
i 
 

LAPORAN AKHIR 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

“SKEMA PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT” 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN ANC GRATIS DI KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN 

ILIR TAHUN 2018 

 

 

Tahun ke 1 dari Rencana 1 Tahun 

 

TIM PELAKSANA 

KETUA 

Meta Rosdiana, S.ST., M.Kes (NIDN :211307601) 

ANGGOTA 

Siti Amalia,S.ST.,M.Kes (NIDN :0225058901) 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN 

STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG 

DESEMBER 2018 



ii 
 

 



iii 
 

RINGKASAN 

Pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu 

hamil.Sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan 

kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba, 1998). Kunjungan ANC adalah 

kunjungan ibu hamil ke bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil 

untuk mendapatkan pelayanan / asuhan antenatal. Pelayanan ANC adalah pelayanan yang 

bersifat preventif untuk memantau kesehatan ibu dan mencegah komplikasi bagi ibu dan 

janin (Bartini, 2018).Pelayanan Ante Natal Care (ANC) adalah pelayanan kesehatan oleh 

tenaga kesehatan terlatih untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan 

standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan kebidanan (Kemenkes, 

2018). 

          Menurut Kemenkes RI (2018) menyatakan bahwa standar pelayanan kebidanan 

meliputi 24 standar yaitu : 

a. Standar pelayanan umum    (2 standar) 

b. Standar pelayanan Ante Natal Care    (6 standar)  

c. Standar pelayanan persalinan    (4 standar) 

 d. Standar pelayanan nifas     (3 standar) 

e. Penanganan kegawatdaruratan obstetric neonatal  (9 standar) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 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 2018 

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 2018 menjadi 102/100 ribu KH dan AKB menurun dari 34 pada tahun 2018 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 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 indralaya kabupaten ogan ilir, diketahui bahwa terdapat 25 orang ibu hamil. 
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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 

Pemeriksaan Gratis dan Penyuluhan ANC di tahun 20118 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rendahnya frekuensi kunjungan antenatal care di Asrama Brimob Bukit Besar 

Palembang tahun 2018. 

 

1.3 Tujuan Kegiatan 

a. Memberikan pemeriksaan secara cuma-cuma kepada ibu hamil yang kurang mampu 

dan ibu hamil yang mengabaikan kesehatannya. 

b. Memberikan pengetahuan mengenai kehamilan yang sehat agar terjadi perubahan 

perilaku menjadi lebih baik pada warga di Desa Ulak Teberau Anyar Kecamatan 

Karang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Target 

Agar para ibu hamil di INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR mengerti dan 

memahami dengan baik bagaimana kesehatan pada ibu hamil yang sesungguhnya, serta ibu 

hamil mau memeriksakan kehamilannya sehingga tingkat kesehatan pada ibu hamil bisa 

meningkat.Setelah melakukan penyuluhan dan pemeriksaan tersebut audiens bisa mengerti 

dan memahami dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan respon yang baik dari audiens. 

 

2.2 Luaran 

Dari kegiatan program Kegiatan ANC Gratis Di Kecamatan Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir ini dapat di hasilkan luaran berupa : 

1. Laporan penyuluhan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 

dapat dilihat olehpengabdi berdasarkan format penyuluhan yang telah diberikan 

2. Satu artikel pada media massa cetak (koran) dan media elektronik website  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

3.1 Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat diRT 14 Kecamatan Plaju Darat 

Kelurahan Plaju Kota Palembang 

 

3.2 Metode Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan November sampai dengan Desember 2018 

bertempat diindralaya kabupaten ogan ilir Metode yang digunakan berupa penyuluhan dan 

pelaksanaan pemeriksaan kehamilan secara cuma-cuma. Alat yang digunakan berupa leaflet, 

LCD, proyektor, alat pemeriksaan ANC  (timbangan, pita ukur, tensimeter, dsb) 

 

3.3 Waktu dan Tempat 

Tanggal : Jumat, 17 Desember 2018 

Waktu  : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat  : Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Dan Pembahasan 

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang sangat 

baik dari masyarakat di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir .Tujuan dari kegiatan 

penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan 

pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan.Sedangkan sasaran dari kegiatan 

penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah 

Palembang juga telah tercapai.Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan 

diperhatikan agar ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebelum melakukan 

kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba 

menggali pengetahuan dasar ibu hamil . Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 

pengertian ANC (Antenatal Care) .Setelah menggali pengetahuan dasar 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. 

 

 

 

 

 



6 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan Dan Saran 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat mau mengikuti 

kegiatan pemantauan ibu hamil ANC (Antenatal Care) . Tujuan dilaksanakan program 

pemantauan ibu hamil ANC (Antenatal Care) agar masyarakat lebih memahami tentang 

Pentingnya Pemantauan dan Pemeriksaanibu hamil ANC (Antenatal Care). Kegiatan yang 

diberikan merupakan kegiatan penyuluhanibu hamil ANC (Antenatal Care) di kecamatan 

indralaya kabupaten ogan ilir . 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.  

