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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Antenatal Care (ANC) 

 

1. Pengertian Antenatal Care 

 

Antenatal Care (ANC) adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga 

profesional untuk ibu selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai 

dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Kunjungan ibu hamil 

ke pelayanan kesehatan dianjurkan yaitu 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada 

trimester II dan minimal 3 kali pada trimester III (Kemenkes, 2020). 

2. Tujuan Antenatal Care 

 

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) Antenatal Care selama 

kehamilan untuk mendeteksi dini terjadinya resiko tinggi terhadap 

kehamilan dan persalinan juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan 

memantau keadaan janin. Setiap wanita hamil ingin memeriksakan 

kehamilannya, bertujuan untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang mungkin 

ada atau akan timbul pada kehamilan tersebut cepat diketahui, dan segera 

dapat diatasi sebelum berpengaruh tidak baik terhadap kehamilan tersebut 

dengan melakukan pemeriksaan Antenatal Care (Kemenkes RI,2020). 

Tujuan dari Antenatal Care adalah ibu hamil mendapatkan asuhan selama 

kehamilan meliputi pemeriksaan kehamilan,edukasi dan deteksi risiko tinggi 

sehingga apabila ada temuan bisa segera dilakukan upaya preventif dan 

kuratif guna mencegah morbiditas dan mortalitas (Lestari, 2020). Tujuan 

pelayanan Antenatal Care menurut Kementrian Kesehatan (2020) adalah : 
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a. Memantau kemajuan proses kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu 

dan tumbuh kembang janin di dalamnya. 

b. Mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi selama 

kehamilan sejak usia dini,termasuk riwayat penyakit dan pembedahan. 

c. Meningkatkan dan memelihara kesehatan ibu dan bayi. 

 

d. Mempersiapkan proses persalinan agar bayi dapat dilahirkan dengan 

selamat dan meminimalkan trauma yang mungkin terjadi selama 

persalinan. 

e. Menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu. 

 

f. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak 

agar mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. 

g. Mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik dan dapat 

memberikan ASI ekslusif kepada bayinya. 

3. Penerapan 10T Berdasarkan Kelengkapan Buku KIA 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan 

adalah perbuatan penerapan. Sedangkan menurut para ahli berpendapat 

bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, 

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk seuatu 

kepentingan ysng diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya (KBBI, 2016). 

Standar Minimal pelayanan Antenatal Care yang diberikan kepada ibu 

hamil yaitu dalam melaksanakan pelayanan Antenatal Care, standar 

pelayanan yang harus dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang 

dikenal dengan 10 T. Menurut Permenkes No 4 Tahun 2019, penerapan 10T 
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adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran Tinggi Badan dan Penimbangan Berat Badan (T1) 

 

Pengukuran tinggi badan cukup sekali dilakukan pada saat 

kunjungan awal ANC saja, untuk penimbangan berat badan dilakukan setiap 

kali kunjungan. Untuk pengisian tinggi badan dan penimbangan berat badan 

ini diisi pada halaman 2 di kolom pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sangat 

penting dilakukan untuk mendeteksi faktor resiko terhadap kehamilan yang 

sering berhubungan dengan keadaan rongga panggul. Berat badan ideal 

untuk ibu hamil sendiri tergantung dari IMT (Indeks Masa Tubuh) ibu 

sebelum hamil. Indeks massa tubuh (IMT) adalah hubungan antara tinggi 

badan dan berat badan. Pada trimester II dan III perempuan dengan gizi baik 

dianjurkan menambah berat badan 0,4 kg. Perempuan dengan gizi kurang 

0,5 kg gizi baik 0,3 kg. Indeks masa tubuh adalah suatu metode untuk 

mengetahui penambahan optimal, yaitu: 

a. 20 minggu pertama mengalami penambahan BB sekitar 2,5 kg 

 

b. 20 minggu berikutnya terjadi penambahan sekitar 9 kg 

c. Kemungkinan penambahan BB hingga maksimal 12,5 kg. (Depkes RI, dalam 

Afriani 2018). 

Pemeriksaan antropometri yang biasa dilakukan adalah penimbangan berat, 

pengukuran tinggi badan, penentuan berat ideal dan pola pertambahan berat. Berat 

pada kunjungan pertama ditimbang sementara berat sebelumnya jangan terlewat 

untuk di tanyakan. Berat sebelum hamil berguna untuk penentuan prognosis serta 

keputusan perlu tidaknya dilakukan terapi gizi secara intensif. Seorang ibu dengan 

tinggi badan yang lebih tinggi mempunyai kecenderungan kenaikan BB yang 
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lebih besar pada waktu hamil dari pada orang yang lebih pendek (Marlina, 2017). 

2. Pengukuran Tekanan Darah (T2) 

Pengukuran tekanan darah dilakukan setiap kali melakukan kunjungan 

periksa kehamilan, dicatat pada hamalan 2 di kolom pemeriksaan ibu. 

