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RINGKASAN 

Kematian ibu merupakan masalah besar bagi negara berkembang. Ini berarti kemampuan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan masih memerlukan perbaikan kesehatan yang bersifat 

menyeluruh dan lebih bermutu. Menurut WHO, 2015 diketahui bahwa penyebab kematian ibu di 

dunia adalah perdarahan 25%, infeksi 14%, abortus ilegal 13%, eklampsia 12%, partus tidak maju 

8% dan penyebab langsung dan tidak langsung lainnya adalah 8% dan 20%. Pemeriksaan ANC 

ditujukan untuk mempersiapkan fisik dan mental ibu dalam menghadapi proses persalinan, 

menemukan kelainan dalam kehamilan dalam waktu dini sehingga dapat pengobatan segera. 

Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara teratur dapat menurunkan angka kecacatan dan 

kematian pada ibu dan janin. Cakupan K1 adalah gambaran dari besaran ibu hamil yang melakukan 

kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan pelayanan antenatal. 

Sedangkan cakupan K4 ibu hamil merupakan gambaran dari ibu hamil uang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar peling sedikit empat kali kunjungan. Angka ini dapat 

dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. 
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PRAKATA 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini yang berjudul Kegiatan ANC Gratis di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 

II Kota Palembang Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. 

Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari 

pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :     
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5. Semua pihak yang  telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi 

Kematian ibu merupakan masalah besar bagi negara berkembang. Ini berarti kemampuan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan masih memerlukan perbaikan kesehatan yang bersifat 

menyeluruh dan lebih bermutu. 

Menurut WHO, 2015 diketahui bahwa penyebab kematian ibu di dunia adalah perdarahan 

25%, infeksi 14%, abortus ilegal 13%, eklampsia 12%, partus tidak maju 8% dan penyebab 

langsung dan tidak langsung lainnya adalah 8% dan 20%. 

Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) sangat tinggi di dunia, tercatat 800 perempuan meninggal 

setiap hari akibat komplikasi kehamilan dan kelahiran anak. Pada tahun 2013 lebih dari 289.000 

perempuan meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan (WHO, 2014). Masalah 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan masih tingginya AKI dan angka kematian bayi (AKB) yang ada di Indonesia. AKI 

dan AKB di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN dengan jumlah kematian ibu tiap 

tahunnya mencapai 450/100 ribu kelahiran hidup (KH) yang jauh diatas angka kematian ibu di 

Filipina yang mencapai 170/100 ribu KH, Thailand 44/100 ribu KH (Profil Kesehatan Indonesia, 

2010). Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, AKI tercatat 359/100 

ribu KH. Tercatat kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang tercatat 228/100 

ribu KH. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Develoment Goals/MDG’s 2000) untuk 

tahun 2015, diharapkan AKI menurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102/100 ribu KH dan 

AKB menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23/1000 KH. 

Pemeriksaan ANC ditujukan untuk mempersiapkan fisik dan mental ibu dalam menghadapi 

proses persalinan, menemukan kelainan dalam kehamilan dalam waktu dini sehingga dapat 

pengobatan segera. Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara teratur dapat menurunkan 

angka kecacatan dan kematian pada ibu dan janin. 

Cakupan K1 adalah gambaran dari besaran ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama ke 

fasilitas pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan cakupan K4 

ibu hamil menrupakan gambaran dari ibu hamil uang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 
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dengan standar peling sedikit empat kali kunjungan. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat 

kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang kami lakukan di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu II Kota Palembang, diketahui bahwa terdapat 25 orang ibu hamil. Dari hasil 

observasi dan wawancara diketahui bahwa mereka tidak mengetahui tentang manfaat dari 

pemeriksaan ANC secara teratur dan dari data diketahui hanya 15 ibu hamil yang teratur 

melakukan pemeriksaan ANC. Melihat kasus tersebut, kami sebagai dosen institusi kesehatan 

khususnya kebidanan merasa perlu melakukan penyuluhan  dan Pemeriksaan ANC.  

Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul Kegiatan ANC 

Gratis di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut 

“Pendidikan kesehatan pencegahan dan penanganan anemia pada ibu hamil di Kelurahan 12 Ulu 

kecamatan seberang ulu II Kota Palembang Tahun 2019.” 

3. Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan atau ANC 

sehingga ibu hamil dapat mengetahui lebih dini tentang adanya tanda-tanda bahaya kehamilan 

serta dapat mengurangi angka kematian ibu di Indonesia terutama di wilayah masyarakat 

Kelurahan 12 Ulu kecamatan seberang ulu II Kota Palembang. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Target Luaran 

Target dalam kegiatan penyuluhan Masyarakat di Kelurahan 12 Ulu kecamatan seberang ulu 

II Kota Palembang mampu dan memiliki pengetahuan tentang ANC serta mampu mengetahui 

kondisi Kesehatan ibu dan bayi kemudian dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi saat 

kehamilan, serta mampu mengindentifikasi tanda-tanda bahaya kehamilan. 

2.2 Luaran 

Dari penyuluhan mengenal kegiatan ANC (Antenatal care) dapat dihasilkan luaran berupa : 

1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

2. Satu artikel pada media elektronik website  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

3.1 Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 

II Kota Palembang  

3.2 Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. 

3.3 Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Sabtu, 22 Juni 2019 

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat  : Balai pertemuan Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota  

Palembang  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang kegiatan ANC gratis di Kelurahan 12 

Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang berjalan dengan lancar. Sebelum melakukan 

kegiatan pemeriksaan ANC ketua pelaksana memperkenalkan diri terlebih dahulu serta 

memperkenalkan setiap anggota kemudian mencoba menggali sedikit pengetahuan dasar ibu hamil 

tentang ap aitu ANC. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian 

pemeriksaan ibu hamil. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian dilakukan sedikit 

pemberian materi yang diberikan pemateri yang sudah ditunjuk kemudian pemateri mulai 

memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai ANC (Antenatal Care). Selama kegiatan 

penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan  memperhatikan isi materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi 

pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi 

yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait materi isi materi. 

Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi 

yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door 

prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto 

bersama antara pemateri dengan peserta seminar. Setelah dilakukan kegiatan tersebut maka 

dilanjutkan dengan kegiatan ANC gratis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mengetahui kondisi 

kehamilannya. Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan pengabdian di masyarakat Kelurahan 

12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya 

jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam 

mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan 

pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan 

setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan 

yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap 

menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak 

besar di masa yang akan datang.  
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Pasal 1 

Judul Kegiatan Pengabdian 

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan 

pengabdian dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima perintah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan pengabdian yang berjudul: ”Kegiatan ANC Gratis Di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu 2 Kota Palembang Tahun 2019”. 

 

Pasal 2 

Waktu Kegiatan Pengabdian 

Waktu Kegiatan Pengabdian adalah 2 bulan, terhitung tanggal 06 Mei sampai dengan 06 Juli 

2019. 

Pasal 3 

Personalia Kegiatan Pengabdian 

Susunan personalia kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana Utama : Annisa Khoiriah,SST.,M.Kes 

2. Anggota Pelaksana  : Siti Amallia,SST.,M.Kes 

 

Pasal  4 

Biaya Kegiatan Pengabdian 

Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada Anggaran 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang Tahun 2019 dengan nilai 

kontrak sebesar Rp. 2.500.000,- 

 

Pasal 5 

Cara Pembayaran 

Pembayaran biaya kegiatan pengabdian menurut tahapan berikut: 

(1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi/publikasi yang 

diterimakan paling lambat dua minggu setelah Kontrak Hibah Internal Pengabdian kepada 

Masyarakat ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang. 



 
 

 
 

(2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi. Publikasi yang 

diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pengumpulan laporan akhir kegiatan 

pengabdian. 

(3) Tahap III diberikan sesuai anggaran konferensi/publikasi diterimakan PIHAK KEDUA 

setelah  menerima LOA (Letter of Acceptences) dan melakukan konferensi/publikasi 

kegiatan pengabdian. 

 

Pasal 6 

Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 

 Hak PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian terjadi pelanggaran 

terhadap isi perjanjian oleh pelaksana. 

 Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengabdian 

b. Melakukan pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian 

 

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 

 Hak PIHAK KEDUA adalah: 

a. Menerima dana kegiatan pengabdian sesuai dengan pasal 4 

 Kewajiban PIHAK KEDUA adalah: 

a. Memastikan keaslian judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagimana 

disebutkan dalam pasal 1 Kontrak Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ini (bukan 

duplikat/jiplakan/plagiat) dari kegiatan pengabdian orang lain. 

b. Menyerahkan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat dua 

minggu setelah berakhir kegiatan 

c. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak kegiatan 

ini DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang 

telah diterima kepada STIK Siti Khadijah Palembang. 

