
 menyusu.
 J�ka g�g� sudah tumbuh, gosok  

dengan s�kat g�g� yang kec�l dan 
 odol sesudah makan.
 Tanyakan petugas cara    

menggosok g�g�.
 Ajar� anak menggosok g�g� send�r�.
 Jangan b�asakan makan yang 
 man�s dan lengket.
 Per�ksakan t�ap 6 bulan sekal� ke  

puskesmas atau dokter g�g�. 

PERAWATAN SEHARI-HARI BALITA
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PERAWATAN ANAK SAKIT

BATUK

•  J�ka mas�h menyusu, ber�kan 
   ASI leb�h ser�ng.
•  Ber� m�num a�r masak leb�h   
 banyak.

•  J�ka umurnya d� atas 1 tahun, 
 ber� kecap man�s atau madu   
 d�campur a�r jeruk n�p�s.
•  Jauhkan dar� asap rokok, asap   
 dapur, dan asap pembakaran   
 sampah.

Bawa ke tempat pelayanan 
kesehatan j�ka: 
• Batuk t�dak sembuh 
 dalam 2 har�.
• Anak sesak napas.
• Demam

• Ber�kan segera ca�ran oral�t    
 set�ap anak buang a�r besar.
• J�ka t�dak ada oral�t, ber�kan a�r 
 masak, kuah sayur, atau 
 a�r rebusan masak nas�.
• J�ka anak mas�h menyusu, terus   
 ber�kan ASI dan MPASI.

DIARE/MENCRET

OBAT YANG HARUS DISEDIAKAN DI RUMAH

Obat merah/Pov�don Iod�ne untuk luka. 
Oral�t untuk d�are.

Parasetamol untuk demam.

• Jangan ber� obat apa pun 
kecual� dar� petugas kesehatan.

• Ber�kan obat z�nc sesua� dos�s 
selama sepuluh (10) har� 
berturutturut. Larutkan obat 
z�nc dalam satu sendok makan 
a�r matang.

jeruk n�p�s

kecap

Segera bawa ke tempat 
pelayanan kesehatan j�ka:
 T�mbul demam.
 Ada darah d� dalam kotoran  
 buang a�r besar.
 Mencret mak�n parah.
 Muntah terus menerus.
 Anak terl�hat sangat haus.
 Anak t�dak mau makan   
 dan m�num.

Benda yang disangka 
makanan/minuman:
• Obatobatan
• Racun t�kus
• Racun serangga
• M�nyak tanah
• Sabun/deterjen

Benda berbahaya:
• P�sau
• Gunt�ng
• Colokan l�str�k
• Kabel

Benda panas:
• Kompor
• Setr�ka
• Termos a�r panas

Anak dilarang 
bermain dekat:
• Sumur
• Kolam
• Sunga�
• Jalan raya

JAUHKAN ANAK DARI BAHAYA

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK32

PERAWATAN SEHARI-HARI BALITA

Kebersihan lingkungan
 Jauhkan anak dar� asap rokok, asap 

dapur, asap sampah, dan polus� 
kendaraan bermotor.

 Bers�hkan rumah dan l�ngkungan dar� 
debu dan sampah.

 Rumah harus d�ber� jendela agar 
udara segar b�sa masuk.

 Buang a�r besar dan kec�l d� WC.

 Semua bal�ta t�dur d�  dalam   
 kelambu ant�nyamuk    
 (mengandung �nsekt�s�da).
 Jangan memel�hara ternak 
 d� dalam rumah. Buatkan kandang   
 khusus.
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CARA MEMBERI MAKAN ANAK

A. UMUR 0-6 BULAN
HANYA  BERIKAN ASI

 Ber�kan ASI yang pertama 
 keluar dan berwarna keku
 n�ngan (kolostrum).
 Ber�kan hanya ASI (ASI eksklus�f ).
 Jangan ber� makanan/m�numan   
 sela�n ASI
 Susui bayi sesering mungkin. 
 Susu� set�ap bay� meng�ng�nkan, 
 pal�ng sed�k�t 8 kal� sehar�.
 Jika bayi tidur lebih dari 3 jam,  
 bangunkan, lalu susui.

