




Demi membangun lingkungan yang ramah untuk proses kehamilan yang aman, 
maka sejak tanggal 1 Juli 2021, fasilitas pelayanan pemeriksaan kehamilan telah 
ditingkatkan, diantaranya: Total pemeriksaan kehamilan gratis yang dulunya hanya 10 
kali telah ditambah menjadi 14 kali (1 kali setiap minggu kehamilan ke-8, 24, 30, dan 37); 
pemeriksaan kehamilan USG sebanyak 2 kali (pada minggu kehamilan ke-8 sampai ke-16 
dan setelah minggu ke-32); pemeriksaan diabetes gestasional dan tes anemia (minggu 
kehamilan ke-24 sampai ke-28). Harap tanda tangan pada catatan buku panduan ini 
setiap kali melakukan pemeriksaan dan Anda dapat mencatat hasil pemeriksaan pada 
buku panduan ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menulis pertanyaan 
Anda pada buku panduan ini dan menanyakannya kepada ahli medis saat melakukan 
pemeriksaan kehamilan.

Mulai tanggal 1 Juli 2021, Ibu hamil bisa mendapatkan jenis pelayanan pemeriksaan 
kehamilan yang sesuai dengan minggu kehamilannya. Jika Anda memiliki pertanyaan, 
silakan menanyakannya kepada ahli medis saat pemeriksaan kehamilan. Selain itu, 
ahli medis juga akan memberi penjelasan dan pedoman lebih lanjut setelah melakukan 
evaluasi tentang kondisi kesehatan Anda.

- Instruksi Manual -

Harap membawa Buku Panduan Ibu Hamil
(buku panduan ini dan Buku Panduan Ibu Hamil versi sebelumnya)

dan kartu Akses setiap kali Anda melakukan pemeriksaan kehamilan!

Diterbit oleh: Dinas Kesehatan Nasional Departemen Kesehatan

Tanggal Terbit: Juni 2021

Buku Panduan Pemeriksaan 
Kehamilan



4
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Jadwal Usia 
Kehamilan Jenis Pelayanan

Pertam
a

Kehamilan
Tahap 1

(Usia Kehamilan 
belum genap 13 

minggu)

Minggu
ke-8

1.  Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

2.  Pemeriksaan USG pertama.
(Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pada minggu 
kehamilan ke-8 sampai ke-16: memeriksa jumlah janin, mengukur 
detak jantung janin, ukuran janin, posisi implantasi dan tanggal 
perkiraan kelahiran)

Kedua

Minggu
ke-12

1.  Setelah memastikan adanya detak jantung pada janin, 
jenis pemeriksaan berikut harus disertakan:

(1) Pemeriksaan klinik : sejarah penyakit bawaan keluarga, 
penyakit yang pernah diderita ibu hamil pada masa lalu, 
sejarah kehamilan sebelumnya, gejala ketidaknyamanan 
saat kehamilan. 

(2) Pemeriksaan fisik: berat badan, tinggi badan,  tekanan 
darah, gondok, payudara, panggul, dada  dan perut.

(3) Tes laboratorium: pemeriksaan darah rutin (WBC, RBC, Plt, 
Hct, Hb, MCV), golongan darah, faktor Rh, VDRL atau RPR 
(deteksi sifilis), Rubella IgG dan HBsAg, HBeAg (bagi ibu 
hamil yang karena alasan khusus tidak dapat menerima 
tes kali ini, dapat menerima tes pada pemeriksaan ke-5), 
HIV/AIDS (ELISA atau PA),  dan pemeriksaan urin/kencing. 
Keterangan 2)

2.  Jenis pemeriksaan rutin. ( Keterangan 1)
Catatan: ibu hamil dengan antibodi campak  Jerman/rubella 
negatif harus mendapatkan  imunisasi campak Jerman/vaksin 
rubella  postpartum setelah melahirkan. Biaya vaksin ditanggung 
biaya publik. ( Keterangan 4)

Ketiga

Kehamilan
Tahap 2

(Usia kehamilan
13 - 29 minggu)

Minggu
ke-16

1.  Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

2.  Penyuluhan pencegahan kelahiran prematur.

2

Jadwal Pemeriksaan 
Kehamilan dan Jenis 
Pelayanan



3Jadwal Pemeriksaan Kehamilan dan Jenis Pelayanan

Jadwal Usia 
Kehamilan Jenis Pelayanan

Keem
pat

Kehamilan
Tahap 2

(Usia kehamilan
13 - 29 minggu)

Minggu
ke-20

1.  Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

2.  Pemeriksaan USG kedua.
(Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan sebelum minggu 
kehamilan ke-20: memeriksa jumlah janin, mengukur detak jantung 
janin, ukuran janin, posisi implantansi dan jumlah air ketuban)

3.  Penyuluhan pencegahan kelahiran prematur.

Kelim
a

Minggu
ke-24

1.  Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

2.  Tes laboratorium: pemeriksaan darah rutin (WBC, 
RBC, Plt, Hct, Hb, MCV) dan pemeriksaan diabetes 
gestasional. (Keterangan 2)

Keenam

Minggu
ke-28 Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

Ketujuh

Kehamilan
Tahap 3

(Usia kehamilan  
lebih dari 29 

minggu)

Minggu
ke-30 Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

Kedelapan
Minggu
ke-32

1.  Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

2.  Sebelum dan sesudah minggu ke-32 masa kehamilan 
tersedia pemeriksaan VDRL atau RPR (deteksi sifilis) 
dan pemeriksaan laboratorium lainnya. 

3.  Bagi wanita hamil yang berisiko terinfeksi HIV, dianjurkan 
untuk melakukan tes HIV tambahan (EIA atau PA). 

4.  Pemeriksaan USG ketiga.
(Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan sebelum minggu 
kehamilan ke-32: mengukur detak jantung janin, ukuran janin, 
posisi janin, posisi implantansi, dan jumlah air ketuban)

Kesem
bilan

Minggu
ke-34 Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

Kesepuluh

Minggu
ke-36

1. Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

2. Subsidi tes streptokokus B pada ibu hamil. (Keterangan 3)

Kesebelas

Minggu
ke-37 Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)
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Keterangan 1: Jenis pemeriksaan rutin

(1) Pemeriksaan klinik: gejala ketidaknyamanan saat kehamilan seperti pendarahan, 
sakit perut, sakit kepala, kejang-kejang, dll.

(2) Pemeriksaan fisik: berat badan, tekanan darah, detak jantung janin, posisi janin, 
pembengkakan, dll.

(3) Tes laboratorium: kandungan protein pada urin, kandungan gula pada urin.

Keterangan 2: pemeriksaan darah rutin termasuk:
Hemoglobin (Hb), hematokrit  (Ht), sel darah merah (RBC), volume rata-rata sel 
darah merah (MCV),sel darah putih (WBC), platelet (Plt)

Keterangan 3: pemeriksaan darah rutin termasuk:
Tes streptokokus B untuk ibu hamil diberikan saat cek kehamilan sebelum genap 
35 - 37 minggu sebanyak 1 kali; ketentuan ini tidak berlaku bila ada gejala kelahiran 
prematur sesuai instruksi dokter spesialis.

Keterangan 4: pemeriksaan darah rutin termasuk:
harap hubungi hotline khusus imunisasi dan vaksin di setiap daerah kabupaten 
dan kotamadya untuk lokasi  penyuntikan vaksin dan informasi terkait lainnya.