Adapun tekanan darah dalam kehamilan yaitu pada sistolik 120 dan diastolik 

80. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi apakah tekanan darah normal atau 

tidak, tekanan darah pada ibu hamil dikatakan tinggi pada tekanan sistolik 

140 dan tekanan diastolik 90 selama beberapa kali (Mandriwati, 2011).  

Tekanan darah tinggi dapat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan 

janin dalam kandungan atau Intrauterine Growth Restriction (IUGR) dan 

kelahiran mati, hal ini disebabkan karena preeclampsia dan eklampsia pada 

ibu akan menyebabkan pengapuran di daerah plasenta. Sedangkan bayi 

memperoleh makanan dan oksigen dari plasenta, dengan adanya pengapuran 

di daerah plasenta, suplai makanan dan oksigen yang masuk ke janin 

berkurang menyebabkan mekonium bayi yang berwarna hijau keluar dan 

membuat air ketuban keruh, sehingga akan mengakibatkan asfiksia 

neonatorum (Sari, 2019). 

3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) (T3) 

 

Pengukuran lingkar lengan atas dilakukan pada awal kunjungan ANC, 

hasil pengukuran dicatat di halaman 2 pada kolom pemeriksaan ibu hamil, 

ini dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu hamil (skrinning KEK) 

dengan normal > 23,5 cm, jika didapati kurang dari 23,5 cm maka perlu 

perhatian khusus tentang asupan gizi selama kehamilan. Bila ibu hamil 

kurang gizi maka daya tahan tubuh untuk melawan kuman akan melemah 
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dan mudah sakit maupun infeksi,keadaan ini tidak baik bagi pertumbuhan 

janin yang dikandung dan juga dapat menyebabkan anemia yang berakibat 

buruk pada proses persalinan yang akan memicu terjadinya perdarahan 

(Mandriwati, 2011). Pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk 

memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. LILA merupakan 

salah satu pilihan untuk penentuan status gizi ibu hamil (Wahyuni, 2018).  

Ketidak lengkapan pencatatan buku KIA yang artinya belum memenuhi 

standar pendokumentasian kebidanan yang baik. Bidan menyatakan, 

mengisi item yang dianggap paling penting saja untuk mempersingkat 

waktu, dan bagian yang kosong akan diisi pada kunjungan pasien 

berikutnya. Namun pendokomentasian pada kunjungan - kunjungan 

berikutnya masih tidak lengkap karena sikap bidan yang menyatakan bahwa 

wajar apabila ada data di buku KIA yang kurang lengkap, karena seringkali 

terlalu banyak pasien dan proses pencatatan menyita waktu (Kurniasari, 

2020). 

4. Pengukuran Tinggi Fundus Uteri (TFU) (T4) 

 

Pengukuran Tinggi Fundus Uteri (TFU) dilakukan pada saat usia 

kehamilan masuk 22-24 minggu dengan menggunakan pita ukur, ini 

dilakukan bertujuan mengetahui usia kehamilan dan tafsiran berat badan 

janin. Hasil pengukuran TFU ini dicatat pada halaman 2 pada kolom 

pemeriksaan ibu hamil, yaitu bagian kolom yang tertulis periksa tinggi 

rahim. Tujuan pemeriksaan TFU menggunakan tehnik Mc. Donald adalah 

menentukan umur kehamilan berdasarkan minggu dan hasilnya bisa di 

bandingkan dengan hasil anamnesis hari pertama haid terakhir (HPHT) dan 
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kapan gerakan janin mulai dirasakan. TFU yang normal harus sama dengan 

UK dalam minggu yang dicantumkan dalam HPHT (Depkes RI dalam 

Afriani 2018).  

Tinggi fundus uteri dan asupan gizi ibu hamil berpengaruh terhadap berat 

bayi lahir dan erat hubungannya dengan tingkat kesehatan bayi dan angka 

kematian bayi. Angka kematian ibu dan bayi, serta kejadian bayi dengan 

berat badan lahir rendah (BBLR) yang tinggi pada hakekatnya juga 

ditentukan oleh status gizi ibu hamil. Ibu hamil dengan status gizi buruk 

atau mengalami KEK (kurang energi kronis) cenderung melahirkan bayi 

BBLR yang dihadapkan pada risiko kematian yang lebih besar dibanding 

dengan bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan berat badan yang normal 

(Aghadiati, 2019). 

5. Pengukuran Persentasi Janin dan Detak Jantung Janin (DJJ) (T5) 

 

Pengukuran Persentasi janin dan DJJ dilakukan setiap kunjungan 

pemeriksaan kehamilan, dicatat di halaman 2 pada kolom yang tertulis 

periksa letak dan denyut jantung janin. Detak jantung janin (DJJ) adalah 

sebuah indikator atau dalam sebuah pemeriksaan kandungan yang 

menandakan bahwa ada kehidupan di dalam kandungan seorang ibu. Untuk 

memeriksa kesehatan janin di dalam kandungan ibu hamil, dokter 

melakukan beberapa hal pemeriksaan dan denyut jantung bayi yang baru 

bisa dideteksi kurang lebihnya pada usia 11 minggu (Maharani, 2021).  