 Susu� dengan payudara kanan  
 dan k�r� secara bergant�an 
 Susu� sampa� payudara 
 terasa kosong, lalu p�ndah ke  
 payudara s�s� la�nnya.

DEMAM LUKA DAN 
SAKIT KULIT

•  J�ka mas�h 
 menyusu, ber�kan 
 ASI leb�h ser�ng.
•  Ber� m�num leb�h  
 ser�ng dan  leb�h  
 banyak.

Luka: 
• Ber� obat merah atau 
 pov�don �od�ne. 

•  Jangan d�sel�mut� atau d�ber� 
 baju tebal.

•  Kompres dengan a�r b�asa 
 atau a�r hangat.
•  Jangan kompres dengan   
 a�r d�ng�n karena anak b�sa   
 mengg�g�l.

Borok:
• Tutup dengan ka�n bers�h.
• Jangan d�bubuh� ramuan 
 apa pun.

•  J�ka demam t�ngg�, ber� obat  
 penurun panas sesua� dos�s.
•  J�ka anak panas harus d�bawa  
 ke petugas kesehatan.

Jaga kebersihan kulit:
• Mand�kan secara 
 teratur.
• Gant� paka�an j�ka 
 basah atau kotor.
• Cuc� tangan dan kak� dengan
 sabun set�ap hab�s berma�n.

Segera bawa anak ke tempat 
pelayanan kesehatan j�ka:
 Panas d�serta� kejang/step.
 Panas t�dak turun dalam 
 2 har�.
 Panas d�serta� b�nt�kb�nt�k merah, 

perdarahan d� h�dung, dan atau 
buang a�r besar berwarna h�tam. 
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PERAWATAN ANAK SAKIT

Bawa ke tempat pelayanan 
kesehatan j�ka:
• Kul�t kemerahan.
• Terasa gatal.
• Luka bernanah atau berbau. 
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CARA MEMBERI MAKAN ANAK

CARA PEMBERIAN MP-ASI

• Ber�kan ASI dulu, kemud�an MPASI.
• Bers�hkan alatalat dan bahan yang 
 akan d�gunakan.
• Ber�kan aneka makanan sepert� telur, 
 ayam, �kan, dag�ng, petatas, kasb�, bete,  
 kelad�, wortel, bayam, santan, kacang 
 h�jau, m�nyak dan buahbuahan 
 sepert� jeruk, p�sang, dan pepaya. 

• J�ka menggunakan MPASI buatan   
 pabr�k, baca cara membuatnya. 
 Perhat�kan tanggal kadaluarsa.

• Ber� makanan sel�ngan 2 kal� sehar�. 
 Contohnya bubur kacang h�jau,   
 p�sang, dan kue la�n.

• Ajar� anak makan send�r� 
 dengan sendok dan m�num send�r� 
 dengan gelas.
• Perhat�kan kebers�han makanan dan  
 m�numan.

B. UMUR 6-9 BULAN

• Terus ber�kan ASI
• Mula� ber�kan makanan pendamp�ng ASI (MPASI).
 Contohnya bubur t�m yang d�haluskan atau bubur susu.
• Ber�kan MPASI secara bertahap sesua� umur.

Umur Contoh MP-ASI

6 bulan Pag�: bubur t�m yang d�haluskan 3 sendok makan
Sore: bubur t�m yang d�haluskan 3 sendok makan

7 bulan Pag�: bubur t�m yang d�haluskan 3 ½ sendok makan
Sore: bubur t�m yang d�haluskan 3 ½ sendok makan

8 bulan 
Pag�: bubur t�m yang d�haluskan 2 sendok makan
S�ang: bubur t�m yang d�haluskan 3 sendok makan
Malam: bubur t�m yang d�haluskan 3 sendok makan
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CARA MEMBERI MAKAN ANAK

 Terus ber�kan ASI.
 Mula� umur 1 tahun, ber�kan makanan orang dewasa. Is�nya: 
  • nas�/papeda/petatas/kasb�/kelad�/ub�
  • lauk pauk (�kan, telur, tahu, tempe, dag�ng, ayam)
  • sayur. 
 Ber� makan 3 kal� sehar�. Mas�ngmas�ng 1/3 p�r�ng orang dewasa. 
 Ber� makanan sel�ngan 2 kal� sehar�. 
 Ber� buah atau perasan buah. 
 Ajar� makan send�r�. 