※ Ibu hamil yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan prenatal lebih dari 14 kali dan pemeriksaan 
USG lebih dari 3 kali, dapat melakukan pemeriksaan kehamilan dengan biaya sendiri. Bila menurut 
diagnosa dokter pemeriksaan memang perlu dilakukan, biaya pemeriksaan dapat menggunakan 
biaya asuransi kesehatan. 

※ Apabila usia kehamilan telah melebihi minggu ke-40 dan masih perlu melakukan pemeriksaan 
kehamilan yang tidak termasuk cakupan asuransi kesehatan, maka organisasi pelayanan kesehatan 
akan menulis alasan terlebih dahulu dan mengajukan subsidi pemeriksaan kehamilan kepada 
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Nasional.

Kedua belas

Kehamilan
Tahap 3

(Usia kehamilan  
lebih dari 29 

minggu)

Minggu
ke-38 Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

Ketiga belas

Minggu
ke-39 Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

Keem
pat 

belas

Minggu
ke-40 Pemeriksaan rutin. (Keterangan 1)

Jadwal Usia 
Kehamilan Jenis Pelayanan
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Pertama

Jadwal
Kehamilan Tahap 1
(Usia Kehamilan belum 

genap 13 minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-8

Ketiga

Jadwal
Kehamilan Tahap 2

(Usia kehamilan13-29 
minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-16

Kelima

Jadwal
Kehamilan Tahap 2

(Usia kehamilan13-29 
minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-24

Kedua

Jadwal
Kehamilan Tahap 1
(Usia Kehamilan belum 

genap 13 minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-12

Keempat

Jadwal
Kehamilan Tahap 2

(Usia kehamilan13-29 
minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-20

Keenam

Jadwal
Kehamilan Tahap 2

(Usia kehamilan13-29 
minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-28

Catatan Tes Prenatal

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Catatan Tes Prenatal
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Ketujuh

Jadwal
Kehamilan Tahap 3

(Usia kehamilan lebih
dari 29 minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-30

Kesembilan

Jadwal
Kehamilan Tahap 3

(Usia kehamilan lebih
dari 29 minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-34

Kesebelas

Jadwal
Kehamilan Tahap 3

(Usia kehamilan lebih
dari 29 minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-37

Kedelapan

Jadwal
Kehamilan Tahap 3

(Usia kehamilan lebih
dari 29 minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-32

Kesepuluh

Jadwal
Kehamilan Tahap 3

(Usia kehamilan lebih
dari 29 minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-36

Kedua belas

Jadwal
Kehamilan Tahap 3

(Usia kehamilan lebih
dari 29 minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-38

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 
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Ketiga belas

Jadwal
Kehamilan Tahap 3

(Usia kehamilan lebih
dari 29 minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-39

Keempat belas

Jadwal
Kehamilan Tahap 3

(Usia kehamilan lebih
dari 29 minggu)

Usia Kehamilan 
yang 

Disarankan
Minggu ke-40

Catatan: Jika Anda ingin mengetahui informasi pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan setiap kali 
pemeriksaan kehamilan, silakan scan kode QR pemeriksaan kehamilan dengan perangkat seluler Anda.

Catatan Tes Prenatal

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 

Tanda Tangan Pemeriksa

Institusi Pemeriksa

Tanggal Pemeriksaan
tahun　　　　bulan　　　　tanggal　　 
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Data Pribadi

Urutan anak ke 
berapa Tinggi badan cm

Tanggal Perkiraan 
Kelahiran

(tahun / bulan / tanggal) Berat badan sebelum hamil kg

Menstruasi terakhir 
dimulai pada tanggal

(tahun / bulan / tanggal) BMI sebelum hamil
berat badan (kg) / tinggi badan2 (m2)

Catatan Pemeriksaan Rutin

Jenis Hasil Jenis Hasil

Faktor Rh Antigen permukaan 
Hepatitis B

Golongan Darah Antigen E Hepatitis B

Sel darah putih (WBC)

Pertama kali Kedua kali

Tes Serologi Sifilis 
Pertama (VDRL atau RPR)

x103/uL x103/uL

Sel darah merah (RBC)
x106/uL x106/uL

Tes Serologi Sifilis Kedua 
(VDRL atau RPR)

Platelet (Plt)
x103/uL x103/uL

Reaksi Antibodi Campak 
Jerman

Hemaokrit (Hct)
% %

Tes Streptokokus B

Volume rata-rat sel darah 
merah (MCV)

fl fl
Pemeriksaan Panggul

Hemoglobin (Hb) g/dL

Normal

Ada kelainan 

g/dL

Normal

Ada kelainan 

Lainnya                           

Diabetes Gestasional

GLU  AC   :                   mg/dL

GLU 1 hr :                   mg/dL

GLU 2 hr :                   mg/dL
Lainnya                           

Normal Ada kelainan

※ Data pada tabel ini akan digunakan untuk evaluasi kebijakan atau penelusuran kasus bagi unit kesehatan.

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

Tabel Catatan Pemeriksaan Kesehatan Prenatal
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※ Jika hasil pemeriksaan antigen hepatitis B calon ibu positif (+), setelah lahir bayinya harus segera  menerima 
imunisasi HBIG (hepatitis B Immune Globulin) dan vaksinasi hepatitis B. Semakin dini menerima imunisasi, semakin 
baik. Pada saat yang sama, dalam waktu 24 jam pertama  mendapatkan vaksinasi hepatitis B tahap 3, dan setelah 
genap berusia 12 bulan, sang bayi harus melakukan tes antigen hepatitis B (HBs-Ag) dan antibodi hepatitis B 
(anti-HBs). Jika hasil tes antigen hepatitis B (HBs-Ag) dan antibodi hepatitis B (anti-HBs) negatif (-), maka dapat 
menambah vaksinasi hepatitis B secara gratis.

※ (Halaman 53 pada Buku Panduan Ibu Hamil versi sebelumnya)」Bila hasil tes menunjukkan antigen hepatitis B 
(HBs-Ag) positif, silahkan minta dokter agar membubuhkan hasil pemeriksaan kehamilan kali ini dalam “daftar 
pemeriksaan pelacakan hepatitis B untuk ibu hamil (halaman 53)”，Bagi calon ibu yang memiliki risiko penularan 
vertikal tinggi hepatitis B dengan konsentrasi virus ≧106U/mL, harap diminta bantuannya untuk transfer ke 
dokter spesialis pencernaan untuk melakukan penilaian dan menggunakan obat-obatan untuk antivirus supaya 
dapat mengurangi risiko bayi yang baru lahir tertular hepatitis B. Selain itu, ibu hamil diharap untuk melakukan 
pemeriksaan selanjutnya sesuai saran dokter setelah persalinan. 

※ Bila hasil tes antibodi campak Jerman pada ibu hamil negatif (-), pada masa kehamilan harus diperhatikan agar 
tidak tertular campak Jerman untuk melindungi janin. Setelah persalinan, ibu hamil harus segera membawa “hasil 
tes antibodi rubella negatif (-)” ke puskesmas atau rumah sakit atau klinik kontrak untuk mendapatkan imunisasi 
gabungan MMR. (penerima imunisasi ini dalam waktu 4 minggu tidak boleh hamil), namun kehamilan yang 
ditemukan dalam 4 minggu setelah vaksinasi tidak boleh dianggap sebagai indikasi untuk aborsi.)

