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Pemantauan Tumbuh-Kembang Anak 

 

1. Anak adalah manusia sejak pembuahan sampai berakhirnya proses tumbuh kembang 

yang secara operasional diterjemahkan menjadi dari saat awal kehamilan sampai 

dengan usia 18 tahun. Anak merupakan investasi generasi suatu bangsa, sehingga 

kualitas anak sangat menentukan keberlangsungan generasi dan kualitas bangsa. 

2. Kualitas anak sangat ditentukan oleh keberlangsungan proses tumbuh-kembangnya 

sejak periode di dalam kandungan dan periode awal kehidupannya selama masa kritis 

pada 3 tahun pertama. 

3. Proses tumbuh kembang anak selama masa kritis 3 tahun pertama kehidupannya harus 

terpantau dan tercatat dengan baik, yang bertujuan menemukan adanya gangguan 

tumbuh kembang secara dini sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin 

sebelum anak melewati masa kritisnya. 

• Pemeriksaan untuk pemantauan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih  

   dengan baik untuk pemeriksaan dasar tumbuh-kembang anak. 

• Pemantauan dilakukan untuk semua anak tanpa kecuali baik anak yang terlahir  

   dengan risiko rendah maupun risiko tinggi. 

• Pemantauan dilakukan secara reguler dan kontinyu dengan jadwal 

4. 1) Usia lahir sampai 12 bulan setiap 1 bulan; 2) Usia 12 bulan sampai 3 tahun setiap 3 

bulan; 3) Usia 3 tahun sampai 6 tahun setiap 6 bulan; 4) Usia 6 tahun sampai 18 tahun 

setiap 1 tahun. 

5. Pemantauan tumbuh-kembang anak hendaknya dilakukan dengan prinsip-prinsip 

utama sebagai berikut: 

6. Setiap institusi pelayanan kesehatan anak diharuskan mempunyai pelayanan 

pemantauan tumbuh-kembang anak yang dibina oleh dokter spesialis anak setempat. 

7. Setiap dokter spesialis anak di Indonesia harus terlatih untuk melakukan skrining 

dasar     tumbuh-kembang anak dalam pelayanan kesehatan anak sehari-hari. 
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