E. UMUR 2-3 TAHUN

• Lanjutkan ber� makan makanan orang dewasa.
• Tambahkan pors�nya menjad� ½ p�r�ng.
• Ber� makanan sel�ngan 2 kal� sehar�.
• Jangan ber�kan makanan man�s sebelum waktu makan, 
 sebab b�sa mengurang� nafsu makan. 

Tambahkan pors�nya menjad� ½ p�r�ng

D. UMUR 1-2 TAHUNC. UMUR 9-12 BULAN

• Terus ber�kan ASI
• Ber�kan MPASI yang leb�h padat.
 Contohnya, bubur nas�, nas� t�m, nas� lembek, dan papeda.

Umur Contoh MP-ASI

9 bulan
Pag�: bubur nas� 3 sendok makan
S�ang: bubur nas� 3 sendok makan
Malam: bubur nas� 3 sendok makan

10 bulan
Pag�: nas� t�m 3 sendok makan
S�ang: nas� t�m 3 sendok makan
Malam: nas� t�m 4 sendok makan

11 bulan 
Pag�: nas� lembek 3 sendok makan
S�ang: nas� lembek 4 sendok makan
Malam: nas� lembek 4 sendok makan
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CARA MERANGSANG PERKEMBANGAN ANAK

B. UMUR 3-6 BULAN

• Ser�ng tengkurapkan bay�.
• Gerakkan benda ke k�r� dan kanan, d� depan matanya.
• Perdengarkan berbaga� buny�buny�an.
• Ber� ma�nan benda yang besar dan berwarna.

6 BULAN

Pada umur 6 bulan, bayi bisa:
• Berbal�k dar� telungkup ke telentang
• Mempertahankan pos�s� kepala tetap tegak 
• Mera�h benda yang ada d� dekatnya
• Men�rukan buny�
• Menggenggam ma�nan
• Tersenyum ket�ka mel�hat ma�nan/gambar yang menar�k

Jika pada usia 6 bulan, bayi belum bisa melakukan hal di atas, 
bawa bayi ke bidan/perawat/dokter.

A. UMUR 0-3 BULAN

• Ser�ng memeluk dan men�mang 
 bay� dengan penuh kas�h sayang.
• Gantung benda berwarna cerah 
 yang bergerak dan b�sa d�l�hat bay�. 
• Ajak bay� tersenyum dan b�cara.
• Perdengarkan mus�k pada bay�.

Pada umur 1 bulan, bay� b�sa:
 Menatap ke �bu
 Mengeluarkan suara o.. o..o..
 Tersenyum
 Menggerakkan tangan 
 dan kak�

Pada umur 3 bulan, bayi bisa:
 Mengangkat kepala tegak 
 ket�ka tengkurap
 Tertawa
 Menggerakkan kepala ke k�r� 
 dan kanan
 Membalas tersenyum ket�ka 
 d�ajak b�cara/terseyum
 Mengoceh spontan atau 
 bereaks� dengan mengoceh

1 BULAN

Jika pada usia 3 bulan, bayi belum bisa melakukan hal di atas, bawa 
bayi ke bidan/perawat/dokter.

3 BULAN
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CARA MERANGSANG PERKEMBANGAN ANAK

D. UMUR 1-2 TAHUN

 Ajar� berjalan d� undakan/tangga
 Ajak members�hkan meja 
 dan menyapu
 Ajak membereskan ma�nan 
 Ajar� mencoretcoret d� kertas
 Ajar� menyebut bag�an tubuhnya
 Bacakan cer�ta anak
 Ajak bernyany�
 Ajak berma�n
 Ber�kan puj�an kalau �a berhas�l 
 melakukan sesuatu

Pada umur 2 tahun, anak bisa:
 Naik tangga dan berlari-lari
 Mencoret-coret pensil pada 

kertas
 Dapat menunjuk 1 atau lebih 

bagian tubuhnya
 Menyebut 3 – 6 kata yang 

mempunyai arti, seperti bola, 
piring, dan sebagainya

 Memegang cangkir sendiri
 Belajar makan-minum sendiri

Jika pada usia 2 tahun, anak belum bisa melakukan hal di atas, 
bawa anak ke bidan/perawat/dokter.