Menentukan persentasi janin dilakukan pada akhir trimester III dengan 

usia kehamilan 34 sampai 36 minggu keatas, yaitu untuk menentukan bagian 

terbawah janin atau mengetahui bagian terbawah janin sudah masuk panggul 
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atau belum. Pengukuran detak jantung janin dilakukan menggunakan 

doppler sebagai acuan untuk mengetahui kesehatan ibu dan janin khususnya 

denyut jantung janin dalam rahim dengan detak jantung janin yang normal 

nya 120x/menit dilakukan pada ibu hamil pada akhir minggu ke 20 

(Mandriwati, 2011). 

6. Melakukan Skrinning TT (Tetanus Toksoid) (T6) 

 

Skrinning TT (Tetanus Toksoid) menanyakan kepada ibu hamil jumlah 

vaksin yang telah diperoleh dan sejauh mana ibu sudah mendapatkan 

imunisasi TT, secara idealnya WUS (Wanita Usia Subur) mendapatkan 

imunisasi TT sebanyak 5 kali, mulai dari TT1 sampai TT5. Pemberian 

imunisasi tetanus toksoid (TT) artinya memberikan kekebalan terhadap 

penyakit tetanus kepada ibu hamil dan bayi yang dikandungnya (Azizah, 

2015).  

Pengisian Skrining TT dicatat pada halaman 2 pada kolom pemeriksaan 

ibu hamil yang tertulis stuatus dan imunisasi tetanus. Sesuai dengan WHO, 

jika seorang ibu yang tidak pernah diberikan imunisasi tetanus maka ia 

harus mendapatkan paling sedikitnya dua kali (suntikan) selama kehamilan 

(pertama pada saat kunjungan antenatal dan kedua pada empat minggu 

kemudian)Jarak pemberian (interval) imunisasi TT 1 dengan TT 2 minimal 

4 minggu (Depkes RI, dalam Afriani, 2018). 
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Tabel 1 

Skrinning Tetanus Toksoid (TT) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sumber : (Depkes, 2010) 

 

7. Pemberian Tablet Fe (T7) 

 

Zat besi merupakan mikro elemen esensial bagi tubuh yang diperlukan dalam 

sintesa hemoglobin dimana untuk mengkonsumsi tablet Fe sangat berkaitan 

dengan kadar hemoglobin pada ibu hamil (Latifah, 2020). Pemberian tablet Fe 

diberikan setiap kunjungan ANC, setiap pemberian dilakukan pencatatan di buku 

KIA halaman 2 pada kolom yang tertulis pemberian tablet tambah darah. 

Pemberian tablet besi atau Tablet Tambah Darah (TTD) diberikan pada ibu hamil 

sebanyak satu tablet (60mg) setiap hari berturut-turut selama 90 hari selama masa 

kehamilan, sebaiknya memasuki bulan kelima kehamilan, TTD mengandung 200 

mg ferro sulfat setara dengan 60 ml besi elemental dan 0,25 mg asam folat baik 

diminum dengan air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah 

Antigen Interval 
Lama 

Perlindungan 

TT 1 
Pada kunjungan 

antenatal pertama 
- 

TT2 
4 minggu setelah 

TT1 
3 tahun 

TT3 
6 bulan setelah 

TT3 
5 tahun 

TT4 
1 tahun setelah 

TT3 
10 tahun 

TT5 
1 tahun setelah 

TT4 

25 tahun/seumur 

hidup 
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penyerapan (Depkes RI dalam Afriani 2018). 

8. Pemeriksaan Laboratorium (Rutin dan khusus) (T8) 

 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mencegah hal-hal buruk yang 

bisa mengancam janin. Hal ini bertujuan untuk skrinning/mendeteksi jika 

terdapat kelainan yang perlu dilakukan lebih lanjut (Depkes RI, dalam Afriani 

2018).  Hasil pemeriksaan laboratorium dilengkapi dengan mencatat di buku 

KIA halaman 2 pada bagian kolom test lab haemoglobin (HB), test golongan 

darah,  test lab protein urine, test lab gula darah, PPIA. Berikut bentuk 

pemeriksaannya : 

a. Pemeriksaan golongan darah 

 

Pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil tidak hanya untuk mengetahui 

jenis golongan darah ibu melainkan juga untuk mempersiapkan calon pendonor 

darah yang sewaktu-waktu diperlukan apabila terjadi situasi kegawatdaruratan 

(Afriani 2018). 