※ Bila hasil tes sifilis pada ibu hamil positif (+), harap minta bantuan dokter untuk melakukan konfirmasi pemeriksaan. 
Jika terdiagnosa, calon ibu sebaiknya segera melakukan pengobatan untuk mencegah bayi baru lahir tertular sifilis 
kongenital. 

※ Bila hasil tes HIV pada ibu hamil positif (+), harap menerima pengobatan sesegera mungkin dan menerima tindakan 
pencegahan dan dukungan perawatan medis selama proses persalinan untuk mencegah bayi baru lahir tertular 
virus HIV. 

※ Bagi calon ibu yang mendapati dirinya menderita anemia dalam pemeriksaan darah rutin harus melakukan 
pemeriksaan lebih lanjut mencari penyebab anemia dan diobati untuk mengurangi risiko bayi lahir prematur dan 
berat terlalu ringan. Bila calon ibu menderita anemia mikrositik (MCV<80fl), maka suami juga harus menjalani 
skrining anemia mikrositik agar bisa mengevaluasi risiko bayi menderita penyakit Thalasemia.

※ Bagi calon ibu yang mendapati jumlah plateletnya terlalu rendah dalam pemeriksaan darah rutin (Plt＜150x103/
uL), sebagian besar merupakan fenomena yang disebabkan oleh kehamilan. Adapun beberapa kasus yang terkait 
dengan preeklampsia (gejala sebelum epilepsi), efek obat-obatan, infeksi virus, kekebalan tubuh, dll.  Bagi ibu 
hamil yang jumlah plateletnya sedikit rendah (Plt100～149x103/uL) dan yang tanpa gejala, kebanyakan tidak 
perlu menjalani pengobatan. Namun dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan berkala. Para calon ibu harap 
memperhatikan apakah mengalami gejala pendarahan vagina, gusi sering berdarah, memar dan bintik-bintik pada 
kulit. Jika ada, harap mencari pertolongan medis sesegera mungkin.

※ Jika seorang calon ibu terdiagnosis diabetes gestasional, maka dapat meningkatkan risiko terlahirnya bayi raksasa, 
distosia bahu, lahir mati, preeklampsia (gejala sebelum epilepsi), dan diabetes kronis. Hal ini bisa diobati dengan 
cara mengontrol pola makan dan minum, olahraga, atau dengan bantuan obat-obatan untuk mengatur kadar gula. 
Kadar gula sebelum makan harus lebih rendah dari 95mg/dL. Kadar gula dua jam setelah makan harus lebih rendah 
dari 120mg/dL. Dengan begitu dapat menghindari penyakit komplikasi akibat diabetes gestasional.

Catatan: di belakang juga disediakan tempat untuk catatan pemeriksaan setiap kali. Juga bisa mencatat laporan di halaman tersebut. 

Tabel Catatan Pemeriksaan Kesehatan Prenatal
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Jadwal pemeriksaan 
kehamilan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam

Usia Kehamilan yang 
Disarankan Minggu ke-8 Minggu ke-16 Minggu ke-20 Minggu ke-24 Minggu ke-26 Minggu ke-28

Tanggal Pemeriksaan

Kehamilan minggu ke

Berat Badan (kg)

Tekanan darah (mmHg)

Denyut jantung janin

Kandungan gula
pada urin

Kandungan protein
pada urin

Pembengkakan

Varises

Keterangan:

Bila ada luka cedera yang 
tidak jelas, atau dicurigai 
adanya kekerasan 
rumah tangga, harap 
melaporkan sesuai 
ketentuan, serta 
mengisi tabel penilaian 
kekerasan yang terjadi 
dalam hubungan dekat 
di Taiwan.

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

Tanggal Pemeriksaan 
Berikutnya

10

※ (kali/menit) (usia kandungan di 
bawah 2 bulan tidak perlu diisi)
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Ketujuh Kedelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat 
belas

Minggu ke-30 Minggu ke-32 Minggu ke-34 Minggu ke-36 Minggu ke-37 Minggu ke-38 Minggu ke-39 Minggu ke-40

　
  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

Jadwal pemeriksaan 
kehamilan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam

Usia Kehamilan yang 
Disarankan Minggu ke-8 Minggu ke-16 Minggu ke-20 Minggu ke-24 Minggu ke-26 Minggu ke-28

Tanggal Pemeriksaan

Kehamilan minggu ke

Berat Badan (kg)

Tekanan darah (mmHg)

Denyut jantung janin

Kandungan gula
pada urin

Kandungan protein
pada urin

Pembengkakan

Varises

Keterangan:

Bila ada luka cedera yang 
tidak jelas, atau dicurigai 
adanya kekerasan 
rumah tangga, harap 
melaporkan sesuai 
ketentuan, serta 
mengisi tabel penilaian 
kekerasan yang terjadi 
dalam hubungan dekat 
di Taiwan.

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

　

  Perlu diperiksa lagi                Perlu ditransfer

　

  Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan   

　

  Tidak ada gejala khusus

Tanggal Pemeriksaan 
Berikutnya

11
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Laporan pemeriksaan

Tempel Foto

Reporter                                             Tanggal Pemeriksaan  tahun                     bulan                     tanggal                  

Tanggal Perkiraan Kelahiran                              

Hasil pemeriksaan    Pemeriksaan rutin      Perlu pemeriksaan lebih lanjut

(Disarankan untuk melakukan pemeriksaan pada usia kehamilan ke-8 sampai ke-16)

BPD (Biparietal diameter)                                           cm,   Usia kehamilan tes USG                                 Minggu

Lingkar perut janin                                                        cm,   Usia kehamilan tes USG                                 Minggu

Data pribadi wanita hamil

Nama                                            Usia                    Nomor Riwayat Penyakit                                            Usia Kehamilan                   

Tanggal Perkiraan Kelahiran : tahun                     bulan                     tanggal                     

Menstruasi Terakhir dimulai tanggal : tahun                     bulan                     tanggal                    

Jumlah janin        Bayi tunggal      Bayi kembar      Bayi kembar                               Janin

Denyut jantung janin   Ada            Tidak ada

Posisi implantasi       Normal      Ada kelainan 

Catatan Pemeriksaan USG Pertama
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Laporan pemeriksaan

Tempel Foto

Reporter                                             Tanggal Pemeriksaan  tahun                     bulan                     tanggal                   

Jumlah air ketuban      Normal   Air ketuban terlalu banyak   Air ketuban terlalu sedikit 

Hasil pemeriksaan    Pemeriksaan rutin      Perlu pemeriksaan lebih lanjut

(Disarankan untuk melakukan pemeriksaan sebelum kehamilan 20 minggu)

Data pribadi wanita hamil

Nama                                            Usia                    Nomor Riwayat Penyakit                                            Usia Kehamilan                   

Tanggal Perkiraan Kelahiran : tahun                     bulan                     tanggal                     

Menstruasi Terakhir dimulai tanggal : tahun                     bulan                     tanggal                    

Jumlah janin        Bayi tunggal       Bayi kembar         Bayi kembar                           Janin

Denyut jantung janin   Ada             Tidak ada

Lokasi plasenta          Dinding anterior   Plasenta previa   Plasenta letak rendah
              Dinding posterior 