2 TAHUN

C. UMUR 6-12 BULAN

• Ajar� bay� duduk
• Ajak ma�n c�lukba
• Ajar� memegang dan makan b�sku�t
• Ajar� memegang benda kec�l 
 dengan 2 jar�
• Ajar� berd�r� dan berjalan dengan      
 berpegangan
• Ajak b�cara seser�ng mungk�n
• Lat�h mengucapkan ma.. ma.. pa.. pa
• Ber� ma�nan yang aman d�pukulpukul

Pada umur 9 bulan, bayi bisa:
 Merambat 
 Mengucapkan ma..ma.., da..da..

da…
 Mera�h benda sebesar kacang 
 Mencar� benda/ma�nan yang 

d�jatuhkan
 Berma�n tepuk tangan atau c�luk

ba
 Makan kue/b�sku�t send�r�

Pada umur 12 bulan, bayi bisa:
 Berd�r� dan berjalan berpegangan
 Memegang benda kec�l
 Men�ru kata sederhana sepert� ma..

ma… pa..pa….
 Mengenal anggota keluarga
 Takut pada orang yang belum 

d�kenal
 Menunjuk apa yang d��ng�nkan 

tanpa menang�s/merengek

Jika pada usia 9 atau 12 bulan, bayi belum bisa melakukan hal di atas, bawa 
bayi ke bidan/perawat/dokter.

9 BULAN

12 BULAN
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CARA MERANGSANG PERKEMBANGAN ANAK

F. UMUR 3-5 TAHUN

• M�nta anak mencer�takan apa 
 yang �a lakukan
• Dengarkan �a ket�ka b�cara
• J�ka �a gagap, ajar� b�cara 
 pelanpelan
• Awas� d�a mencoba hal baru

Pada umur 5 tahun, anak bisa:
 Melompatlompat 1 kak�, menar�, dan 

berjalan lurus
 Menggambar orang 3 bag�an (kepala, 

badan, tangan/kak�)
 Menggambar tanda s�lang dan 

l�ngkaran
 Menangkap bola kec�l dengan kedua 

tangan
 Menjawab pertanyaan dengan kata

kata yang benar
 Menyebut angka, mengh�tung jar�
 B�caranya mudah d�mengert�
 Berpaka�an send�r� tanpa d�bantu
 Menganc�ng baju atau paka�an 

boneka
 Menggosok g�g� tanpa bantuan

5 TAHUN

Jika pada usia 5 tahun, 
anak belum bisa melakukan hal di 
atas, bawa anak ke bidan/perawat/

dokter.

E. UMUR 2-3 TAHUN

• Ajar� berpaka�an send�r�
• Ajak mel�hat buku bergambar
• Bacakan cer�ta anak
• Ajar� makan d� p�r�ngnya send�r�
• Ajar� cuc� tangan
• Ajar� buang a�r besar dan kec�l d�   
 tempatnya

Pada umur 3 tahun, anak bisa:
 Mengayuh sepeda roda tiga
 Berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan
 Bicara dengan baik menggunakan 2 kata
 Mengenal 2 – 4 warna
 Menyebut nama, umur dan tempat
 Menggambar garis lurus
 Bermain dengan teman
 Melepas pakaiannya sendiri
 Mengenakan sepatu sendiri

3 TAHUN

Jika pada usia 2 – 3 tahun, anak belum bisa melakukan hal di atas, 
bawa anak ke bidan/perawat/dokter.
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CARA MEMBUAT MP-ASI

B. UNTUK ANAK 9-12 BULAN

Cara Membuat:
• Haluskan semua bahan.
• Masukkan semua bahan ke dalam panc� 

kecual� daun bayam.
• Masaklah samb�l d�aduk sampa� matang.
• Masukkan daun bayam yang sudah d�cuc� 

bers�h ke dalam panc� saat masakan 
hamp�r matang.

