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1 Pakaian Bayi Popok kain Jika menggunakan popok sekali pakai, sebaiknya 
tidak perlu beli popok kain. Jika akan menggunakan 
popok kain selama 40 hari, perlu membeli dalam 
jumlah banyak. Bayi baru lahir memiliki frekuensi 
BAK dan BAB yang cukup banyak. 

36 buah 

2 Pakaian Bayi Kain bedong Bedong tidak digunakan untuk meluruskan badan 
bayi, tetapi untuk menghangatkan badan bayi. 

Jika menggunakan popok sekali pakai, sebaiknya 
tidak perlu beli kain bedong terlalu banyak, sekitar 1 
lusin. Jika akan menggunakan popok kain selama 40 
hari, perlu membeli dalam jumlah banyak. Bayi baru 
lahir memiliki frekuensi BAK dan BAB yang cukup 
banyak.  

36 buah 

3 Pakaian Bayi Bedong instan Cocok untuk yang menggunakan popok sekali pakai. 
Bukan untuk meluruskan kaki anak tapi untuk 
menghangatkan badan bayi. 

2 buah 

4 Pakaian Bayi Alas ompol Sebaiknya membeli alas ompol yang bagian atas 
berbahan kain, di bagian bawahnya waterproof. 
Berguna sebagai alas perlak agar bayi lebih nyaman. 

4 buah 

5 Pakaian Bayi Baju lengan pendek  12 buah 

6 Pakaian Bayi Baju lengan panjang  12 buah 

7 Pakaian Bayi Celana pop/celana 
pendek 

 12 buah 

8 Pakaian Bayi Celana panjang  12 buah 

9 Pakaian Bayi Jumper/sleep suit 
panjang 

Baju ini bisa diperbanyak jika menggunakan 
pospak/diapers karena lebih hemat cucian, hehe. 

6 buah 

10 Pakaian Bayi Jumper/sleep suit 
pendek 

Baju ini bisa diperbanyak jika menggunakan 
pospak/diapers karena lebih hemat cucian, hehe. 

6 buah 

11 Pakaian Bayi Kaos dalam/singlet  12 buah 

12 Pakaian Bayi Celana dalam Kalau tidak menggunakan popok sekali pakai, 
setelah 30-40 hari, biasanya sudah mulai 
menggunakan celana. Ada yang bilang tidak perlu 
menggunakan celana dalam. Kalau saya pakai 
celana dalam untuk membiasakan anak. 

36 buah 

13 Pakaian Bayi Baju pergi/baju 
aqiqah/baju 1 bulan 

Memang baju ini ga terlalu penting karena masih 
bayi. Tapi menurut saya perlu, supaya oke kalau 
difoto, hehe. 

1 buah 

14 Pakaian Bayi Sarung tangan dan 
sarung kaki 

Beli yang karetnya lebar dan bagian karet tidak 
langsung mengenai kulit. 

6 set 

15 Pakaian Bayi Kaos kaki Lebih banyak digunakan untuk bepergian. 6 buah 

16 Pakaian Bayi Topi  3 buah 

17 Pakaian Bayi Selimut Selimut ini sebaiknya yang bisa digunakan juga untuk 
bepergian. Tidak harus selimut topi. Bisa diganti juga 
dengan kain bedong, bahannya sebaiknya yang 
nyaman. 

4 buah 

18 Pakaian Bayi Handuk  2 buah 

19 Pakaian Bayi Washlap  3 buah 

20 Pakaian Bayi Slaber/bib Berguna ketika bayi minum susu, baik ASI atau pun 
sufor karena bayi baru lahir belum pandai minum 
susu dengan baik sehingga masih berantakan. 

6 buah 

21 Pakaian Bayi Saputangan Untuk mengelap sisa minum susu. 6 buah 

22 Pakaian Bayi Handuk kecil  4 buah 

23 Pakaian Bayi Popok sekali 
pakai/diapers ukuran 
newborn 

Diperlukan ketika akan pergi bepergian keluar, 
misalnya untuk periksa ke dokter. Jika akan 
menggunakan popok sekali pakai selama 24 jam, 
bisa membeli lebih dari jumlah yang saya sarankan. 