Catatan Skrinning Ultrasound

Catatan Pemeriksaan Kehamilan Kedua

Lingkar kepala, diameter biparietal janin                   cm,   Usia kehamilan tes USG                            Minggu

Lingkar perut janin                                                           cm,   Usia kehamilan tes USG                            Minggu

Panjang paha janin                                                           cm,   Usia kehamilan tes USG                            Minggu

Perkiraan berat badan                                                 gram,   Usia kehamilan tes USG                            Minggu
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Laporan pemeriksaan

Tempel Foto

Reporter                                             Tanggal Pemeriksaan  tahun                     bulan                     tanggal                   

Jumlah air ketuban      Normal   Air ketuban terlalu banyak   Air ketuban terlalu sedikit 
Hasil pemeriksaan    Pemeriksaan rutin      Perlu pemeriksaan lebih lanjut

(Disarankan untuk melakukan pemeriksaan setelah usia kehamilan ke-32)

Data pribadi wanita hamil

Nama                                            Usia                    Nomor Riwayat Penyakit                                            Usia Kehamilan                   

Tanggal Perkiraan Kelahiran : tahun                     bulan                     tanggal                     

Menstruasi Terakhir dimulai tanggal : tahun                     bulan                     tanggal                    

Jumlah janin        Bayi tunggal       Bayi kembar         Bayi kembar                           Janin

Denyut jantung janin   Ada             Tidak ada

Posisi janin         Posisi kepala       Ada kelainan posisi janin

Lokasi plasenta          Dinding anterior   Plasenta previa   Plasenta letak rendah
              Dinding posterior 

Catatan Pemeriksaan USG Ketiga

Lingkar kepala, diameter biparietal janin                   cm,   Usia kehamilan tes USG                            Minggu

Lingkar perut janin                                                           cm,   Usia kehamilan tes USG                            Minggu

Panjang paha janin                                                           cm,   Usia kehamilan tes USG                            Minggu

Perkiraan berat badan                                                 gram,   Usia kehamilan tes USG                            Minggu
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Tujuan

Batasan

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan kehamilan USG pada janin merupakan pemeriksaan non-invasif yang menggunakan peralatan 
USG untuk mengukur denyut jantung, lingkar kepala, diameter biparietal, lingkar perut, panjang paha  dan ukuran 
pertumbuhan janin lainnya serta posisi plasenta dan jumlah air ketuban untuk mengetahui usia dan pertumbuhan 
janin. Dalam seluruh proses pemeriksaan kehamilan, disarankan untuk menjalani pemeriksaan USG minimal 3 kali. 
Pemeriksaan pertama pada minggu kehamilan ke-8 sampai 16; pemeriksaan kedua sekitar usia kehamilan minggu ke-20; 
pemeriksaan ketiga setelah minggu ke-32 sampai sebelum persalinan. Bagi ibu hamil yang memiliki kondisi tertentu atas 
evaluasi oleh ahli medis, boleh menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan USG memilki keterbatasan dalam hal resolusi peralatan dan faktor-faktor lainnya, termasuk: USG 
tidak dapat menembus tulang bila jaringan lemak perut ibu terlalu tebal, posisi janin tengkurap, dll. Air ketuban terlalu 
banyak, menyebabkan posisi janin terlalu jauh dari sensor dan gambar yang dihasilkan tidak jelas; air ketuban terlalu 
sedikit menyebabkan kekurangan media untuk transmisi, ditambah lagi kaki tangan janin saling tumpang tindih akan 
membuat gambar tidak jelas. Maka tingkat keakuratan hasil tes USG dapat dibatasi oleh fasilitas peralatan scan.

Pemeriksaan kehamilan USG merupakan salah satu metode pemeriksaan, namun bukan  merupakan hasil akhir. 
Dengan standar medis sekarang, bukan berarti segala kelainan janin dapat dideteksi oleh USG. Laporan mencakup 
beberapa item berikut:

1. CRL (Crown Rump Length): Untuk mengukur panjang antara kepala hingga bokong janin. Biasanya untuk 
mencari tahu posisi horizontal janin. Merupakan indikator penting untuk mengukur usia kehamilan janin 
pada kehamilan periode pertama. Juga dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan apakah 
tanggal perkiraan kelahiran perlu diubah.

2. Lingkar kepala, diameter biparietal(BPD):Ukur diameter maksimal sisi kiri dan kanan tengkorak janin. 
Ini merupakan indikator untuk mengukur ukuran janin dan juga dapat digunakan untuk memperkirakan 
minggu kehamilan. Jika diameter biparietal tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka perlu melakukan 
diagnosa lebih lanjut, termasuk penilaian usia kehamilan atau kelainan lainnya.

3. Panjang paha(FL):Pengukuran panjang paha janin sama dengan pengukuran diameter biparietal, yakni 
dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran janin, usia kehamilan dan perkembangan tulang tungkai.

4. Lingkar perut (AC):Pengukuran lingkar perut janin dapat digunakan untuk menilai ukuran dan pertumbuhan 
janin. Pengukuran lingkar perut dapat digabung dengan pengukuran lainnya untuk memperkirakan berat janin.

5. Lokasi plasenta: Jika lokasi plasenta terlalu dekat atau langsung menghalangi serviks, maka plasenta 
tersebut merupakan plasenta letak rendah atau plasenta previa, yang mencegah janin memasuki saluran 
lahir selama persalinan, yang merupakan salah satu penyebab perdarahan sebelum dan sesudah persalinan 
serta operasi caesar.

6. Konfirmasi bayi kembar: komplikasi kehamilan lebih sering terjadi pada bayi kembar. Pemeriksaan 
kehamilan USG dapat mendeteksi kondisi perkembangan bayi kembar agar dapat memberi pemeriksaan 
dan penanganan yang sesuai. 

7. Penilaian volume air ketuban: Volume air ketuban merupakan salah satu indikator penting untuk 
mendeteksi kelainan atau displasia janin. Volume air ketuban terlalu banyak atau terlalu sedikit berkaitan 
dengan prognosis janin.

Pemeriksaan Ultrasonografi

Penjelasan Pemeriksaan Kehamilan USG

(Sumber: Taiwan Society of Ultrasound in Medicine, Taiwan Association of Obstetrics and Gynecology)



16

Sejarah kesehatan calon ibu sangat penting untuk diagnosa dokter. Calon ibu diharap mengisi 
dengan teliti.  Bila anda pernah mengalami gejala di bawah ini, bubuhkan tanda ""v"" pada       .