b. Pemeriksaan kadar hemoglobin darah (Hb) 

 

Pemeriksaan kadar hemoglobin darah ibu hamil dilakukan minimal sekali 

pada trimester pertama dan sekali pada trimester ketiga. Pemeriksaan ini ditujukan 

untuk mengetahui ibu hamil tersebut menderita anemia atau tidak selama 

kehamilannya karena kondisi anemia dapat mempengaruhi proses tumbuh 

kembang janin dalam kandungan (Afriani,2018).  

c. Pemeriksaan protein dalam urin 

 

 Pemeriksaan protein dalam urin pada ibu hamil dilakukan pada trimester 

kedua dan ketiga atas indikasi. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui 

adanya proteinuria pada ibu hamil. Proteinuria merupakan salah satu indikator 
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terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. 

d. Pemeriksaan kadar gula darah 

 

Ibu hamil yang dicurigai menderita diabetes melitus harus dilakukan 

pemeriksaan gula darah selama kehamilannya minimal sekali pada trimester 

pertama,sekali pada trimester kedua,dan sekali pada trimester ketiga terutama 

akhir trimester ketiga. 

e. Pemeriksaan tes sifilis 

 

Pemeriksaan tes sifilis dilakukan di daerah dengan resiko tinggi dan ibu hamil 

yang diduga sifilis. Pemeriksaan sifilis sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada 

kehamilan 

f. Pemeriksaan HIV 

 

Pemeriksaan HIV terutama untuk daerah dengan resiko tinggi dan ibu hamil 

yang diduga sifilis. Pemeriksaan sifilis sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada 

kehamilan. 

9. Tatalaksana atau penanganan khusus (T9) 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dan hasil pemeriksaan laboratorium 

atau setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan 

standar kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani 

dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. Pengisian tersebut dicatat pada halaman 2 

dikolom pemeriksaan ibu hamil yang tertulis tatalaksana kasus (Soebyakto, 2016). 

10. Temu wicara (Konseling) (T10) 

Dilakukan pada setiap kunjungan antenatal, pengisian tersebut dicatat di buku 

KIA hamalan 2 pada kolom pemeriksaan ibu hamil yang tertulis konseling. 

Pemberian konseling yang meliputi, sebagai berikut : 
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a. Kesehatan Ibu. Setiap ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan kehamilannya 

secara rutin ketenaga kesehatan dan menganjurkan ibu hamil agar beristirahat 

yang cukup selama kehamilannya (sekitar 9 -10 jam per hari) dan tidak bekerja 

keras (Afriani 2018). 

b. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Setiap ibu hamil dianjurkan untuk menjaga 

kebersihan badan selama kehamilan misalnya mencuci tangan sebelum makan, 

mandi dua kali sehari dengan menggunakan sabun, menggosok gigi setelah 

sarapan dan sebelum tidur serta melakukan olah raga ringan (Afriani, 2018).. 

c. Peran Suami/Keluarga Dalam Kehamilan. Setiap ibu hamil perlu mendapatkan 

dukungan dari keluarga terutama suamidalam kehamilannya. Suami, keluarga, 

atau masyarakat perlu menyiapkan biaya persalinan, kebutuhan bayi, transportasi 

rujukan, dan calon donor darah. Hal ini penting apabila terjadi komplikasi 

kehamilan, persalinan, dan nifas agar segera dibawa ke fasilitas kesehatan. 

d. Tanda Bahaya Pada Kehamilan, Persalinan dan Nifas Setiap ibu hamil 

diperkenalkan mengenal tanda – tanda bahaya baik selama kehamilan, persalinan, 

maupun nifas misalnya perdarahan pada hamil muda maupun hamil tua, keluar 

cairan berbau pada jalan lahir saat nifas. Mengenal tanda – tanda bahaya ini 

penting agar ibu hamil segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan 

(Afriani,2018).  

e. Asupan Gizi Seimbang. Selama hamil ibu dianjurkan untuk mendapatkan 

asupan makanan yang cukup dengan pola gizi yang seimbang karena hal ini 

penting untuk proses tumbuh kembang janin dan derajat kesehatan ibu. Misalnya 

ibu hamil disarankan minum tablet tambah darah secara rutin untuk mencegah 

terjadinya anemia pada kehamilannya. 
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f. Gejala Penyakit Menular dan Tidak Menular. Setiap ibu hamil harus tahu 

mengenai gejala – gejala penyakit menular dan penyakit tidak menular karena 

dapat mempengaruhi pada kesehatan ibu dan janinnya. Inisiasi Menyusui Dini 

(IMD) dan Pemberian ASI Eksklusif. Setiap ibu hamil dianjurkan untuk 

memberikan ASI kepada bayinya segera setelah bayi lahir karena ASI 

mengandung zat kekebalan tubuh yang penting untuk kesehatan bayi. Pemberian 

ASI dilanjutkan sampai bayi berusia 6 bulan. 

g. KB (Keluarga Berencana) Paska Persalinan. Ibu hamil diberikan pengarah 

tentang pentingnya ikut KB setelah persalinan untuk menjarangkan kehamilan 

agar ibu punya waktu merawat kesehatan diri sendiri, anak, dan Keluarga  

(Depkes RI, dalam Afriani 2018). 