1 pack 
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24 Kamar Bayi Perlak Selain alas tidur, perlak juga bisa digunakan sebagai 
alas untuk memandikan bayi. 

2 buah 

25 Kamar Bayi Crib/boks tempat tidur 
bayi 

Dibutuhkan jika tidur terpisah. Jika tidur bersama 
tidak terlalu dibutuhkan. 

1 buah 

26 Kamar Bayi Bumper Dibutuhkan jika tidur terpisah. Jika tidur bersama 
tidak terlalu dibutuhkan. 

1 set 

27 Kamar Bayi Mainan gantung Dibutuhkan jika tidur terpisah. Jika tidur bersama 
tidak terlalu dibutuhkan. 

1 set 

28 Kamar Bayi Kasur kecil Jika tidur bersama, kasur ini berguna untuk menaruh 
bayi di luar kamar, misalnya di ruang keluarga. 

1 buah 

29 Kamar Bayi Kelambu  1 buah 

30 Kamar Bayi Bantal peyang Penggunaan bantal ini memang pro dan kontra 
karena ada yang menyarankan bayi untuk tidak 
menggunakan bantal ketika tidur. Silahkan 
disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. 

1 buah 

31 Kamar Bayi Guling Bayi itu masih gampang kagetan setelah lahir dan 
guling berguna untuk "menjepit" bayi agar nyaman. 

2 buah 

32 Kamar Bayi Sprei Untuk kasur bayi 2 set 

33 Kamar Bayi Tempat sampah Untuk membuang sampah di kamar, misalnya tisu 
basah. 

1 buah 

34 Kamar Bayi Ember Digunakan untuk menaruh baju kotor, terutama untuk 
yang tidak menggunakan popok sekali pakai. 
Dibutuhkan satu ember untuk bekas ompol dan satu 
ember untuk bekas pup. 

2 buah 

35 Body Care Bayi Sabun Jangan langsung beli ukuran besar. Takut tidak 
cocok karena kulit bayi sensitif. Pilih merek yang 
gampang dicari di minimarket. 

1 buah 

36 Body Care Bayi Shampoo Jangan langsung beli ukuran besar. Takut tidak 
cocok karena kulit bayi sensitif. Pilih merek yang 
gampang dicari di minimarket. 

1 buah 

37 Body Care Bayi Baby oil Digunakan untuk memijat bayi. Bisa diganti dengan 
VCO (Virgin Coconut Oil). 

1 buah 

38 Body Care Bayi Nappy cream Untuk menghindari ruam popok. Bisa diganti dengan 
VCO (Virgin Coconut Oil) 

1 buah 

39 Body Care Bayi Cologne Opsional. Jika suka anaknya lebih wangi, hehe. 1 buah 

40 Body Care Bayi Lotion anti nyamuk Berguna jika tinggal di daerah yang banyak 
nyamuknya. 

1 buah 

41 Body Care Bayi Minyak telon  1 buah 

42 Body Care Bayi Minyak kayu putih  1 buah 

43 Body Care Bayi Minyak kemiri Konon untuk melebatkan rambut bayi.  1 buah 

44 Body Care Bayi Minyak kelapa (Virgin 
Coconut Oil) 

Bisa  digunakan untuk mengatasi ruam popok,  
melembabkan kulit bayi, atau memijat bayi. 

1 buah 

45 Body Care Bayi Kapas bulat Bisa diganti dengan menggunakan kapas biasa yang 
dibuat bulat-bulat. Digunakan untuk membersihkan 
bayi sesudah BAK dan BAB. 