Sejarah Penyakit

□　1. Hipertensi/tekanan darah tinggi (kronis) 

□　2. Diabetes/Gula darah 

□　3. Penyakit jantung 

□　4. Operasi penyakit spesialis luar 

□　5. Penyakit ginjal 

□　6. Penyakit gondok 

□　7. Penyakit koagulasi darah 

□　8. Penyakit menular (sesuai hukum) 

□　9. Kanker dan tumor pada kandungan 

□  10. Penyakit saraf simpatik 

□  11. Penyakit kandung kemih (saluran kencing)

□  12. Penyakit saluran pencernaan dan hati

□  13. Anemia (tekanan darah rendah)

□  14. Penyakit lupus eritematosus dan penyakit
autoimun (kekebalan tubuh)

□  15. Penyakit asma dan paru-paru abruption

□  16. Epilepsi

□  17. Penyakit bawaan dan kelainan bawaan 
keluarga

□  18. Kondisi yang membahayakan (merokok, Tinggal
bersama dengan perokok, minum minuman keras)

□  19. Mengkonsumsi obat-obatan terlarang

□  20. Lain-lain
Sejarah Pengobatan Keham

ilan
□  1. Histerektomi atau perbaikan rahim 

□  2. Operasi jantung 

□  3. Penyakit tekanan darah tinggi 

□  4. Kehamilan dengan diabetes 

□  5. Kelahiran prematur
(lahir sebelum genap 37 minggu) 

□  6. Bayi dengan kelainan bawaan 

□  7. Kematian bayi baru lahir 

□  8. Kesulitan untuk melahirkan dengan cara 
normal 

□  9. Pendarahan setelah persalinan

□  10. Infeksi streptokokus B pada janin 
sebelumnya

□  11. Penyumbatan cairan ketuban

□  12. Peradangan ketuban

□  13. Air ketuban terlalu banyak atau terlalu sedikit

□  14. Ketuban pecah dini

□  15. Plasenta previa dan pemisahan plasenta

□  16. Plasenta akreta (implantasi ari-ari)

□  17. Janin cacat atau meninggal dalam rahim;
kematian janin, kematian pada bayi yang
dilahirkan

□  18. Kelainan janin yang memerlukan pembedahan
pengobatan luar

□  19. Kelainan bawaan saat cek kehamilan
(tes kromosom atau genetik)

□  20. Districtress Janin 

□  21. Preeklampsia (gejala sebelum epilepsi) 

□  22. Epilepsi 

□  23. Lain-lain

Menstruasi terakhir dimulai pada tanggal : tahun                        bulan                        tanggal                       

Calon ibu mengalami gejala sebagai berikut　　　pendarahan　　　sakit perut　　　sakit kepala

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　 kejang/keram           gejala lainnya                                                         

                               Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal : tahun               bulan               tanggal              
                               (kehamilan minggu ke-                               )

Kehamilan periode pertama: Usia kehamilan sebelum minggu ke-13

※ Sebelum melakukan cek kehamilan, calon ibu dianjurkan untuk mengisi tabel  pemeriksaan pribadi 
berikut secara lengkap. 

Minggu
ke-8

Catatan inspeksi diri pada usia kehamilan
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Saya telah membaca panduan kesehatan, silakan centang pada       .

□　1. Jenis Pemeriksaan Kehamilan
(Silakan lihat halaman 2)

□　2. Penjelasan Pemeriksaan Kehamilan USG
(Silakan Lihat Halaman 15)

□　3. Informasi Berhenti Merokok
(Halaman 51 pada Buku Panduan Ibu Hamil)

□　4. Tes HIV/AIDS gratis untuk ibu hamil

□　5. Diagnosa kelainan bawaan pada kehamilan
dan subsidi terkait

□　6. Yang perlu diperhatikan saat kehamilan

□　7. Yang harus dihindari saat kehamilan

□　8. Pengontrolan berat badan dan diet saat kehamilan

□　9. Infeksi saat kehamilan dan komplikasi kehamilan

□  10. Gejala darurat yang memerlukan perawatan medis

Hotline Khusus Ibu Hamil : 0800-870870

Untuk kondisi bahaya merokok, harap centang di       .

1. Saya merokok atau tidak ?
 　   Ya (Silakan lihat halaman 51 pada Buku Panduan Ibu Hamil dan berhenti merokok)　　   Tidak

2. Dalam seminggu terakhir, ketika saya di rumah, apakah ada orang lain yang merokok di depan saya ?
 　   Ya (Silakan lihat halaman 51 pada Buku Pedoman Ibu Hamil dan meminta keluarga untuk berhenti merokok)　　   Tidak

(Silakan lihat Buku Panduan
Kesehatan Ibu Hamil)

Bila anda mempunyai masalah atau ingin bertanya pada dokter, dapat dicatat sebagai berikut (misal : diet, 
olahraga, gaya hidup, rokok, alkohol, nutrisi)

Catatan inspeksi diri pada usia kehamilan minggu ke-8

Tanda Tangan Calon Ibu                                                　 Tanda Tangan Anggota Keluarga                                                
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Peringatan khusus dokter

Jika terjadi pendarahan pada masa awal kehamilan, harap segera mencari pertolongan medis.

Pemeriksaan USG Pertama (Laporan hasil pemeriksaan dilampirkan di buku panduan ini pada halaman 12)

Pertumbuhan janin

6-8 minggu Bisa dideteksi detak jantungnya

Panduan Pendidikan Kesehatan

Informasi berhenti merokok (halaman 51 pada Buku Panduan Ibu Hamil) 

Penjelasan pemeriksaan kehamilan USG (halaman 15) 

Penyakit bawaan 

Diagnosa kelainan bawaan pada kehamilan dan subsidi terkait   

Pencegahan efek rokok dan minuman keras  

Anak laki-laki, anak perempuan sama baiknya 

Pencegahan kelahiran prematur 

Cara penanganan ketidaknyamanan pada kehamilan 

Pengontrolan berat badan dan diet saat kehamilan 

Infeksi dan komplikasi pada kehamilan  

Gejala darurat yang memerlukan perawatan medis segera 

Harap kenakan sabuk pengaman saat naik mobil

                               Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal : tahun               bulan               tanggal              
                               (kehamilan minggu ke-                               )

Catatan Pemeriksaan Kehamilan

(Silakan lihat Buku Panduan
Kesehatan Ibu Hamil)

※ Silakan scan kode QR di sebelah kanan 
untuk informasi panduan kesehatan

Institusi Medis : Tanda Tangan Pemeriksa : Tanda Tangan Calon Ibu :

Hotline Khusus Ibu Hamil : 0800-870-870 Tanggal pemeriksaan kehamilan berikutnya
tahun                  bulan                  tanggal                 

Minggu
ke-8
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MEMO

Catatan Pemeriksaan Kehamilan Minggu ke-8
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Untuk kondisi bahaya merokok, harap centang di       .

1. Saya merokok atau tidak ?
 　   Ya (Silakan lihat halaman 51 pada Buku Panduan Ibu Hamil dan berhenti merokok)　　   Tidak

2. Dalam seminggu terakhir, ketika saya di rumah, apakah ada orang lain yang merokok di depan saya ?
 　   Ya (Silakan lihat halaman 51 pada Buku Pedoman Ibu Hamil dan meminta keluarga untuk berhenti merokok)　　   Tidak

Tanda Tangan Calon Ibu                                                　 Tanda Tangan Anggota Keluarga                                                

Bila anda mempunyai masalah atau ingin bertanya pada dokter, dapat dicatat sebagai berikut (misal : diet, 
olahraga, gaya hidup, rokok, alkohol, nutrisi)

Pemeriksaan tingkat depresi

1. Selama satu bulan terakhir, apakah sering merasa tertekan, depresi, atau merasa tidak ada harapan untuk masa 
depan ?　　　Ya　　　Tidak

2. Selama satu bulan terakhir, apakah cenderung kehilangan minat atau kesenangan dalam melakukan sesuatu ?
 　 Ya　　　Tidak

(Keterangan: Jika dua masalah berikut terjadi pada Anda, Anda disarankan untuk memberi tahu keluarga atau dokter tentang hal tersebut agar 
mendapatkan bantuan.)