4. Pelayanan Antenatal di Era Adaptasi Kebiasaan Baru 

 

a. Pelaksanaan program berdasarkan zona wilayah. 
 

Tabel 2 

Program Pelayanan bagi Ibu Hamil 

 

 

 
Program 

 
Zona Hijau 

(Tidak Terdampak/Tidak 

Ada Kasus) 

Zona Kuning (Risiko 

Rendah). Orange 

(Risiko Sedang). Merah 

(Risiko Tinggu) 

 

 

 

 
Kelas Ibu Hamil 

Dapat dilaksanakan dengan 

metode tatap muka (Maksimal 

10 peserta), dan harus 

mengikuti protokol kesehatan 

secara ketat. 

Ditunda pelaksanaannya 

di masa pandemi 

COVID-19 atau 

dilaksanakan melalui 

media komunikasi secara 

daring (Video 

Call,Youtube,Zoom). 
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P4K 

Pengisian stiker P4K dilakukan 

oleh tenaga kesehatan  pada 

saat pelayanan antenatal. 

Pengisian stiker  P4K 

dilakukan oleh ibu hamil 

atau keluarga dipandu 

bidan/perawat/dokter 

melalui   media 

komunikasi. 

 

 

 

 
 

AMP 

Otopsi verbal dilakukan 

dengan mendatangi keluarga. 

Pengkajian dapat dilakukan 

dengan metode tatap muka 

(megikuti protokol kesehatan) 

atau melalui media komunikasi 

secara daring (video 

conference). 

Otopsi verbal dilakukan 

dengan mendatangi 

keluarga atau melalui 

telepon. Pengkajian dapat 

dilakukan melalui media 

komunikasi secara daring 

(video conference). 

Sumber : Kemenkes, 2020 

b. Pelayanan Antenatal Care (ANC) 

 

Pada kehamilan normal minimal 6 kali dengan rincian 2 kali di Trimester 1, 1 

kali di Trimester 2, dan 3 kali di Trimester 3. Minimal 2 kali diperiksa oleh dokter 

saat kunjungan 1 di Trimester 1 dan saat kunjungan ke 5 di Trimester 3 

(Kemenkes, 2020) 

1) ANC ke -1 di Trimester 1 

 

Skrining faktor risiko dilakukan oleh Dokter dengan menerapkan protokol 

kesehatan. Jika ibu datang pertama kali ke bidan, bidan tetap melakukan 

pelayanan antenatal seperti biasa, kemudian ibu dirujuk ke dokter untuk dilakukan 

skrining. Sebelum ibu melakukan kunjungan antenatal secara tatap muka. 

Dilakukan janji temu/ teleregistrasi dengan skrining anamnesa melalui media 

komunikasi (telepon)/ secara daring untuk mencari faktor risiko gejala COVID- 

19. 



21  

2) ANC ke -2 di Trimester 1, ANC ke-3 di Trimester 2, ANC ke-4 di Trimester 

3.  Dan ANC ke -6 di Trimester 3 dilakukan tindak lanjut sesuai hasil skrining. Tatap 

muka didahului dengan janji temu/teleregistrasi dengan skrining anamnesa melalui 

media komunikasi (telepon)/secara daring untuk mencari faktor risiko dan gejala 

COVID-19. 

3) ANC ke-5 di Trimester 3 

 

Skrining faktor risiko persalinan dilakukan oleh Dokter dengan menerapkan 

protokol kesehatan. Skrining dilakukan untuk menetapkan : 

a) faktor risiko persalinan, 

 

b) menentukan tempat persalinan, 

 

c) menentukan apakah diperlukan rujukan terencana atau tidak. 

 

Tatap muka didahului dengan janji temu/teleregistrasi dengan skrining 

anamnesa melalui media komunikasi (telepon)/secara daring untuk mencari faktor 

risiko dan gejala COVID-19. Jika ada gejala COVID-19, ibu dirujuk ke RS untuk 

dilakukan swab atau jika sulit mengakses RS Rujukan maka dilakukan Rapid Test 

(Kemenkes, 2020). 

c. Rujukan terencana diperuntukkan bagi : 

 

1) Ibu dengan faktor risiko persalinan. 

 

Ibu dirujuk ke RS untuk tatalaksana risiko atau komplikasi persalinan. 

Skrining COVID-19 dilakukan di RS alur pelayanan di RS 

2) Ibu dengan faktor risiko COVID-19. 

