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Generasi  unggul? Keluarga mana sih yang ingin melahirkan generasi unggul. Generasi yang sehat secara 

jasmani dan rohani, sehat secara paripurna biopsikososial dan spiritualnya. Tentunya  hamil dan 

mempunyai anak ini sebuah karunia besar yang Allah SWT berikan kepada setiap pasangan. 

Untuk dapat melahirkan generasi unggul tentunya merencanakan kehamilan dan 

mempersiapkannya merupakan satu keharusan. Mempersiapkan kesehatan fisik baik ibu 

maupun ayah, mengidentifikasi penyakit penyakit yang bisa menyebabkan gangguan selama 

proses kehamilan, upaya upaya tersebut merupakan persiapan prakonsepsi. 

Menurut Lang, et al  tahun 2017 masa prakonsepsi merupakan masa sebelum kehamilan atau 3-6 bulan 

sebelum kehamilan. Pada masa ini memberikan kesempatan kepada pasangan untuk melakukan 

perawatan dengan merubah perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan, kehamilan, serta 

kesehatan ibu dan anak.  

Seperti halnya hasil tinjauan systematis dan meta analysis oleh Dekan, et al 2014 wanita yang menerima 

perawatan prakonsepsi baik di pusat kesehatan atau di masyarakat menunjukkan hasil yang lebih baik, 

seperti berhenti merokok; peningkatan penggunaan asam folat; menyusui; peluang lebih besar untuk 

mendapatkan perawatan antenatal; dan tingkat kematian neonatal yang lebih rendah. 

Menurut Permenkes RI No. 97 Tahun 2014 dan Lang, et al  tahun 2017, beberapa hal yang bisa dilakukan 

oleh Ayah Bunda dalam masa prakonsepsi sebagai berikut :  

1. Pemeriksaan kesehatan 

Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik : penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, 

pengukuran lingkar lengan atas, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan mulut dan serviks. 

Pemeriksaan laboratorium, meliputi: kadar hemoglobin, HBSAg, HIV, tes kehamilan, dan golongan 

darah (jika belum diketahui), urin rutin atau sesuai indikasi dan pemeriksaan penunjang lainnya.  

2. Skrining  

Skrining prakonsepsi diantaranya pengkajian riwayat genetic, riwayat penyakit kronis, penyakit 

berat, penyakit infeksi menular seksual, riwayat kehamilan dan kelahiran terdahulu, serta obat-

obatan yang sedang atau pernah dikonsumsi.  

3. Imunisasi  

Imunisasi bertujuan untuk menjaga daya tahan tubuh ibu sebelum hamil dan pada masa 

kehamilan. Imunisasi yang drekomendasikan yaitu imunisasi TT (Tetanus Toksoid), imunisasi 

TORCH, imunisasi campak / MMR, imunisasi hepatitis B dan imunisasi varisela.  

4. Menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh.  

Pada masa prakonsepsi lakukan olah raga sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 1/2 jam 3 

secara rutin. Olahraga yang rutin dapat membantu memiliki berat badan yang sehat. Berat badan 

yang sehat mengurangi komplikasi selama kehamilan, persalinan serta janin. Penilaian berat 



badan sehat dapat dilakukan dengan cara berkonsultasi kepada bidan dan dokter untuk dilakukan 

penilaian BMI atau Indeks Massa Tubuh. 

5. Menghentikan kebiasaan buruk.  

Perokok berat, morfin, pecandu narkotika dan obat terlarang lainnya, kecanduan alkohol, gaya 

hidup dengan perilaku seks bebas dapat mempengaruhi kesuburan, kehamilan dan janin.  

6. Meningkatkan asupan makanan bergizi yang optimal.  

Konsumsilah makanan yang mengandung zat vitamin seperti protein, vitamin E, vitamin C, asam 

folat, vitamin D, omega 3, zat besi serta hindari makanan yang banyak mengandung gula, garam 

serta minuman yang berkafein seperti kopi atau alcohol,  serta yang mengandung soda.  
7. Persiapan psikologis / mental 

Hindari hal – hal yang mempengaruhi psikologis anda, karena gangguan psikologis dapat 

mempengruhi kesehatan ibu dan janin. Oleh karena itu tetap berpikir positif dalam segala hal agar 

kehamilan yang akan dijalani dapat berlangsung baik. Serta dukungan dari keluarga atau suami 

selama prakonsepsi dapat meningkatkan semangat untuk mempersiapkan kehamilan dilengkapi 

dengan pencarian informasi tentang persiapan kehamilan dan kelahiran.  

8. Perencanaan financial/keuangan.  

Persiapan keuangan merupakan salah satu faktor penting karena timbulnya ketegangan psikis 

serta tidak terpenuhinya kebutuhan gizi yang baik pada saat kehamilan tak jarang timbul akibat 

ketidaksiapan pasangan dalam hal financial/keuangan.  

9. Konsultasi dengan dokter atau bidan dan tenaga kesehatan lainnya bila menemukan masalah 

atau kesulitan dalam upaya persiapan kehamilan.  

Melalui pendidikan dan konseling akan mudah mengidentifikasi faktor risiko terhadap kesuburan, 

kehamilan dan janin. Dengan demikian jangan ragu untuk berkonsultasi sebelum menikah atau 

sebelum hamil.  

Merencanakan hamil dan semangat melakukan persiapan dengan menjaga kesehatan tubuhnya 

sejak dini pada masa prakonsepsi, merupakan bentuk ikhtiar untuk mendapatkan kesehatan dan 

kemaslahatan dimasa depan. Adapun hasilnya, kita pasrahkan kepada Allah SWT.  