                               Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal : tahun               bulan               tanggal              
                               (kehamilan minggu ke-                               )

Kehamilan periode kedua: Usia kehamilan minggu ke-13 sampai ke-29

※ Sebelum melakukan cek kehamilan, calon ibu dianjurkan untuk mengisi tabel  pemeriksaan pribadi 
berikut secara lengkap. 

Minggu
ke-24

Catatan inspeksi diri pada usia kehamilan

Saya telah membaca panduan kesehatan, silakan centang pada       .

□　1. Jenis Pemeriksaan Kehamilan
(halaman 15)

□　2. Informasi Berhenti Merokok
(halaman 51 pada Buku Pedoman Ibu Hamil)

□　3. Pencegahan kelahiran prematur

□　4. Yang perlu diperhatikan saat kehamilan

□　5. Cara penanganan ketidaknyamanan pada
kehamilan

□　6. Pengontrolan berat badan dan diet saat kehamilan

□　7. Infeksi saat kehamilan dan komplikasi kehamilan

□　8. Gejala darurat yang memerlukan perawatan medis
dengan segera

□　9. Olahraga pada masa kehamilan

□  10. Menyusui dengan ASI

□  11. Kenali anemia saat hamil (halaman 26)

□  12. Kenali diabetes gestasional (halaman 28)

(Silakan lihat Buku Panduan
Kesehatan Ibu Hamil)

Calon ibu mengalami gejala sebagai berikut　　　pendarahan　　　sakit perut　　　sakit kepala

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　 kejang/keram           gejala lainnya                                                         
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Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal : tahun               bulan               tanggal               (kehamilan minggu ke-                               )

Informasi Pendidikan Kesehatan

□  Pemeriksaan kehamilan dan penjelasan
pemeriksaan USG (halaman 15)

□  Informasi Berhenti Merokok
(Lihat halaman 51 pada Buku Pedoman Kesehatan Ibu Hamil)

□  Pencegahan kelahiran prematur.
Kehamilan beresiko tinggi

□  Yang perlu diperhatikan saat kehamilan

□  Cara penanganan ketidaknyamanan pada kehamilan

□  Pengontrolan berat badan dan diet saat kehamilan

□  Infeksi saat kehamilan dan komplikasi kehamilan

□  Gejala darurat yang memerlukan perawatan medis
dengan segera

□  Olahraga selama masa hamil

□  Menyusui dengan ASI

□  Harap kencangkan sabuk pengaman Anda saat
naik mobil

□  Kenali anemia saat hamil (halaman 26)

□  Kenali diabetes gestasional (halaman 28)

Hasil pemeriksaan kehamilan

Tidak ada gejala khusus

Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan

1.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

2.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

3.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

4.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

Peringatan khusus dokter

Pemeriksaan diabetes gestasional dapat dilakukan pada usia kehamilan minggu ke-24 sampai ke-28.
(Hasil pemeriksaan dapat dicatat di halaman 8 pada buku panduan ini)

Apakah tes anemia telah dilakukan pada usia kehamilan minggu ke-24 sampai ke-28.
(Hasil pemeriksaan dapat dicatat di halaman 8 pada buku panduan ini)

Pendidikan sebelum kelahiran.

Kondisi Pertumbuhan Janin

21-24 minggu Lubang hidung janin mulai terbuka dan mulai latihan bernafas. Janin sudah bisa 
mendengar suara, maka calon ibu boleh mulai berbicara dengannya.

Catatan Pemeriksaan Kehamilan

(Silakan lihat Buku Panduan
Kesehatan Ibu Hamil)

Catatan Pemeriksaan Kehamilan Minggu ke-24

※ Bila ada luka cedera yang tidak jelas, atau 
dicurigai  adanya kekerasan rumah 
t a n g g a ,  h a r a p  m e l a p o r k a n  s e s u a i 
ketentuan, serta mengisi tabel penilaian 
kekerasan yang terjadi dalam hubungan 
dekat di Taiwan (tabel penilaian TIPVDA)

※ Silakan scan kode QR di sebelah kanan 
untuk informasi panduan kesehatan

Institusi Medis : Tanda Tangan Pemeriksa : Tanda Tangan Calon Ibu :

Hotline Khusus Ibu Hamil : 0800-870-870 Tanggal pemeriksaan kehamilan berikutnya
tahun                  bulan                  tanggal                 
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Tanda Tangan Calon Ibu                                                　 Tanda Tangan Anggota Keluarga                                                

Bila anda mempunyai masalah atau ingin bertanya pada dokter, dapat dicatat sebagai berikut (misal : diet, 
olahraga, gaya hidup, rokok, alkohol, nutrisi)

Saya telah membaca panduan kesehatan, silakan centang pada       .

□　1. Informasi Berhenti Merokok
(halaman 51 pada Buku Pedoman Ibu Hamil)

□　2. Pencegahan kelahiran prematur

□　3. Pengontrolan berat badan dan diet saat kehamilan

□　4. Infeksi saat kehamilan dan komplikasi kehamilan

□　5. Gejala darurat yang memerlukan perawatan 
medis dengan segera

□　6. Mengenal depresi pascapartum

□　7. Olahraga  pada masa kehamilan 

□　8. Menyusui

□　9. Mempersiapkan Persediaan Prenatal

Untuk kondisi bahaya merokok, harap centang di       .

1. Saya merokok atau tidak ?
 　   Ya (Silakan lihat halaman 51 pada Buku Panduan Ibu Hamil dan berhenti merokok)　　   Tidak

2. Dalam seminggu terakhir, ketika saya di rumah, apakah ada orang lain yang merokok di depan saya ?
 　   Ya (Silakan lihat halaman 51 pada Buku Pedoman Ibu Hamil dan meminta keluarga untuk berhenti merokok)　　   Tidak

(Silakan lihat Buku Panduan
Kesehatan Ibu Hamil)

Pemeriksaan tingkat depresi

1. Selama satu bulan terakhir, apakah sering merasa tertekan, depresi, atau merasa tidak ada harapan untuk masa 
depan ?　　　Ya　　　Tidak

2. Selama satu bulan terakhir, apakah cenderung kehilangan minat atau kesenangan dalam melakukan sesuatu ?
 　 Ya　　　Tidak

(Keterangan: Jika dua masalah berikut terjadi pada Anda, Anda disarankan untuk memberi tahu keluarga atau dokter tentang hal tersebut agar 
mendapatkan bantuan.)

                               Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal : tahun               bulan               tanggal              
                               (kehamilan minggu ke-                               )

Kehamilan Periode Ketiga: Usia kehamilan di atas minggu ke-29

※ Sebelum melakukan cek kehamilan, calon ibu dianjurkan untuk mengisi tabel  pemeriksaan pribadi 
berikut secara lengkap. 

Minggu
ke-30

Catatan inspeksi diri pada usia kehamilan

Calon ibu mengalami gejala sebagai berikut　　　pendarahan　　　sakit perut　　　sakit kepala

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　 kejang/keram           gejala lainnya                                                         
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Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal : tahun               bulan               tanggal               (kehamilan minggu ke-                               )

Hasil pemeriksaan kehamilan

Tidak ada gejala khusus

Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan

1.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

2.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

3.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

4.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

Peringatan khusus dokter

Memastikan apakah posisi kepala janin menghadap ke bawah.

