
www.zonapikir.co.nr  Page 1 
 

 
 

Saya dr. Rosdiana Ramli, SpOG akan membantu Anda dengan segala informasi dan tips-

tips lengkap yang Anda butuhkan untuk mengatasi masalah terbesar Anda saat ini yaitu 

bagaimana caranya agar bisa segera hamil. 

 

Anda tentu sadar bahwa semakin bertambahnya usia Anda, peluang hamil Anda 

menjadi semakin kecil. Anda perlu berusaha semaksimal mungkin selagi usia Anda 

masih produktif. 

Anda sudah berusaha melakukan berbagai cara agar bisa cepat hamil, tapi sayangnya 

belum berhasil sampai saat ini. Padahal masalah susah hamil adalah persoalan penting 

yang harus cepat Anda temukan jalan keluarnya.  

 

Dalam sebagian besar kasus infertilitas, masalah ketidaksuburan ini sering membuat 

pasangan suami istri menjadi frustrasi. Saya yakin sebagian dari tekanan mental dan 

rasa takut tersebut juga Anda alami saat ini: 

 

TEKANAN MENTAL DARI ORANG-ORANG TERDEKAT 

Orang tua, keluarga besar dan para sahabat tentu memiliki harapan besar agar Anda 

segera punya keturunan. Tapi sayangnya, desakan dan pertanyaan-pertanyaan mereka 

justru kadang membuat jenuh dan frustrasi. Yang Anda butuhkan adalah dukungan dan 

bantuan moril dari mereka, bukan desakan atau yang paling parah adalah menjadi 

bahan candaan. 

 

KETAKUTAN TIDAK ADA KETURUNAN 

Ketakutan ini sudah jelas. Anda khawatir di hari tua nanti tidak ada yang merawat Anda 

bila Anda tidak memiliki buah hati. Anda tentunya ingin memiliki keluarga besar tempat 

Anda dan pasangan Anda bersandar di hari tua. Sudah pasti Anda mengidamkan 

melewati usia senja bersama anak-anak, cucu bahkan cicit-cicit Anda kelak. 
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PERCERAIAN 

Tekanan mental yang besar sering membuat banyak pasangan suami istri frustrasi dan 

berujung pada rasa putus asa ketika segala usaha belum membuahkan hasil. Di titik 

inilah masa-masa kritis terjadi ketika Anda harus memutuskan apakah ingin tetap 

berusaha, menyerah, atau memilih untuk bercerai. 

 

Saran saya, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun karena kehamilan adalah 

semata-mata karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Anda jangan pernah berpikir bahwa 

dokter dan segala kecanggihan dunia medis adalah segalanya. Pernahkah Anda 

renungkan bahwa di saat Anda mengharapkan hadirnya buah hati, justru banyak orang 

lain yang hamil di luar keinginannya baik itu kehamilan yang tidak direncanakan 

maupun yang paling buruk yaitu hamil di luar nikah (kecelakaan)? Dari situ Anda bisa 

melihat bahwa masalah kehamilan adalah 100% kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan 

tidak ada apapun di bumi ini yang bisa menentukan kehamilan selain Tuhan. 

 

Maka dari itu awali setiap usaha Anda mendapatkan anak dengan selalu 

memohon kepada-Nya. Perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan dan juga sesama 

manusia. Bila Anda kurang peduli pada aspek religius untuk masalah Anda ini, maka 

tips-tips apapun yang saya berikan tidak akan ada manfaatnya. Bukannya saya 

berceramah agama, tapi menurut pengalaman dan pengamatan saya dalam menangani 

kasus-kasus ketidaksuburan, hal ini adalah yang paling penting untuk Anda lakukan 

pertama kali sebelum memulai semua usaha Anda untuk mendapatkan momongan.  

 

Untuk memaksimalkan usaha Anda, Anda perlu untuk mengetahui 'tips dan trik' agar 

usaha Anda lebih efisien dan memperbesar kemungkinan hamil dalam waktu relatif 

cepat.  

 

 
 

Infertilitas itu ada dua jenis, yaitu infertil primer dan infertil sekunder. Infertil primer 

adalah infertilitas yang terjadi pada wanita yang memang belum pernah hamil 

sedangkan infertil sekunder terjadi pada wanita yang sudah pernah hamil dan 

melahirkan sebelumnya. Kebanyakan yang terjadi di masyarakat adalah infertil primer. 