 



 
 

 
 

 

 

Pasal 7 

Keaslian Kegiatan Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain 

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul kegiatan tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain 

atau tidak sedang didanai oleh pihak lain 

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh 

PIHAK KEDUA 

 

Pasal 8 

Monitoring dan Evaluasi 

 

(1) Pelaksanaan kemajuan kegiatan pengabdian dijadwalkan pada bulan pertama setelah Kontrak 

Hibah Internal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani (Juni 2019) 

(2) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA 

 

Pasal 9 

Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian 

Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: 

(1) Hardcopy Laporan Akhir Kegiatan masing-masing sebanyak 2 eksamplar (dijilid): Laporan 

Hasil Kegiatan Pengabdian dan Naskah Publikasi jika ada. 

(2) Format laporan hasil kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Buku 

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang baik dalam hal tata 

tulis maupun urutan masing-masing komponen. 

 

Pasal 10 

Hak Kepemilikan Atas Barang/ Peralatan Kegiatan Pengabdian 

(1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi 

milik STIK Siti Khadijah Palembang. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut: 



 
 

 
 

(a) Barang atau alat berupa cartridge, printer alat perekam, akses internet dan sejenisnya pada 

dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya kegiatan pengabdian selama masih dapat 

menggunakan fasilitas STIK Siti Khadijah Palembang. 

(b) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku jurnal. CD, VCD. 

DVD, cassete, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi 

kegiatan pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang. 

(2) Software dan/atau hardware yang merupakan hasil kegiatan pengabdian harus tak terpisahkan 

dari pekerjaan kegiatan pengabdian. 

(3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui 

PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 11 

Sanksi 

Segala kelalaian disengaja maupun tidak, yang meyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan 

hasil kegiatan pengabdian pada batas waktu dalam pasal 2 yang telah ditentukan akan 

mendapatkan sanksi sebagai berikut: 

(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan kegiatan pengabdian STIK Siti Khadijah palembang 

pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pelaksana. 

(2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu kegiatan pengabdian selama 2  (dua) 

minggu sampai dengan 20 Juli 2019 

(3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan 

pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima 

kepada STIK Siti Khadiah Palembang dengan cara: 

a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau  

b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Pokok Pembahasan : ANC  

Sub pokok pembahasan : Kegiatan ANC Gratis 

Sasaran : Seluruh Ibu di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota 

Palembang 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 22 Juni 2019 

Tempat : Balai Pertemuan Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II 

Kota Palembang 

Jam / Waktu : 09:00- 12:00 WIB 

 

1) Tujuan 

A. Tujuan Umun 

Setelah diberikan penyuluhan selama 45 Menit tentang kegiatan ANC gratis 

yang akan dilakukan di Balai Pertemuan Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang 

Ulu II Kota Palembang agar dapat mengetahui tentang kondisi kehamilan ibu. 

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ANC gratis. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 30 Menit diharapkan seluruh ibu di 

Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang mampu: 

1. Mengetahui Pengertian Antenatal Care  

2. Mengetahui Tujuan Antenatal Care  

3. Mengetahui Tujuan Asuhan Antenatal 

4. Memahami Keuntungan Antenatal Care  

5.  Mengetahui Fungsi Antenatal Care  

6. Memahami Cara Pelayanan Antenatal Care  

7. Mengetahui Tinjauan Tentang Kunjungan Ibu Hamil  

8. Memahami Pelayanan/asuhan standar minimal termasuk “7 T”  



 
 

 
 

 

2) Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengertian Antenatal Care  

2. Tujuan Antenatal Care  

3. Tujuan Asuhan Antenatal 

4. Keuntungan Antenatal Care  

5. Fungsi Antenatal Care  

6. Cara Pelayanan Antenatal Care  

7. Tinjauan Tentang Kunjungan Ibu Hamil  

8. Pelayanan/asuhan standar minimal termasuk “7 T”  

 

3) Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

4) Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftlet 

  



 
 

 
 

5) Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 



 
 

 
 

6) Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentang anemia 

4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian Antenatal 

Care  

2. Tujuan Antenatal Care  

3.Tujuan Asuhan Antenatal 

4. Keuntungan Antenatal 

Care  

5. Fungsi Antenatal Care  

6.Cara Pelayanan 

Antenatal Care  

7. Tinjauan Tentang 

Kunjungan Ibu Hamil  

8. Pelayanan/asuhan 

standar minimal 

termasuk “7 T”  

 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 



 
 

 
 

3. Tanya Jawab 

(10 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk 

bertanya  

2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

 