3 pack 

46 Body Care Bayi Tempat kapas Tempat kapas ini berguna untuk menaruh kapas dan 
air matang yang akan digunakan untuk 
membersihkan bayi. Sebaiknya kapas dan air tidak 
dicampur untuk menghindari berkembangnya bakteri. 
Jika akan dicampur, ada baiknya diganti dua kali 
sehari. 

2 buah 

47 Body Care Bayi Tisu basah Tisu basah ini dapat digunakan sebagai opsi untuk 
membersihkan bayi setelah BAK dan BAB. Berguna 
juga untuk bepergian. 

2 pack 

48 Body Care Bayi Tisu kering  2 pack 
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49 Body Care Bayi Kain kasa steril Berguna untuk membersihkan lidah bayi dan bagian 
pusar yang belum kering. 

2 pack 

50 Body Care Bayi Cotton buds  1 pack 

51 Body Care Bayi Sisir  1 buah 

52 Body Care Bayi Gunting kuku  1 buah 

53 Peralatan Mandi Bak mandi bayi/Baby 
bath tub 

Saya membeli jenis yang bisa dilipat agar mudah 
dibawa bepergian karena saya sering menginap di 
rumah orang tua dan mertua. 

1 buah 

54 Peralatan Mandi Baby bather Memandikan bayi memang sedikit susah-susah 
gampang. Baby bather ini bisa digunakan sebagai 
opsi untuk pengganti bak mandi. Selain itu, bisa juga 
digunakan untuk bepergian. 

1 buah 

55 Peralatan Mandi Gayung Saya beli gayung kecil untuk memudahkan dalam 
memandikan bayi. Bisa menggunakan gayung biasa. 

1 buah 

56 Peralatan Mandi Bangku kecil Agar lebih mudah memandikan bayi, agar tidak kram 
kaki karena berjongkok. 

1 buah 

57 P3K Alkohol 70%  1 buah 

58 P3K Betadine  1 buah 

59 P3K Sanmol Drop Obat penurun panas jika panas lebih dari 38 C 
walaupun sudah diberikan ASI atau sufor. Dosis 
tergantung berat anak, silahkan tanya ke DSA 
masing-masing. 

1 buah 

60 P3K Breathy/Sterimar Baby Obat tetes atau semprot hidung, digunakan untuk 
bayi yang hidungnya tersumbat karena ingus. 
Umumnya yang diresepkan DSA itu breathy karena 
bentuknya tetes dan mudah didapatkan di apotik. 

1 buah 

61 P3K Transpulmin BB Balsam bayi 1 buah 

62 P3K Latacyd 
Baby/Sebamed Baby 
Bubble Bath 

Digunakan ketika mandi sebagai campuran air untuk 
mengatasi ruam, kulit iritasi, dan kemerahan.  

1 buah 

63 P3K Termometer Sebaiknya memiliki termometer digital dan 
termometer air raksa. Tujuannya untuk menghindari 
kesalahan perhitungan suhu. Lebih baik 
menggunakan termometer digital untuk ketiak karena 
termometer digital untuk telinga kurang akurat. 

2 buah 

64 Pelengkapan 
Bayi 

Stroller Disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan budget. 1 buah 

65 Pelengkapan 
Bayi 

Gendongan (baby 
wrap/carrier) 

Disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan budget. 1 buah 

66 Pelengkapan 
Bayi 

Diaper bag Saya sempat beli diaper bag dan tidak terpakai, 
haha. Saya lebih sering menggunakan tas punggung 
ketimbang diaper bag. Beberapa merek diaper bag 
memiliki model yang cukup bagus dan multifungsi, 
plus ga kelihatan seperti diaper bag.  

1 buah 

67 Pelengkapan 
Bayi 

Car seat Sebaiknya menyewa terlebih dahulu untuk melihat 
kecocokan dengan anak. 

1 buah 

68 Pelengkapan 
Bayi 

Bouncer Gendong bayi itu cape dan baby bouncer ini berguna 
untuk menenangkan bayi. Saya ga beli sih, hehe. 
Kebetulan dapat dari kado. Karena harganya agak 
lumayan mahal, sifatnya opsional. 