  



7 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Departemen Kesehatan RI. (2003). Pedoman Pelayanan Antenatal di Tingkat Pelayanan  

Dasar. Depkes RI : Jakarta. 

Kusmiyati, Y., Wahyuningsi, H. P., Sujiyatini., (2008). Perawatan Ibu Hamil. Fitramaya.  

Yogyakarta. 

Manuaba, I.C., Manuaba, I.B.F., & Manuaba, I.B.G. (2009). Buku Ajar Patologi  

Obstetri.EGC : Jakarta. 

Sakinah, V dan Ika A. 2015. Upaya Peningkatan Pengetahuan, Sikap Dan Kunjungan  

Antenatal Care (Anc) Ibu Hamil Melalui Pemberdayaan Kader Anc. Jurnal Unnes 

Journal of Public Health Vol. 4 No1. Diakses 14 November 2015. 2. 

Kumendong, Lovin G dan Kundre R. 2015. Hubungan Frekuensi Kunjungan Antenatal Care  

(Anc) Dan Status Gizi Ibu Hamil Trimester III Dengan Berat Badan Lahir (BBL) 

Bayi Di RSU Pancarankasihgmim Manado Tahun 2015. Ejournal Keperawatan        

(e-Kp) Volume 3 Nomor 2 Mei 2015. Diakses 30 November 2015. 3. Riskesdas. 

2013.  

Laporan KIA Puskesmas Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. 6. Profil,  

2015. Hesty dan suriah. 2013. Konsep Perawatan Kehamilan Etnis Bugis Pada Ibu 

Hamil Di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Tahun 2013. KTI. 

Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, FKM, UNHAS. Diakses 11 Maret 2016. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Lampiran 1. Satuan Acara Penyuluhan 

Pokok Pembahasan : ANC (Antenatal Care) 

Sub pokok pembahasan : PemantauanIbu Hamil ANC (Antenatal Care) 

Sasaran : Seluruh ibu hamil di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan 

Ilir 

Hari/ Tanggal : Jumat, 17 Desember 2018 

Tempat : Di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 

Jam / Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

a. Tujuan Umum 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang ANC (Antenatal Care) 

diharapkan seluruh Ibu di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir mengetahui 

tentang pemantauan ANC (Antenatal Care) 

b. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu Hamil 

Menjelaskan Pengertian ANC (Antenatal Care) 

1. Mengetahui Kebutuhan Ibu Hamil 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu Hamil 

3. Mengetahui Tahap-tahap Persiapan Ibu Hamil  
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1. Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengertian ANC (Antenatal Care) 

2. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil 

4. Tahap-tahap persiapan ibu hamil 

2. Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Media 

1. Laptop 

2. LCD 
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1. Setting Tempat 
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Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 
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4. 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 ANC 

(Antenatal Care) 

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 ANC 

(Antenatal Care) 

2. Kebutuhan Dasar Ibu 

Hamil 

3. faktor-faktor yang 

mempengaruhi ibu 

hamil 

4. Tahap-tahap persiapan 

ibu hamil 

 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk bertanya  

2. Menjawab pertanyaan dari 

peserta 

 

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima kasih 

dan salam penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi yang 

diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan dan 

membalas salam 
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4. Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 
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Lampiran 2. Lampiran Materi 

1.  Pengertian ANC 

Ante Natal Care merupakan cara penting untuk memonitoring dan mendukung 

kesehatan ibu hamil normal dan mendeteksi ibu dengan kehamilan normal, ibu hamil 

sebaiknya dianjurkan mengunjungi bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ia 

merasa dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan dan asuhan antenatal                  

(Prawirohardjo. S, 2006 :52). 

2. Tujuan Ante Natal Care(ANC) 

1. Memantaukemajuan kehamilan dan untuk memastikan kesehatan ibu dan 

tumbuh kembang bayi. 

2. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental dan sosial ibu. 

Mengenal secara dini adanya ketidaknormalan, komplikasi yang mungkin terjadi 

selama hamil termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan 

pembedahan. 

3. Mempersiapkan kehamilan cukup bulan, melahirkan dengans elamat ibu dan 

bayinya dengan trauma seminimal mungkin. 

4. Mempersiapkan Ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI 

ekslusif. 

5. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar 

dapat tumbuh kembang secara optimal. 

3.  Standar Pelayanan Ante Natal Care (ANC) 

 Standar 1 : Metode Asuhan 

Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan 

langkah : Pengumpulan data dan analisa data, penentuan diagnosa 

perencanaan, evaluasi dan dokumentasi. 