Apakah Anda telah melakukan tes HIV/AIDS gratis untuk ibu hamil ?
Jika belum, silakan hubungi institusi kesehatan Anda untuk melakukan tes gratis tersebut.

Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG sebanyak 3 kali setelah usia kehamilan minggu ke-32.
(Hasil pemeriksaan bisa dicatat di halaman 14 pada buku pedoman ini)

Kondisi Pertumbuhan Janin

29-32 minggu
Lipatan kulit lebih sedikit, kuku mulai bertumbuh, kelopak mata dapat terbuka, 
pergerakan janin semakin kuat.
Tungkai janin semakin bertenaga. Mulai sering menendang perut ibu.

Catatan Pemeriksaan Kehamilan

Informasi Pendidikan Kesehatan

□  Informasi berhenti merokok
(Halaman 51 pada Buku Pedoman Ibu Hamil)

□  Pencegahan kelahiran prematur

□  Cara penanganan ketidaknyamanan pada kehamilan

□  Pengontrolan berat badan dan diet saat kehamilan

□  Infeksi saat kehamilan dan komplikasi kehamilan

□  Gejala darurat yang memerlukan perawatan medis
dengan segera

□  Pengenalan akan depresi setelah persalinan

□  Olahraga pada masa kehamilan

□  Menyusui dengan ASI

□  Persiapan sebelum kelahiran

□  Harap kencangkan sabuk pengaman Anda saat
naik mobil

□  Membeli kursi mobil bayi

(Silakan lihat Buku Panduan
Kesehatan Ibu Hamil)

※ Bila ada luka cedera yang tidak jelas, atau 
dicurigai  adanya kekerasan rumah 
t a n g g a ,  h a r a p  m e l a p o r k a n  s e s u a i 
ketentuan, serta mengisi tabel penilaian 
kekerasan yang terjadi dalam hubungan 
dekat di Taiwan (tabel penilaian TIPVDA)

Institusi Medis : Tanda Tangan Pemeriksa : Tanda Tangan Calon Ibu :

Hotline Khusus Ibu Hamil : 0800-870-870 Tanggal pemeriksaan kehamilan berikutnya
tahun                  bulan                  tanggal                 

※ Silakan scan kode QR di sebelah kanan 
untuk informasi panduan kesehatan
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Saya telah membaca panduan kesehatan, silakan centang pada       .

□　1. Informasi Berhenti Merokok
(halaman 51 pada Buku Pedoman Ibu Hamil)

□　2. Penjelasan tes Streptokokus B pada ibu hamil

□　3. Pencegahan kelahiran prematur kehamilan
beresiko tinggi

□　4. Pengontrolan berat badan dan diet saat
kehamilan

□　5. Infeksi saat kehamilan dan komplikasi
kehamilan

□　6. Gejala darurat yang memerlukan perawatan medis
dengan segera

□　7. Pengenalan akan depresi setelah persalinan

□　8. Olahraga pada masa kehamilan

□　9. Pemeriksaan bayi yang baru lahir

□  10. Menyusui dengan ASI

□  11. Persiapan sebelum kelahiran

□  12. Pemahaman tentang cara bersalin

Untuk kondisi bahaya merokok, harap centang di       .

1. Saya merokok atau tidak ?
 　   Ya (Silakan lihat halaman 51 pada Buku Panduan Ibu Hamil dan berhenti merokok)　　   Tidak

2. Dalam seminggu terakhir, ketika saya di rumah, apakah ada orang lain yang merokok di depan saya ?
 　   Ya (Silakan lihat halaman 51 pada Buku Pedoman Ibu Hamil dan meminta keluarga untuk berhenti merokok)　　   Tidak

(Silakan lihat Buku Panduan
Kesehatan Ibu Hamil)

Tanda Tangan Calon Ibu                                                　 Tanda Tangan Anggota Keluarga                                                

Bila anda mempunyai masalah atau ingin bertanya pada dokter, dapat dicatat sebagai berikut (misal : diet, 
olahraga, gaya hidup, rokok, alkohol, nutrisi)

Pemeriksaan tingkat depresi

1. Selama satu bulan terakhir, apakah sering merasa tertekan, depresi, atau merasa tidak ada harapan untuk masa 
depan ?　　　Ya　　　Tidak

2. Selama satu bulan terakhir, apakah cenderung kehilangan minat atau kesenangan dalam melakukan sesuatu ?
 　 Ya　　　Tidak

(Keterangan: Jika dua masalah berikut terjadi pada Anda, Anda disarankan untuk memberi tahu keluarga atau dokter tentang hal tersebut agar 
mendapatkan bantuan.)

                               Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal : tahun               bulan               tanggal              
                               (kehamilan minggu ke-                               )

Kehamilan Periode Ketiga: Usia kehamilan di atas minggu ke-29

※ Sebelum melakukan cek kehamilan, calon ibu dianjurkan untuk mengisi tabel  pemeriksaan pribadi 
berikut secara lengkap. 

Minggu
ke-37

Catatan inspeksi diri pada usia kehamilan

Calon ibu mengalami gejala sebagai berikut　　　pendarahan　　　sakit perut　　　sakit kepala

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　 kejang/keram           gejala lainnya                                                         
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Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal : tahun               bulan               tanggal               (kehamilan minggu ke-                               )

Catatan Pemeriksaan Kehamilan

Informasi Pendidikan Kesehatan

□  Informasi berhenti merokok
(Halaman 51 pada Buku Pedoman Ibu Hamil)

□  Penjelasan Tes Streptokokus B pada ibu hamil

□  Pengontrolan berat badan dan diet saat kehamilan

□  Infeksi saat kehamilan dan komplikasi kehamilan

□  Gejala darurat yg memerlukan perawatan medis
dengan segera

□  Pengenalan akan depresi setelah persalinan

□  Olahraga pada masa kehamilan

□  Pemeriksaan bayi yang baru lahir

□  Menyusui dengan ASI

□  Persiapan sebelum kelahiran

□  Pemahaman tentang cara bersalin

□  Persiapan dan tanggapan nyeri yang diderita
saat persalinan

□  Rumah sakit Ibu dan anak

□  Harap gunakan sabuk pengaman saat naik
kendaraan

(Silakan lihat Buku Panduan
Kesehatan Ibu Hamil)

Institusi Medis : Tanda Tangan Pemeriksa : Tanda Tangan Calon Ibu :

Hotline Khusus Ibu Hamil : 0800-870-870 Tanggal pemeriksaan kehamilan berikutnya
tahun                  bulan                  tanggal                 

※ Silakan scan kode QR di sebelah kanan 
untuk informasi panduan kesehatan

Hasil pemeriksaan kehamilan

Tidak ada gejala khusus

Yang perlu diperhatikan atau adanya kelainan

1.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

2.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

3.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

4.                                       □ Perlu diperiksa lagi   □ Perlu ditransfer

Pengingat Khusus untuk Dokter

Tes Streptokokus B pada ibu hamil dapat dilakukan pada usia kehamilan minggu ke-35 sampai ke-37.
(Hasil tes dapat dicatat pada halaman 8 buku panduan ini)

Apakah Anda mengerti bahaya radang usus pada bayi baru lahir dan cara pencegahannya ?

Apakah Anda telah siap untuk melahirkan ?

