
TAHAP-TAHAP 
PERKEMBANGAN 

ITU PENTING

Ikuti perkembangan anak 
Anda. Ambil tindakan dini  

jika Anda khawatir  
mengenai sesuatu.

Temukan layanan kesehatan anak dan keluarga  
setempat Anda di:

www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services

Rincian kontak

Jangan menunggu.  
Ambil tindakan dini.

Jika anak Anda tidak mencapai tahap-tahap 
perkembangan untuk usianya, sampaikan  

kekhawatiran Anda.

Bicaralah dengan perawat kesehatan anak dan keluarga 
atau dokter keluarga Anda.

Ambil tindakan dini sewaktu keterampilan anak sedang 
berkembang. Bantu anak Anda mencapai potensi 

penuhnya. 

Dapatkan informasi  
lebih lanjut

Catatan Kesehatan Pribadi Saya (Buku Biru)  
memuat informasi lebih lanjut mengenai  

tahap-tahap perkembangan dan beberapa  
situs web bermanfaat.

Membantu anak 
mengembangkan 
keterampilannya

Keterampilan seperti mengambil langkah pertama, 
senyum pertama kalinya, dan melambai “da-dah” 

disebut tahap-tahap perkembangan.

Sejak lahir hingga usia 5 tahun, anak Anda semestinya 
mencapai tahap-tahap perkembangan tertentu 

dalam cara bermain, belajar, berbicara, bertindak dan 
bergerak.

Untuk ide mengenai kegiatan sederhana sehari-hari 
yang dapat Anda lakukan dengan anak Anda pada 
tiap usia, unduhlah aplikasi gratis Love, talk, sing, 

read, play di 

www.lovetalksingreadplay.com.au

Ikuti perkembangan  
anak Anda

Jawablah pertanyaan-pertanyaan Pelajari  
Tanda-Tandanya. Ambil Tindakan Dini. di Catatan 

Kesehatan Pribadi Saya (Buku Biru) untuk 
memeriksa apakah perkembangan anak Anda 

 sesuai usianya.

Bawalah anak Anda ke perawat kesehatan anak dan 
keluarga atau dokter keluarga Anda secara teratur 
untuk pemeriksaan kesehatan dan perkembangan.

Indonesian - Milestones Matter



Has eating 
and 
sleeping 

PELAJARI TANDA-TANDANYA. AMBIL TINDAKAN DINI.
Perkembangan masa kecil anak Anda adalah sebuah perjalanan.

6-8 MINGGU 6 BULAN

18 BULAN

3 TAHUN 4 TAHUN

●
Mulai tersenyum 
kepada orang lain

●
Memalingkan 
kepala ke arah 
bunyi-bunyian

●
Dapat 
mengangkat 
kepala

●
Mulai mengikuti 
berbagai benda 
dengan matanya

●
Meniru bunyi-
bunyian

●
Mulai duduk 
tanpa  
ditopang 

●

Suka bermain 
dengan orang lain, 
khususnya orang 
tuanya

●
Memberi tanggapan 
jika namanya disebut

●

Menyambungkan 
bunyi vokal ketika 
berceloteh (“ah”, 
“eh”, “oh”)

●

Menggunakan 
isyarat sederhana 
seperti menggeleng 
untuk “tidak” atau 
melambaikan tangan 
“da-dah” ●

Meniru 
gerakan

●

Menanggapi 
permintaan 
lisan 
sederhana

●
Mengatakan 
“mama” dan 
“papa”

●
Menarik 
sesuatu untuk 
berdiri

●

Menyebutkan 

beberapa kata 

tunggal

● Berjalan sendiri●

Mengenal guna 

benda sehari-hari, 

misalnya telepon, 

sisir, sendok

●

Bermain pura-pura 

sederhana, misalnya 

memberi makan boneka

●

Menunjuk untuk 

menunjukkan sesuatu 

yang menarik kepada 

orang lain

●

Menyebutkan 

kalimat dengan 2 

hingga 4 kata

●

Bersemangat 

ketika bersama 

anak-anak lain
●

Mengikuti 
instruksi 
sederhana

●
Menendang 
bola

●

Menunjuk ke 
benda pada 
gambar ketika 
disebut ●

Meniru orang 
tua dan teman 
(seperti berlari 
sewaktu 
anak-anak lain 
berlari)

●

Bercakap-
cakap dengan 
menggunakan 2 
hingga 3 kalimat

● Pandai memanjat

●
Bermain pura-pura 
dengan boneka, 
hewan dan manusia

●

Menunjukkan rasa 
sayang kepada 
teman-temannya 
tanpa disuruh

● Bercerita

●

Melompat dan 
berdiri dengan satu 
kaki selama hingga 
2 detik

●
Lebih suka bermain 
dengan anak-anak lain 
daripada sendiri

●
Bermain secara 
kooperatif

●
Menggambar orang 
dengan 2 hingga 4 
anggota tubuh
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My personal health record

This is the personal health record of:

please take this book with you when you  
 attend any health service, doctor or hospital

CATATAN KESEHATAN PRIBADI SAYA memuat informasi lebih lanjut mengenai tahap-tahap perkembangan. Beritahukanlah perkembangan anak Anda 
dan kekhawatiran apa saja kepada perawat kesehatan anak dan keluarga atau dokter keluarga Anda pada setiap kunjungan. Jangan menunggu-nunggu. 
Bertindak dini dapat berpengaruh besar! Untuk mencari Pusat Kesehatan Anak dan Keluarga setempat kunjungilah 
www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services.

Untuk lebih banyak ide mengenai cara menghabiskan waktu dengan 
anak Anda kunjungi Love, talk, sing, read, play.
http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/

Muatan asli disediakan oleh U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. program https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/ : June 2017. Adapted by NSW Ministry of Health. SPHN (HSP) 180408.
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MULAI DARI 
SINI