 Standar 2 : Pengkajian 

Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis 

berkesinambungan.Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis. 

 Standar 3: Identifikasi Ibu Hamil 

Bidan melakukan kunjungan rurnah dan berinteraksi dengan masyarakat 

secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan 

anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya 

sejak dini dan secara teratur. 
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 Standar 4: Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal 

Bidan memberikan sedikitnya 4x pelayanan antenatal.Pemeriksaan meliputi 

anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai 

apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus mengenal 

kehamilan risti/kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS 

(Penyakit Menular Seksual) / infeksi HIV (Human Immuno Deficiency Virus) ; 

memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan kesehatan serta 

tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Puskesmas. Mereka harus mencatat 

data yang tepat pada setiap kunjungan.Bila ditemukan kelainan, mereka harus 

mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan rnerujuknya untuk tindakan 

selanjutnya. 

 Standar 5: Palpasi Abdominal 

Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama dan melakukan 

palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan; serta bila umur kehamilan 

bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala 

janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan 

rujukan tepat waktu. 

 Standar 6: Pengelolaan Anemia pada Kehamilan 

Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan dan/atau 

rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 Standar 7 : Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan 

Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan 

dan mengenali tanda serta gejala preeklamsi lainnya, serta mengambil 

tindakan yang tepat dan merujuknya. 

 Standar 8 : Persiapan Persalinan 

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta 

keluarganya pada trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan 

persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan 

direncanakan dengan baik, disamping persiapan transportasi dan biaya untuk 

merujuk, bila tiba-tiba terjadi kadaan gawat darurat. Bidan hendaknya 

kunjungan rumah untuk hal ini.(PPIBI, 1999:26-27) 
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4. Penatalaksanaan Antenatal Care 

Pelayanan Ante Natal Care (ANC) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada ibu selama kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan Ante Natal 

Care (ANC), selengkapnya mencakup banyak hal yang meliputi anamnesis, 

pemeriksaan fisik baik umum dan kebidanan, pemeriksaan laboratorium atas indikasi 

serta intervensi dasar dan khusus sesuai dengan resiko yang ada. Namun dalam 

penerapan operasionalnya dikenal standar minimal ”7T” untuk pelayanan Ante Natal 

Care (ANC) yang terdiri atas: 

 (Timbang) berat badan 

Ukuran berat badan dalam kg tanpa sepatu dan memakai pakaian yang 

seringan-ringannya.Berat badan kurang dari 45 kg pada trimester III 

dinyatakan ibu kurus kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan lahir 

rendah. 

 Ukur (tekanan) darah 

Untuk mengetahui setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan 

mengenali tanda-tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil 

tindakan yang tepat dan merujuknya. 

 Ukur (tinggi) fundus uteri 

Pemeriksaan abdominal secara seksama dan melakukan palpasi untuk 

memperkirakan usia kehamilan; serta bila umur kehamilan bertambah, 

memeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam 

rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu. 

5. Pemberian imunisasai (Tetanus Toksoid) TT lengkap. 

6. Untuk mencegah tetanus neonatorum. 
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Tabel 1  Jadwal Pemberian Imunisasi TT 

Antigen 

Interval 

(selang waktu 

minimal) 

Lama perlindungan % Perlindungan 

TT 1 

Pada kunjungan 

antenatal pertama – – 

TT 2 

4 minggu setelah 

TT 1 3 tahun 80 

TT 3 

1-6 bulan setelah 

TT 2 5 tahun 95 

TT 4 

1 tahun setelah 

TT 3 10 tahun 95 

TT 5 

1 tahun setelah 

TT 4 

25 tahun/ 

Seumur 

99 

Keterangan: apabila dalam waktu tiga (3) tahun WUS tersebut melahirkan maka bayi yang 

dilahirkan akan terlindungi dari tetanus neonatorum. Pemberian (tablet besi) minimnal 90 

tablet selama kehamilan 

7.  (Tes)  terhadap penyakit menular seksual 

Melakukan pemantauan terhadap adanya PMS agar perkembangan janin berlangsung 

normal. 

8. (Temu) wicara dalam rangka pensiapan rujukan.  

Memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya tentang 

tanda-tanda resiko kehamilan. (Depkes RI, 2001:23) 

9. Kunjungan Ante Natal Care (ANC) 

Kunjungan ibu hamil adalah kontak ibu hamil dengan tenaga profesional 

untuk mendapatkan pelayanan Ante Natal Care (ANC) sesuai standar yang 

ditetapkan. Istilah kunjungan disini tidak hanya mengandung arti bahwa ibu hamil 

yang berkunjung ke fasilitas pelayanan, tetapi adalah setiap kontak tenaga kesehatan 

baik diposyandu, pondok bersalin desa, kunjungan rumah dengan ibu hamil tidak 
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memberikan pelayananAnte Natal Care (ANC) sesuai dengan standar dapat dianggap 

sebagai kunjungan ibu hamil (Depkes RI, 2001:31) 

 Kunjungan ibu hamil Kl 

Kunjungan baru ibu hamil adalah kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada 

masa kehamilan. 