• Tambahkan sed�k�t garam.
• Aduk sampa� matang. 
• Makanan s�ap d�saj�kan kepada bay� selag� 

hangat. 
• Nasi tim ini dibuat untuk sekali 

makan.

NASI TIM

• A�r 3 gelas.

• Daun bayam 10 lembar.
(B�sa d�gant� wortel, kangkung, atau 
sayuran la�nnya)

• Santan 1 sendok makan.
(B�sa d�gant� m�nyak kelapa)

• Garam secukupnya

Jangan menggunakan peralatan dar� plast�k dan melam�n

• Beras 2 sendok makan

• Ikan 1 potong (10 gram). 
(B�sa d�gant� telur 1 but�r) 

BAHAN:
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CARA MEMBUAT MP-ASI

A. UNTUK ANAK 6-9 BULAN

Cara Membuat:

• Larutkan gula, tepung beras, 
 susu dengan a�r secukupnya.
• Aduk h�ngga rata.
• Panaskan d� atas kompor 
 dengan ap� kec�l.
• Aduk sampa� masak. 

Cara Membuat:
• Cuc� kul�t p�sang sampa� bers�h.
• Kupas kul�tnya separuh.
• Keroklah p�sang dengan sendok kec�l.
• Segera ber�kan kerokan p�sang kepada bay�. 

BAHAN:
• P�sang masak 1 buah

• Tepung beras 2  
 sendok makan
• Susu bubuk 1  
 sendok makan
• Gula pas�r 2   
 sendok teh

BAHAN:

Jangan menggunakan peralatan dar� plast�k dan melam�n

BUBUR SUSU

PISANG 
LUMAT 
HALUS

BUBUR TIM HALUS
• Beras 2 sendok  
 makan
• Santan 1   
 sendok makan
• Garam secukupnya
• A�r 4 gelas

BAHAN: Cara Membuat:

• Masukkan semua bahan ke dalam 
panc�.

• Masaklah samb�l d�aduk sampa� 
masak.

• Tambahkan sed�k�t garam.
• Aduk sampa� masak. 
• Sar�ng dan segera ber�kan pada 

anak.
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CARA MEMBUAT MP-ASI

KELADI TUMBUK
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JENIS PEMERIKSAAN Kunjungan I
(har� ke1)

Kunjungan II
(har� ke3)

Kunjungan III
(m�nggu ke2)

Tgl: Tgl: Tgl:
Berat Badan (Kg)

T�ngg� Badan/Panjang Badan (cm)

Suhu (oC)
 
Tanyakan �bu, Bay� sak�t apa?
Memer�ksa Kemungk�nan Penyak�t
Sangat Berat atau Infeks� bater�

o Frekuens� napas (kal�/men�t)

o Frekuens� denyut jantung (kal�/men�t)
Memer�ksa adanya D�are

Memer�ksa Ikterus

Memer�ksa Kemungk�nan Berat Badan
rendah dan/atau Masalah Pember�an ASI
Memer�ksa status pember�an V�tam�n K1

Memer�ksa status �mun�sas�

Memer�ksa Keluhan la�n :

...............................................................

...............................................................
Memer�ksa masalah/keluhan Ibu

T�ndakan (Terap�/Rujukan/Umpan Bal�k)

Nama Pemer�ksa

(DIISI OLEH PETUGAS KESEHATAN)

PEMERIKSAAN NEONATUS

CATATAN KESEHATAN ANAK

Pemeriksaan Kunjungan Neonatal menggunakan formulir 
Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)

Cara Membuat:

• Rebus kelad� sampa� masak.
• Tumbuk sampa� halus.
• Tambahkan gula, susu bubuk, dan  
 mentega.
• Campur sampa� rata. 
• Bentuk sesua� selera.
• H�dangkan. 