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

penyuluhan 

(5 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

5. Kegiatan  

( 60 menit ) 

1. Melakukan 

kegiatan ANC 

gratis pada ibu 

hamil 

1. Ibu hamil sangat 

antusias dalam 

kegiatan tersebut 

6. Penutup 

kegiatan 

(15 menit) 

1. Mengucapkan 

terima kasih dan 

salam penutup 

1. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

 

 

7) Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN MATERI 

 

 

A. ANTENATAL CARE  

1. Pengertian Antenatal Care  

Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk 

mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu menghadapi 

persalinan, kala nifas, persiapan pemberiaan ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi 

secara wajar (Manuaba, 1998). Kunjungan Antenatal Care (ANC) adalah kunjungan ibu 

hamil ke bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk 

mendapatkan pelayanan/asuhan antenatal. Pelayanan antenatal ialah untuk mencegah 

adanya komplikasi obstetri bila mungkin dan memastikan bahwa komplikasi dideteksi 

sedini mungkin serta ditangani secara memadai (Saifuddin, dkk., 2002). Pemeriksaan 

kehamilan atau ANC merupakan pemeriksaan ibu hamil baik fisik dan mental serta 

menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, sehingga 

keadaan mereka post partum sehat dan normal, tidak hanya fisik tetapi juga mental 

(Wiknjosastro, 2005).  Pelayanan antenatal terintegrasi merupakan integrasi pelayanan 

antenatal rutin dengan beberapa program lain yang sasarannya pada ibu hamil, sesuai 

prioritas Departemen Kesehatan, yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan 

antenatal.  

Program-program  yang  di  integrasikan  dalam  pelayanan antenatal 

terintegrasi meliputi :  

a. Maternal Neonatal Tetanus Elimination (MNTE)  

b. Antisipasi Defisiensi  Gizi dalam Kehamilan (Andika)  



 
 

 
 

c. Pencegahan dan Pengobatan IMS/ISR dalam Kehamilan (PIDK)  

d. Eliminasi Sifilis Kongenital (ESK) dan Frambusia  

e. Pencegahan dan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi (PMTCT)  

f. Pencegahan Malaria dalam Kehamilan (PMDK)  

g. Penatalaksanaan TB dalam Kehamilan (TB-ANC) dan Kusta  

h. Pencegahan Kecacingan dalam Kehamilan (PKDK)  

i. Penanggulangan Gangguan Intelegensia pada Kehamilan (PAGIN).  

(Depkes RI, 2009)  

2. Tujuan Antenatal Care  

Baru dalam setengah abad ini diadakan pengawasan wanita hamil secara teratur dan 

tertentu. Dengan usaha itu ternata angka mortalitas serta morbiditas ibu dan bayi jelas 

menurun.  

Tujuan pengawasan wanita hamil ialah menyiapkan ia sebaik-baiknya fisik dan 

mental, serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, 

sehingga keadaan mereka postpartum sehat dan normal, tidak hanya fisik akan tetapi juga 

mental. Ini berarti dalam antenatal care harus diusahakan agar :   

a. Wanita hamil sampai akhir kehamilan sekurang kurangnya harus sama sehatnya atau 

lebih sehat;  

b. Adanya kelainan fisik atau  psikologik harus ditemukan dini dan diobati,  

c. Wanita melahirkan tanpa kesulitan dan bayi yang dilahirkan sehat pula fisik dan metal 

(Wiknjosastro, 2005)  

3. Tujuan Asuhan Antenatal yaitu :  



 
 

 
 

a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan Ibu dan tumbuh 

kembang bayi;  

b. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi,   

c. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi 

selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan,   

d. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, Ibu maupun 

bayinya dengan trauma seminimal mungkin,  

e. Mempersiapkan peran Ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat 

tumbuh kembang secara normal (Saifuddin, dkk., 2002).   

4. Keuntungan Antenatal Care  

Dapat mengetahui berbagai resiko dan komplikasi hamil sehingga ibu hamil dapat 

diarahkan untuk melakukan rujukan kerumah sakit. (Manuaba,1998)   

5. Fungsi Antenatal Care  

a. Promosi kesehatan selama kehamilan melalui sarana dan aktifitas pendidikan  

b. Melakukan screening, identifikasi dengan wanita dengan kehamilan resiko tinggi dan 

merujuk bila perlu  

c. Memantau kesehatan selama hamil dengan usaha mendeteksi dan menangani masalah 

yang terjadi.  