 

Skrining faktor risiko persalinan dilakukan di RS Rujukan. Jika tidak ada 

faktor risiko yang membutuhkan rujukan terencana, pelayanan antenatal 

selanjutnya dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 
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d. Janji temu/teleregistrasi 

 

Pendaftaran ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan 

antenatal, nifas, dan kunjungan bayi baru lahir melalui media komunikasi 

(telepon/SMS/WA) atau secara daring. Saat melakukan janji temu/teleregistrasi, 

petugas harus menanyakan tanda, gejala, dan faktor risiko COVID-19 serta 

menekankan pemakaian masker bagi pasien saat datang ke Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan. 

e. Skrining faktor risiko (penyakit menular, penyakit tidak menular, psikologis 

kejiwaan, dll) termasuk pemeriksaan USG oleh Dokter pada Trimester 1 

dilakukan sesuai Pedoman ANC Terpadu dan Buku KIA. 

1) Jika tidak ditemukan faktor risiko, maka pemeriksaan kehamilan ke 2, 3, 4, 

dan 6 dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama oleh Bidan atau 

Dokter. Demikian pula untuk ibu hamil dengan faktor risiko yang bisa ditangani 

oleh Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 

2) Jika ditemukan ada faktor risiko yang tidak dapat ditangani oleh Dokter di 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, maka dilakukan rujukan sesuai dengan hasil 

skrining untuk dilakukan tatalaksana secara komprehensif (kemungkinan juga 

dibutuhkan penanganan spesialistik selain oleh Dokter Sp.OG). 

f. Pada ibu hamil dengan kontak erat, suspek, probable, atau terkonfirmasi 

COVID-19, pemeriksaan USG ditunda sampai ada rekomendasi dari episode 

isolasinya berakhir. Pemantauan selanjutnya dianggap sebagai kasus risiko tinggi. 

g. Ibu hamil diminta mempelajari dan menerapkan buku KIA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

1) Mengenali tanda bahaya pada kehamilan. Jika ada keluhan atau tanda bahaya, 
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ibu hamil harus segera memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

2) Ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya sendiri dan gerakan janinnya. Jika 

terdapat risiko/tanda bahaya (tercantum dalam buku KIA), seperti mual-muntah 

hebat, perdarahan banyak, gerakan janin berkurang, ketuban pecah, nyeri kepala 

hebat, tekanan darah tinggi, kontraksi berulang, dan kejang atau ibu hamil dengan 

penyakit diabetes mellitus gestasional, pre eklampsia berat, pertumbuhan janin 

terhambat, dan ibu hamil dengan penyakit penyerta lainnya atau riwayat obstetri 

buruk, maka ibu harus memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

3) Pastikan gerak janin dirasakan mulai usia kehamilan 20 minggu. Setelah 

usia kehamilan 28 minggu, hitunglah gerakan janin secara mandiri (minimal 10 

gerakan dalam 2 jam). Jika 2 jam pertama gerakan janin belum mencapai 10 

gerakan, dapat diulang pemantauan 2 jam berikutnya sampai maksimal dilakukan 

hal tersebut selama 6x (dalam 12 jam). Bila belum mencapai 10 gerakan selama 

12 jam, ibu harus segera datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 

memastikan kesejahteraan janin. 

4) Ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi 

makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri dan tetap melakukan aktivitas 

fisik berupa senam ibu hamil/ yoga/pilates/peregangan secara mandiri di rumah 

agar ibu tetap bugar dan sehat. 

5) Ibu hamil tetap minum Tablet Tambah Darah (TTD) sesuai dosis yang 

diberikan oleh tenaga kesehatan. 

h. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil dengan status 

suspek, probable, atau terkonfirmasi positif COVID-19 dilakukan dengan 

pertimbangan dokter yang merawat. 
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i. Pada ibu hamil suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19, saat 

pelayanan antenatal mulai diberikan KIE mengenai pilihan IMD, rawat gabung, 

dan menyusui agar pada saat persalinan sudah memiliki pemahaman dan 

keputusan untuk perawatan bayinya. 

j. Konseling perjalanan untuk ibu hamil. Ibu hamil sebaiknya tidak melakukan 

perjalanan ke luar negeri atau ke daerah dengan transmisi lokal/ zona merah 

(risiko tinggi) dengan mengikuti anjuran perjalanan (travel advisory) yang 

dikeluarkan pemerintah. Dokter harus menanyakan riwayat perjalanan terutama dalam 14 

hari terakhir dari daerah dengan penyebaran COVID-19 yang luas (Kemenkes, 2020). 

B. Buku Kesehatan Ibu dan Anak 

 

1. Pengertian Buku Kesehatan Ibu dan Anak 

 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 284/Menkes/SK/III/2004 

tentang buku KIA, menyatakan buku KIA merupakan alat untuk mendeteksi 

secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak, alat 

komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu dan keluarga 

dan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk rujukannya 

dan paket (standar) pelayanan KIA, gizi, imunisasi,dan tumbuh kembang balita. 