• Kelad� 1 potong  
 sedang
• Susu bubuk 2  
 sendok makan
• Gula pas�r 2   
 sendok makan
• Sed�k�t mentega

BAHAN:

Cara Membuat:
• Pecahkan telur.
• Campur semua bahan menjad� satu.
• Aduk h�ngga menjad� adonan rata.
• Bag� menjad� 8 bag�an. 
• Letakkan sed�k�t margar�n d� atas wajan.
• Panaskan adonan d� atas wajan tersebut,  
 bal�k adonan sampa� matang. 

KUE DADAR
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CATATAN KESEHATAN ANAK

Tanggal Penyak�t/Masalah T�ndakan/Rujukan/
Umpan Bal�k

Keterangan 
(Nama Pemer�ksa, 

Tempat Pelayanan, Paraf )

CATATAN PENYAKIT DAN MASALAH PERKEMBANGAN

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK50

CATATAN KESEHATAN ANAK

CATATAN PENYAKIT DAN MASALAH PERKEMBANGAN

Tanggal Penyak�t/Masalah T�ndakan/Rujukan/
Umpan Bal�k

Keterangan 
(Nama Pemer�ksa, 

Tempat Pelayanan, Paraf )
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CATATAN KESEHATAN ANAK

Tanggal Penyak�t/Masalah T�ndakan/Rujukan/
Umpan Bal�k

Keterangan 
(Nama Pemer�ksa, 

Tempat Pelayanan, Paraf )

CATATAN PENYAKIT DAN MASALAH PERKEMBANGAN

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK52

CATATAN KESEHATAN ANAK

CATATAN PENYAKIT DAN MASALAH PERKEMBANGAN

Tanggal Penyak�t/Masalah T�ndakan/Rujukan/
Umpan Bal�k

Keterangan 
(Nama Pemer�ksa, 

Tempat Pelayanan, Paraf )
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CATATAN KESEHATAN ANAK

Umur

Anjuran Pember�an Rangsangan
Perkembangan Oleh Petugas

Nas�hat Pember�an Makan 
Oleh Petugas

Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn

0  30 har�

1  6 bulan

6  12 bulan

1  2 tahun

2  3 tahun

3  5 tahun

Keterangan:
- Tulis tanggal pada kolom tanggal jika melakukan Anjuran Pemberian Rangsangan Perkembangan dan Nasihat 
Pemberian Makan

Catatan Pember�an V�tam�n A

Umur/bln Dos�s Tgl. d�ber�kan

6  11 1 kapsul b�ru d� bln Februar�
atau Agustus

12  23

1 kapsul merah set�ap bln 
Februar� dan bln Agustus

24  35

36  47

48  59

BERI VITAMIN A SESUAI JADWAL
UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN MATA

DAN PERTUMBUHAN ANAK

Pelayanan Stimulasi Deteksi dan Intervensi 
Dini Tumbuh Kembang oleh Bidan/Perawat/

Dokter

55
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Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 tahun 2002

Tentang
Perlindungan Anak

Perl�ndungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
pr�ns�ppr�ns�p dasar Konvensi Hak-Hak Anak mel�put�;

1. nond�skr�m�nas�;
2. kepent�ngan yang terba�k bag� anak;
3. hak untuk h�dup, kelangsungan h�dup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak adalah seseorang yang belum berus�a 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang mas�h 
dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala keg�atan untuk menjam�n dan mel�ndung� anak dan hakhaknya 
agar dapat h�dup, tumbuh, berkembang, dan berpart�s�pas�, secara opt�mal sesua� dengan harkat 
dan martabat kemanus�aan, serta mendapat perl�ndungan dar� kekerasan dan d�kr�m�nas�.

Hak anak adalah bag�an dar� hak asas� manus�a yang waj�b d�jam�n, d�l�ndung�, dan d�penuh� oleh 
orang tua, keluarga, masyarakat, pemer�ntah dan negara.

Setiap anak mempunyai hak
1. dapat h�dup, tumbuh, berkembang dan berpart�s�pas� secara wajar, sesua� dengan 

harkat dan martabat kemanus�aan, serta mendapat perl�ndungan dar� kekerasan dan 
d�skr�m�nas�.