1 buah 

69 Pelengkapan 
Bayi 

Mainan bayi Untuk newborn, bisa membeli rattle/kerincingan. 
Lumayan untuk stimulasi anak sekaligus 
mengalihkan perhatian jika menangis. 

1 buah 

70 Pakaian Ibu Daster menyusui Percayalah, hari-hari pertama melahirkan lebih 
menyenangkan menggunakan daster ketimbang 
piyama atau celana dan kaos. 

5 buah 
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71 Pakaian Ibu Blus kancing depan Ucapan selamat tinggal pada dress cantik, terutama 
jika menyusui. 

8 buah 

72 Pakaian Ibu Baju terusan kancing 
depan 

Sangat berguna untuk pergi pada hari-hari pertama, 
terutama untuk kontrol ke rumah sakit. Belum 
nyaman menggunakan celana. 

2 buah 

73 Pakaian Ibu Bra menyusui  6 buah 

74 Pakaian Ibu Korset Setelah melahirkan, rasanya lebih nyaman 
menggunakan korset. Saya hanya beli 1, tidak saya 
pakai 24 jam. Biasanya hanya 12 jam, setelah itu 
saya angin-anginkan, baru kemudian dipakai 
kembali. 

1 buah 

75 Pakaian Ibu Celana hamil Jangan berharap bentuk tubuh kembali seperti 
sebelum melahirkan dalam seketika, hehe. 

12 buah 

76 Pakaian Ibu Kain jarik/sarung Pakai selimut terlalu tebal, ga pakai selimut 
kedinginan. Paling pas sarungan atau pakai kain. 

2 buah 

77 Perlengkapan Ibu Breast pad Sangat perlu jika harus pergi keluar, kadang-kadang 
ASInya rembes. 

1 buah 

78 Perlengkapan Ibu Pembalut Bisa menggunakan pembalut malam yang extra long. 
Perlu juga stok pembalut kecil untuk yang SC, 
berguna agar tidak perih ketika terkena baju. 

3 buah 

79 Perlengkapan Ibu Nipple cream Diperlukan jika mengalami lecet, pilih yang 
mengandung lanolin sehingga tidak perlu 
dibersihikan ketika akan menyusui, misalnya medela 
purelan atau mothercare. Tapi jika alergi terhadap 
lanolin (lemak domba), bisa diganti dengan nipple 
cream vegan seperti earth mama angel baby. 

1 buah 

80 Perlengkapan Ibu Jamu bersalin Tergantung tradisi masing-masing 1 pack 

81 Menyusui/ASI Penampung ASI Ketika menyusui, biasanya payudara yang satunya 
akan mengeluarkan ASI juga. Daripada terbuang, 
sebaiknya ditampung dan dikumpulkan. Sangat 
bermanfaat bagi ibu bekerja. Merek yang biasanya 
ada dipasaran adalah Haakaa dan MooiMom. 

1 buah 

82 Menyusui/ASI Breast pump Sewa terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat 
kecocokan. 

1 buah 

83 Menyusui/ASI Botol ASI Untuk ibu bekerja, jumlah botol ASI ini bisa lebih 
banyak. Bisa disiasati juga dengan menggunakan 
plastik agar lebih murah. Keuntungan botol kaca 
adalah bisa digunakan berulang kali. 

JIka akan membeli botol kaca, sebaiknya membeli 2 
ukuran, yaitu botol kaca ukuran 100ml dan botol kaca 
ukuran 50ml. Pada hari-hari pertama pumping, 
biasanya tidak langsung banyak yang dihasilkan. 
Sayang kan jika hasil pumping hanya 30ml tapi 
disimpan pada botol kaca 100ml. Selain itu, ASI yang 
disimpan pada botol 50ml bisa digunakan untuk 
latihan minum ASIP. Lumayan, ga buang-buang 
ASIP, hehe. 