Tujuan buku KIA adalah untuk memudahkan keluarga dalam memahami 

informasi kesehatan tentang ibu dan anak yang tercantum dalam buku KIA, 

memudahkan tugas Ibu untuk dapat memahami kondisi kesehatannya sendiri dan 

bayinya secara mandiri, serta untuk meningkatkan praktik keluarga dan 

masyarakat dalam memelihara/merawat kesehatan ibu dan anak (Kementerian 

Kesehatan, 2020). 
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Komponen Buku KIA tahun 2020 adapun beberapa perbedaan diantaranya: 

 

a. Dibuat 2 cover untuk ibu hamil dan untuk anak 

 

b. Form pencatatan dahulu diikuti komunikasi,informasi,edukasi (KIE) 

 

c. Ada form pernyataan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan 

anak yang sudah diterima 

d. Pemantauan kesehatan pada bagian KIE lebih mudah dipahami ibu dan 

keluarga 

e. Update kebijakan Antenatal Care (ANC), Postnatal Care (PNC) 

 

f. Terdapat penambahan informasi peran ibu atau keluarga, kader, guru paud, 

tenaga kesehatan pada petunjuk penggunaan 

g. Terdapat pembaruan pada pelayanan kesehatan neonatus 0 – 28 hari, 

imunisasi, SDIDTK, vitamin A dan obat cacing 

h. Pada KIE terdapat penambahan informasi terkait kelas ibu balita, pola asuh 

dipisahkan (anak usia 0 – 3 tahun, 3 – 6 tahun, dan anak dengan disabilitas), 

pemenuhan gizi dan perawatan anak. 

2. Manfaat Buku Kesehatan Ibu dan Anak 

 

a. Sebagai Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

 

Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA) merupakan media KIE yang utama dan 

pertama yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman ibu, suami,dan 
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keluarga/pengasuh anak di panti/lembaga kesejahteraan sosial anak akan 

perawatan kesehatan ibu hamil sampai anak usia 6 tahun. Buku KIA berisi 

informasi kesehatan ibu dan anak yang sangat lengkap termasuk imunisasi, 

pemenuhan kebutuhan gizi, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan, serta 

upaya promotive dan preventif termasuk deteksi dini masalah kesehatan ibu dan 

anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak (Kementerian Kesehatan, 2020). 

b. Sebagai dokumen pencatatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 

 

Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA) selain sebagai media KIE juga sebagai alat 

bukti pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh dan 

berkesinambungan yang dipegang oleh ibu atau keluarga. Oleh karena itu semua 

pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk imunisasi. SDIDTK serta catatan 

penyakit dan masalah perkembangan anak harus tercatat dengan lengkap dan 

benar. Karena pencatatan pada buku KIA digunakan sebagai bukti : 

1) Memantau kesehatan ibu dan anak termasuk mendeteksi kesehatan ibu dan 

anak termasuk mendeteksi secara dini masalah kesehatan ibu dan anak 

2) Memastikan terpenuhnya hak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak 

secara lengkap dan berkesinambungan. 

3) Digunakan pada sistem jaminan kesehatan pada saat mengajukan klaim 

pelayanan 

4) Untuk menerima bantuan bersyarat pada program pemerintah atau swasta 

Selain fungsi yang telah disebutkan Buku KIA juga sebagai sarana komunikasi 

antara pemberi pelayanan kesehatan dalam sistem rujukan (Kementerian Kesehatan, 

2020). 

3. Sasaran Buku Kesehatan Ibu dan Anak 

 

a. Sasaran langsung Buku Kesehatan Ibu dan Anak : 
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1) Setiap ibu hamil mendapat buku KIA, buku KIA digunakan sejak masa 

kehamilan dan dilanjutkan penggunaannya samapai usia 6 tahun 

2) Sejak kehamilan ibu diketahui kembar maka ibu hamil diberikan buku 

KIA sejumlah janin yang dikandungnya 

3) Jika buku KIA hilang maka selama persediaan masih ada, ibu/anak 

mendapat buku KIA baru 

b. Sasaran tidak langsung Buku Kesehatan Ibu dan Anak : 

1)    Suami/anggota keluarga lain, pengasuh anak di panti/lembaga 

kesejahteraan sosial anak 

2) Kader 

 

3) Tenaga kesehatan yang berkaitan langsung memberi pelayanan 

kesehatan ibu dan anak (antara lain dokter,bidan,perawat,petugas 

gizi,petugas imunisasi, petugas laboratorium). 

4) Penanggung jawab dan pengelola program KIA Dinas Kesehatan Kabupaten 

/Kota selain menfasilitasi penerapan buku KIA di wilayahnya juga 

memastikan kesinambungan ketersediaan dan pemanfaatan buku KIA. 