2. �dent�tas d�r� dan status kewarganegaraan.
3. untuk ber�badah menurut agamanya, berfik�r, dan berekspres� sesua� t�ngkat kecerdasan 

dan us�anya, dalam b�mb�ngan orang tua.
4. untuk mengetahu� orang tuanya, d�besarkan, dan d�asuh orang tuanya send�r�. B�la 

karena suatu sebab orang tua t�dak dapat menjam�n tumbuh kembang anak, atau anak 
dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak d�asuh atau d�angkat sebaga� anak 
asuh atau anak angkat oleh orang la�n sesua� dengan ketentuan perundangundangan 
yang berlaku.

5. memperoleh pelayanan kesehatan dan jam�nan sos�al sesua� kebutuhan fis�k, mental, 
sp�r�tual dan sos�al.

6. memperoleh pend�d�kan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pr�bad�nya 
dan t�ngkat kecerdasaannya sesua� dengan m�nat dan bakatnya, anak yang mem�l�k� 
keunggulan juga berhak mendapatkan pend�d�kan khusus.

7. untuk menyatakan dan d�dengar pendapatnya, mener�ma, mencar� dan member�kan 
�nformas� sesua� dengan t�ngkat kecerdasan dan us�anya dem� pengembangan d�r�nya 
sesua� dengan n�la�n�la� kesus�laan dan kepatutan.

8. untuk ber�st�rahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, 
berma�n, berekreas�, dan berkreas� sesua� dengan m�nat, bakat dan t�ngkat kecerdasannya 
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dem� pengembangan d�r�.
9. mendapat perl�ndungan dar� perlakuan: d�skr�m�nas�; eksplo�tas� ba�k ekonom� maupun 

seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan pengan�ayaan; ket�dakad�lan dan 
perlakuan salah la�nnya.

10. d�asuh oleh orang tuanya send�r�, kecual� j�ka ada alasan dan/atau aturan hukum yang 
sah menunjukan bahwa pem�sahan �tu adalah dem� kepent�ngan terba�k bag� anak dan 
merupakan pert�mbangan terakh�r.

11. mendapat perl�ndungan dar�: penyalahgunaan dalam keg�atan pol�t�k; pel�batan dalam 
sengketa bersenjata; pel�batan dalam kerusuhan sos�al; pel�batan dalam per�st�wa yang 
mengandung unsur kekerasan; dan pel�batan dalam peperangan. 

12. memperoleh perl�ndungan dar� sasaran pengan�ayaan, peny�ksaan, atau penjatuhan 
hukuman yang t�dak manus�aw�; memperoleh kebebasan sesua� dengan hukum; dan 
penangkapan, penahanan, atau t�ndak p�dana penjara anak hanya d�lakukan apab�la 
sesua� dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat d�lakukan sebaga� upaya 
terakh�r.

Anak yang menderita cacat selain memiliki hak-hak tersebut di atas memiliki hak;
a. memperoleh pend�d�kan luar b�asa
b. memperoleh rehab�l�tas�, bantuan sos�al, dan pemel�haraan taraf kesejahteraan sos�al 

bag� anak yang menyandang cacat.

Khusus bagi anak yang dirampas kebebasannya, selain mendapat hak-hak 
tersebut di atas memiliki hak:

a. mendapat perlakuan manus�aw� dan penempatannya d�p�sahkan dar� orang dewasa
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan la�nnya secara efekt�f dalam set�ap tahapan 

upaya hukum yang berlaku
c. membela d�r� dan memperoleh kead�lan d� depan pengad�lan anak yang obyekt�f dan 

t�dak mem�hak dalam s�dang tertutup untuk umum.
d. berhak d�rahas�akan b�la menjad� korban atau sebaga� pelaku kekerasan seksual atau 

yang berhadapan dengan hukum.
e. mendapatkan bantuan hukum atau bantuan la�nnya b�la menjad� korban atau sebaga� 

pelaku t�ndak p�dana.
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