 Kunjungan ulang 

Kunjungan ulang adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang 

kedua dan seterusnya, untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan 

standar selama satu periode kehamilan berlangsung. 

 K4 

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke empat atau lebih 

untuk mendapatkan pelayanan Ante Natal Care (ANC) sesuai standar yang 

ditetapkan dengan syarat: 

1)  Satu kali dalam trimester pertama (sebelum 14 minggu). 

2)  Satu kali dalam trimester kedua (antara minggu 14-28) 

3) Dua kali dalam trimester ketiga (antara minggu 28-36 dan setelah minggu 

ke 36). 

4) Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan-keluhan tertentu 

10. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ante Natal Care (ANC) 

 Pengetahuan 

Ketidak mengertian ibu dan keluarga terhadap pentingnya pemeriksaan 

kehamilan berdampak pada ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya pada 

petugas kesehatan. 

 Ekonomi 

Tingkat ekonomi akan berpengaruh terhadap kesehatan, tingkat ekonomi 

rendah keluarga rendah tidak mampu untuk menyediakan dana bagi 

pemeriksaan kehamilan, masalah yang timbul pada keluarga dengan tingkat 

ekonomi rendah ibu hamil kekurangan energi dan protein (KEK) hal ini 

disebabkan tidak mampunya keluarga untuk menyediakan kebutuhan energi 

dan protein yang dibutuhkan ibu selama kehamilan. 
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 Sosial Budaya 

Keadaan lingkungan keluarga yang tidak mendukung akan mempengaruhi ibu 

dalam memeriksakan kehamilannya. Perilaku keluarga yang tidak mengijinkan 

seorang wanita meninggalkan rumah untuk memeriksakan kehamilannya 

merupakan budaya yang menghambat keteraturan kunjungan ibu hamil 

memeriksakan kehamilannya. 

 Geografis 

Letak geografis sangat menentukan terhadap pelayanan kesehatan, ditempat 

yang terpencil ibu hamil sulit memeriksakan kehamilannya, hal ini karena 

transpontasi yang sulit menjangkau sampai tempat terpencil (Depkes RI, 

2001:57). 

 Sikap 

Respon ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keteraturatan ANC. Adanya sikap lebih baik tentang 

ANC ini mencerminkan kepedulian ibu hamil terhadap kesehatan dirinya dan 

janin. 

 Informasi 

Informasi adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai pemberitahuan 

seseorang, biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pendekatan ini biasanya 

digunakan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi 

yang berpengaruh terhadap perilaku, biasanya melalui media massa (Saifudin, 

A, 2005). Ibu yang pernah mendapatkan informasi tentang antenatal care dari 

tenaga kesehatan, media massa, maupun media elektronik akan meningkatkan 

pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya melakukan antenatal care, sehingga 

ibu dapat teratur dalam melakukan kunjungan antenatal care. 
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 Dukungan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti sokongan dan bantuan, 

disini dukungan dalam penentuan sikap seseorang berarti bantuan atau 

sokongan dari orang terdekat untuk melakukan kunjungan ulang. Dukungan 

sosial suami yang sangat diharapkan oleh sang istri antara lain suami 

mendambakan bayi dalam kandungan istri, suami menunjukkan kebahagiaan 

pada kelahiran bayi, memperhatikan kesehatan istri, mengantar danmemahami 

istrinya, tidak menyakiti istri, berdo’a untuk keselamatan istri dan suami 

menunggu ketika istri dalam proses persalinan (Harymawan, 2007) 
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Realisasi Anggaran  

No Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1 Konsumsi  Snack 

40 x Rp. 10.000 

 

Rp. 400.000 

2 Penyuluhan  Cetak Leaflet 

15 x Rp. 30.000 

 Souvenir 

  

Rp. 250.000 

Rp. 150.000 

3 Umum   Honorarium pelaksana 

Rp. 100.000 x 3 orang 

 Honorarium RT 

Rp. 300.000  

 Honorarium kader PKK 

Rp. 300.000 x 2 orang 

 Pembuatan laporan kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 100.000 

 ATK 

Rp. 150. 000 

 

 

Rp. 300.000 

Rp. 300.000 

Rp. 600.000 

 

 

Rp. 200.000 

Rp. 150.000 

  Total Rp. 3. 000.000 
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