Kondisi Pertumbuhan Janin

37-40 minggu Kulitnya halus,tengkoraknya keras,dan kuku jari tangan dan kaki berkembang 
dengan sempurna.

※ Bila ada luka cedera yang tidak jelas, atau 
dicurigai  adanya kekerasan rumah 
t a n g g a ,  h a r a p  m e l a p o r k a n  s e s u a i 
ketentuan, serta mengisi tabel penilaian 
kekerasan yang terjadi dalam hubungan 
dekat di Taiwan (tabel penilaian TIPVDA)



Kenali Diabetes 
Gestasional

Bagi ibu hamil yang menderita diabetes gestasional, gula darah yang berlebihan dapat 
mempengaruhi janin melalui plasenta. Maka akan menyebabkan risiko janin terlalu besar, neonatal 
hypoglycemia, ikterus neonatus, dan distosia bahu. Sedangkan untuk ibu hamil, kemungkinan 
operasi caesar akan meningkat. Dua puluh tahun kemudian, setengah dari wanita tersebut 
kemungkinan akan menderita diabetes kronis. Ibu hamil dengan riwayat penyakit keluarga, usia 
lanjut, obesitas, pernah lahir mati, malformasi janin, ukuran janin terlalu besar, jumlah air ketuban 
terlalu banyak dan gejala lainnya akan berisiko tinggi terkena diabetes gestasional.

Mulai Juli 2021, pemerintah akan memasukkan tes toleransi glukosa oral 75 gram ke dalam 
program subsidi pemeriksaan kehamilan umum, yang didasarkan pada rekomendasi International 
Association of Diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG) pada tahun 2010, yaitu menggunakan 
tes toleransi glukosa oral 75 gram untuk mendiagnosis diabetes gestasional. Diantara usia 
kehamilan minggu ke-24 sampai 28, tes toleransi glukosa oral 75 gram dapat dilakukan dengan 
puasa 8 jam. Ibu hamil didiagnosis sebagai penderita diabetes gestasional jika memenuhi salah 
satu atau lebih dari satu kriteria berikut: kadar gula darah saat puasa≧ 92 mg/dL; kadar gula darah 
satu jam setelah diberi glukosa oral ≧180 mg/dL; kadar gula darah dua jam setelah diberi diberi 
glukosa oral ≧153 mg/dL.
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Ibu hamil yang didiagnosis diabetes gestasional biasanya dapat menjaga kadar gula 
darahnya tetap normal melalui pengaturan pola makan dan olahraga. Dianjurkan untuk:

1. Asupan kalori secara keseluruhan harus didasarkan pada BMI sebelum hamil. 
Asupan kalori harus disesuaikan berdasarkan kenaikan berat badan dan kadar gula 
darah harian selama kehamilan. Anda disarankan untuk merundingkan rencana diet 
tersebut dengan ahli gizi agar terbiasa dengan diet teratur dan kuantitatif.

2. Asupan gizi seimbang: Mengasup makanan pokok, buah-buahan, lemak, susu, daging, 
ikan, telur dan kacang-kacangan dengan jumlah yang disesuaikan dengan program diet.

3. Kurangi makan gorengan.

4. Makan lebih banyak makanan kaya serat, sayur-sayuran dan biji-bijian.

5. Makanan yang diasup sebisa mungkin agak tawar. Hindari makanan olahan atau 
makanan yang diracik. Makanan dianjurkan untuk dikukus, direbus, dimasak dengan 
saus dingin dll.

Olahraga dianjurkan untuk dilakukan setidaknya lima hari seminggu, 30 menit sehari 
atau setidaknya 150 menit seminggu. Boleh melakukan olahraga aerobik dengan 
intensitas sedang (seperti: jalan kaki, berenang, dll), dan diselingi dengan istirahat. Prinsip 
olahraganya yaitu mempertahankan kondisi sedikit lelah, tidak haus, dan tidak panas.

Kadar gula darah pada masa kehamilan harus diatur: ketika puasa 60~95
mg/dl; 1 jam setelah makan 60~140 mg/dl; 2 jam setelah makan 60~120 mg/dl.
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Kenali anemia
saat hamil

Hampir 10% sampai 20% ibu hamil di Taiwan mengalami anemia pada awal pemeriksaan 
kehamilan dan 30% hingga 40% saat melahirkan. Anemia selama kehamilan dapat mengakibatkan 
ukuran janin terlalu kecil, bayi lahir prematur, meningkatkan persentase kematian perinatal, 
atau menyebabkan keterlambatan perkembangan, kekurangan konsentrasi, keterbelakangan 
mental dan masalah lainnya. Hal ini juga dapat meningkatkan beban jantung dan paru-paru 
wanita hamil, pusing, pingsan, penyembuhan luka buruk, kontraksi rahim buruk, kesulitan saat 
melahirkan, depresi pascapartum, dan lebih berbahaya lagi jika mengalami pendarahan besar 
setelah melahirkan. Maka calon ibu dan ahli medis harus lebih berhati-hati.

Kebutuhan zat besi selama kehamilan meningkat. Asupan zat besi yang dianjurkan untuk 
kehamilan periode pertama dan kedua adalah 15 mg/hari. Sedangkan untuk kehamilan periode 
ketiga dan ibu menyusui, dianjurkan untuk meningkatkan asupan zat besi menjadi 45 mg/hari. 
Asupan zat besi selain dibutuhkan oleh ibu dan janinnya, juga perlu untuk dijadikan cadangan 
dalam jumlah besar dan disimpan di di dalam tubuh janin untuk digunakan dalam waktu enam 
bulan setelah bayi lahir. Kekurangan zat besi selama kehamilan dapat mengakibatkan dampak 
buruk pada otak dan mental janin. Maka calon ibu disarankan untuk mengonsumsi lebih banyak 
makanan yang kaya zat besi, seperti kelompok alga (kerang, gurita, tiram, dll), hati, daging merah, 
dan sayuran warna gelap (bayam, kacang kapri manis, bayam Okinawa, dll).

Jika jumlah hemoglobin calon ibu kurang dari 10,5g/dL saat tes darah, maka termasuk penderita 
anemia. Kebanyakan orang dengan anemia ringan harus mengonsumsi suplemen zat besi 
dan mengevaluasi kemanjurannya. Jika kondisi masih tidak membaik, maka perlu melakukan 
pengobatan atau pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat yang bersamaan, juga mencari tahu penyebab 
ketidakmanjurannya, seperti masalah penyerapan usus (fungsi penyerapan obat yang dikonsumsi 
melalui mulut atau obat dikonsumsi bersama antasida sehingga fungsi penyerapannya kurang 
baik); tidak dapat minum obat secara teratur atau perdarahan kronis di bagian lain. Jika calon 
ibu tidak dapat mengasup suplemen zat besi oral, maka dapat mempertimbangkan pemberian 
zat besi melalui intravena. Bagi penderita anemia berat (jumlah HB < 6g/dL) dapat menyebabkan 
pengiriman oksigen ke janin tidak mencukupi, sehingga dapat mengakibatkan gawat janin, 
berkurangnya cairan ketuban, dan bahkan kematian janin. Maka dianjurkan untuk melakukan 
transfusi darah darurat. Kondisi anemia tersebut harus terus diikuti secara berkala selama masa 
kehamilan dan setelah melahirkan, dan pengobatan efektif harus dilanjutkan hingga 6-12 minggu 
setelah melahirkan.
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