4. Cara Pengisian Buku KIA Revisi 2020 

 

Menurut Direktorat Kesehatan Keluarga 2021. Adapun cara pengisian Buku 

KIA Revisi 2020, yaitu diantaranya : 

a. Terdapat dua cover pada buku KIA yaitu bagian untuk ibu hamil dan anak, 

memudahkan ibu hamil atau balita mencari halaman yang dibutuhkan dan 

memudahkan tenaga kesehatan mencatat pelayanan dan memberikan KIE. Bagian 

cover diisi tanggal diberikan buku KIA dan nomor buku sesuai manajemen 

logistik yang berlaku di fasilitas kesehatan. 
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b. Pada bagian halaman identitas terdapat penambahan tempat untuk menempel 

foto, penambahan kolom data jaminan kesehatan. 

c. Terdapat bagian pernyataan ibu/keluarga tentang pelayanan kesehatan anak 

yang sudah diterima, halaman ini bertujuan untuk membantu mengecek 

pemenuhan pelayanan esensial anak sejak lahir hingga 6 tahun  



29  

d. Pada bagian keterangan lahir dan pengesahan keterangan lahir terdapat 

halaman belakang dari lembar keterangan lahir yang akan diguntik untuk 

pengurusan akta kelahiran ke dinas kependudukan dan catatan sipil yang berisi 

nama fasilitas kesehatan, tanda tangan dan stempel. 

e. Terdapat bagian riwayat kehamilan yang bertujuan untuk memberikan 

informasi riwayat kelahiran anak. Untuk riwayat persalinan diisi berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari pencacatan dari buku KIA bagian Ibu, terdapat 

kolom diisi dengan cap kaki bayi. 

 

C. Faktor-Faktor Ketidaklengkapan Pada Buku KIA 

1. Faktor Pendukung 

Pengisian buku KIA diperlukan ketelitian dan kesabaran, sehingga 

pendokumentasian kebidanan khususnya buku KIA dapat berjalan dengan 

maksimal, dan bidan tidak kesulitan bahkan tidak salah dalam mengambil 

keputusan medis terhadap ibu hamil dan dapat mendeteksi secara dini jika terjadi 

penyulit dalam kehamilan (Siswiantari, 2016). Pentingnya kelengkapan 

pencatatan buku KIA yaitu untuk mengetahui catatan perkembangan kesehatan 

yang lengkap dan menjadi pedoman untuk petugas dalam mengambil keputusan 

medis terhadap ibu hamil dan dapat mendeteksi secara dini jika terjadi penyulit 

dalam kehamilan (Kurniasari, 2020). 

2. Faktor Penghambat 

Menurut Siswiantari (2016), Ketidaklengkapan pencatatan kesehatan ibu 

hamil pada buku KIA disebabkan oleh 2 faktor yaitu dari bidan dan dari pasien itu 

sendiri. 

1. Faktor dari bidan yaitu: 
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a. Umur 

 

Ketika umur seseorang bertambah maka akan terjadi perubahan pada fisik dan 

psikologi seseorang. Semakin cukup umur seseorang, akan semakin matang dan 

dewasa dalam berfikir dan bekerja, seperti sikap bidan yang kurang sabar dan 

terburu-buru. 

b. Pendidikan 

 

Semakin tinggi pendidikan seorang bidan, semakin baik pengetahuan yang 

dimiliki. Sehingga, akan lebih mudah dalam menerima dan menyerap hal-hal 

baru. Selain itu, dapat membantu mereka dalam menyelesaikan hal-hal baru 

tersebut. 

c. Pelatihan 

 

Pelatihan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjadi lebih baik dari 

sebelumnya dan sebagai sumber pengetahuan untuk memperoleh suatu kebenaran. 

Pelatihan yang pernah didapat seorang bidan akan mempengaruhi kematangan 

dalam berpikir dan melakukan suatu hal. 

2. Faktor dari pasien yaitu: 

 

a. Pengetahuan 

Faktor pengetahuan pasien adalah ketidaktahuan pasien atas jawaban 

pertanyaan yang diajukan bidan (Mulfdillah, 2012). 

b. Sikap 

Faktor   sikap   pasien   adalah    buku   KIA yang tidak terbawa saat pasien 

memeriksakan kehamilannya dan buku KIA hilang (Mulfdillah, 2012). 

Menurut Novitasri, 2017, Adapun faktor penghambat pelaksanaan ANC terpadu, yaitu:  

a. Keterbatasan SDM terutama untuk Dokter Umum,  Laboratorium   dan   Ahli Gizi 
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b. Kurangnya jumlah alat untuk pemeriksaan terutama untuk pemeriksaan Gigi 

c. Kerjasama yang kurang berjalan dengan baik antara BPM dan Puskesmas untuk 

rekomendasi  atau  rujukan kepada ibu hamil melakukan  pelayanan  ANC Terpadu ke 

Puskesmas.