6. Cara Pelayanan Antenatal Care  

Cara pelayanan antenatal, disesuaikan dengan standar pelayanan antenatal 

menurut Depkes RI yang terdiri dari :  

a. Kunjungan Pertama   

1) Catat identitas ibu hamil  



 
 

 
 

2) Catat kehamilan sekarang  

3) Catat riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu  

4) Catat penggunaan cara kontrasepsi sebelum kehamilan   

5) Pemeriksaan  fisik diagnostic dan laboratorium  

6) Pemeriksaan obstetric  

7) Pemberian imunisasi tetanus toxoid (TT)  

8) Pemberian obat rutin seperti tablet Fe, calsium, multivitamin, dan mineral lainnya 

serta obat-obatan khusus atas indikasi.  

9) Penyuluhan/konseling.  

b. Jadwal Kunjungan Ibu Hamil   

Setiap wanita hamil menghadapi resiko komplikasi yang bisa mengancam 

jiwanya. Oleh karena itu, wanita hamil memerlukan sedikitnya empat kali kunjungan 

selama periode antenatal:  

1) Satu kali kunjungan selama trimester satu (< 14 minggu).  

2) Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14 – 28).  

3) Dua kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28 – 36  

dan sesudah minggu ke 36).(Saifudin, dkk.,2002)  

4) Perlu segera memeriksakan kehamilan bila dilaksanakan ada gangguan atau bila 

janin tidak bergerak lebih dari 12 jam (Pusdiknakes, 2003:45).  

Pada setiap kunjungan antenatal, perlu didapatkan informasi yang sangat penting.  

a. Trimester pertama sebelum minggu ke 14   

1) Membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan ibu hamil.  

2) Mendeteksi masalah dan menanganinya  



 
 

 
 

3) Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonatorum, anemia 

kekurangan zat besi, penggunaan praktek tradisional yang merugikan  

4) Memulai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi  

5) Mendorong perilaku yang shat (gizi, latihan dan kebersihan, istirahat dan 

sebagainya  

b. Trimester kedua sebelum minggu ke 28   

Sama seperti diatas, ditambah kewaspadaan khusus mengenai preeklampsia (tanya 

ibu tentang gejala – gejala preeklamsia, pantau tekanan darah, evaluasi edema, 

periksa untuk apakah ada kehamilan ganda  

c. Trimester ketiga antara minggu 28-36   

Sama seperti diatas, dtambah palpasi abdominal untuk mengetahui apakah ada 

kehamilan ganda.  

d. Trimester ketiga setelah 36 minggu   

Sama seperti diatas, ditambah deteksi letak bayi yang tidak normal, atau kondisi 

lain yang memerlukan kelahiran di rumah sakit.  

(Saifuddin, dkk., 2002)  

9. Tinjauan Tentang Kunjungan Ibu Hamil  

Kontak ibu hamil dan petugas yang memberikan pelayanan untuk mendapatkan 

pemeriksaan kehamilan, istilah kunjungan tidak mengandung arti bahwa selalu ibu hamil 

yang ke fasilitas tetapi dapat juga sebaliknya, yaitu ibu hamil yang dikunjungi oleh 

petugas kesehatan (Depkes RI, 1997:57).  

10. Pelayanan/asuhan standar minimal termasuk “7 T”  



 
 

 
 

a. (Timbang) berat badan  

b. Ukur (Tekanan) darah  

c. Ukur (Tinggi) fundus uteri  

d. Pemberian imunisasi (Tetanus Toxoid)   

e. Pemberian Tablet zat besi, minimum 90 tablet selama kehamilan  

f. Tes terhadap penyakit menular sexual  

g. Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. (Saifudin, 2002). 

  



 
 

 
 

Lampiran 5 

LAMPIRAN FOTO 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

Lampiran 6 

Realisasi Anggaran Biaya 

 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi • Snack 

30 x Rp. 15.000 

 

 

Rp. 450.000 

 

2.  Penyuluhan • Cetak Leaflet 

30 x Rp. 3000 

• Souvenir 

 

Rp.  90.000 

Rp.  150.000 

3.  Umum • Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

• Honorarium RT 

Rp. 400.000 

• Honorarium Kader 

PKK 

Rp. 250.000 x 2 

orang 

• Pembuatan laporan       

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 200.000 

• ATK 

Rp. 110.000 

 

 

 

Rp. 600.000 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 500.000 

 

 

 

 

Rp. 200.000 

 

Rp.  110.000 

 

 TOTAL  Rp. 2.500.000 

 