36 buah 

84 Menyusui/ASI Plastik ASI  3 buah 

85 Menyusui/ASI Cooler bag  1 buah 

86 Menyusui/ASI Botol susu/cup feeder Tidak perlu membeli botol susu terlalu banyak, perlu 
dicoba terlebih dahulu. Jika khawatir bingung puting, 
bisa menggunakan cup feeder. 

1 buah 

87 Menyusui/ASI Apron/Nursing Cover Sangat berguna untuk menyusui di tempat umum. 
Pilih yang lebarnya pas agar tidak terlalu kecil karena 
newborn masih heboh menyusu sehingga sering kali 
tidak sengaja malah tersingkap. 

1 buah 
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88 Menyusui/ASI Sterilizer Antara perlu dan tidak perlu, hehe. Fungsinya bisa 
digantikan dengan memasak menggunakan air 
panas. Tapi jika tidak punya waktu, sterelizer ini 
cukup membantu meringankan pekerjaan. Ada dua 
jenis, steam (uap panas) dan UV. Jika punya  uang 
berlebih, bisa membeli jenis UV karena bisa 
digunakan juga untuk sterilizer mainan. 

1 buah 

89 Menyusui/ASI Warmer Digunakan untuk menghangatkan ASI. Bisa 
digantikan dengan direndam air hangat. 

1 buah 

90 Menyusui/ASI Termos Ditaruh untuk di kamar. Bisa digunakan untuk 
menghangatkan ASI/membuat sufor. 

1 buah 

91 Lain-lain Sikat botol Diperlukan jika menggunakan botol. Sebaiknya 
jangan memilih yang pembersihkan silicone karena 
sulit digunakan untuk membersihkan botol ASI, 
bagian mulut botol ASI cukup kecil sedangkan sikat 
botol silicon biasanya agak besar. 

1 buah 

92 Lain-lain Detergen baju bayi Pilih merek yang gampang dicari di minimarket. 1 buah 

93 Lain-lain Sabun cuci botol Pilih merek yang gampang dicari di minimarket. 1 buah 

94 Lain-lain Jemuran baju bayi  1 buah 

95 Lain-lain Karpet/Playmat Kebetulan saya ga punya karpet ya di rumah, hehe. 
Karpet ini berguna untuk area bermain di luar kamar. 
Pilih bahan yang empuk sehingga bisa digunakan 
untuk bermain hingga besar. 

1 buah 

96 Lain-lain Meja keci/lemari 
pendek 

Digunakan untuk menaruh barang-barang seperti 
diapers/popok kain, termos, kapas.  

1 buah 

97 Lain-lain Teko listrik Sangat berguna untuk yang tidak punya ART. 
Memasak air untuk mandi jadi lebih mudah karena 
tidak harus bolak-balik ke dapur. 

1 buah 

98 Lain-lain Lap  Pilih yang berbahan microfiber karena lebih 
menyerap air. Digunakan untuk mengelap botol atau 
peralatan pumping. 

1 buah 

99 Lain-lain Anting bayi Jika memiliki anak perempuan dan berniat untuk 
menindik, sebaiknya membawa anting sendiri karena 
tidak semua rumah sakit menyediakan anting bayi. 
Anting yang saya sarankan adalah anting toge, 
jangan anting giwang karena khawatir mengenai bayi 
karena bagian ujungnya cukup tajam. Bisa juga 
menggunakan anting bulat, namun khawatir mudah 
copot dan hilang.  

1 set 

100 Lain-lain Kulkas ASI Penyimpanan ASIP untuk ibu bekerja tidak harus 
menggunakan kulkas khusus ASI. Bisa juga 
menggunakan kulkas biasa, baik satu pintu maupun 
dua pintu. Jika akan menggunakan kulkas ASI, saya 
menyarankan untuk menyewa karena harganya 
cukup mahal dan sulit untuk mendapatkannya.  

1 buah 

 