Perlu Anda ingat bahwa infertilitas tidak selalu disebabkan oleh ketidaksuburan pihak 

istri saja melainkan juga ketidaksuburan suami. Jadi ketika kita berbicara tentang apa 
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penyebab infertilitas, kita harus membahas kedua pihak, mulai dari struktur alat 

reproduksinya sampai ke detail-detailnya. 

 

Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kesuburan ISTRI dan SUAMI 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuburan pihak istri, diantaranya adalah 

sumbatan pada saluran telur atau rahim. Sumbatan ini bisa jadi disebabkan oleh infeksi 

atau pun oleh adanya tumor. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui 

pasti penyebab sumbatan ini. Penyebab lainnya bisa karena gagal matang sel telur 

(kegagalan ovulasi). Hal ini disebabkan karena terganggunya keseimbangan hormon di 

dalam tubuh.  

 

Sementara di pihak suami juga banyak faktor yang bisa menjadi penyebab 

ketidaksuburan. Diantaranya adalah kesulitan ereksi (impotensi), kualitas sperma yang 

buruk, pola hidup, pengaruh konsumsi obat-obatan, cedera, penyakit, usia dan status 

gizi. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan suami bahkan perlu diperhatikan sampai 

hal-hal yang kadang dianggap sepele. Misalnya saja celana suami yang ketat. Celana 

yang ketat akan meningkatkan suhu di sekitar buah zakar. Suhu panas di sekitar buah 

zakar bisa menurunkan jumlah dan kualitas sperma suami. Ini sama halnya dengan 

berendam air panas, jacuzzi atau pun sauna. 

 

Hal lain yang sering dianggap sepele adalah gelombang elektromagnetik dari barang-

barang elektronik. Dalam sebuah jurnal Fertility and Sterility dilaporkan bahwa 

kesuburan pria bisa terpengaruh akibat paparan gelombang elektromagnetik yang 

berasal dari barang-barang elektronik seperti handphone maupun laptop. Utamanya 

bila handphone dililitkan di pinggang atau selalu dimasukkan ke kantung celana 

sehingga jaraknya dekat dengan buah zakar pria. Menggunakan laptop dengan cara 

memangkunya di atas paha juga bisa berbahaya karena gelombang elektromagnetik dan 

suhu panas laptop. 

 

Masih banyak sekali hal-hal lain yang perlu Anda ketahui tentang masalah 

ketidaksuburan ini. Di klinik tempat saya praktik, pasien masalah ketidaksuburan 

seringkali langsung bertanya, "Jadi dok, bagaimana caranya supaya bisa segera hamil?'. 

Terus terang saya sering kebingungan bagaimana memberi jawaban yang benar-benar 

lengkap sementara saya tidak punya banyak waktu karena di klinik saya harus melayani 

begitu banyak pasien. Masalah ketidaksuburan adalah sebuah masalah besar yang 

sifatnya kompleks, jadi sangat sulit memberi jawaban memuaskan dalam waktu yang 

sangat terbatas. 

 

Dari keprihatinan itulah muncul keinginan untuk menulis sebuah buku yang mengupas 

tuntas tentang masalah ketidaksuburan ini, supaya informasi yang lengkap bisa 

diketahui oleh lebih banyak pasangan suami istri yang sedang mengalami kesulitan 
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mendapatkan anak. Dan syukur Alhamdulillah buku ini bisa saya selesaikan di tengah 

kesibukan yang padat. 

 

 

PANDUAN LENGKAP CARA CEPAT HAMIL 

oleh: dr. ROSDIANA RAMLI, Sp. OG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah membaca buku ini, Anda akan mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

Anda selama ini: 

 

 Bagaimana cara cepat hamil 

 Terapi atau obat-obatan apa yang bisa mempercepat kehamilan 

 Kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi obat-obatan penyubur 

 Bagaimana cara menghitung masa subur dengan akurat 

 Makanan apa yang sebaiknya dihindari bila ingin cepat hamil  

 Apa saja tips dan trik serta posisi dalam bercinta yang bisa memperbesar 

kemungkinan segera hamil 

 Bagaimana meningkatkan peluang hamil untuk wanita yang mengalami 

kegemukan/obesitas 

 Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksuburan 

 Kapan waktu yang tepat untuk memeriksakan diri ke dokter dan 

melakukan serangkaian tes 

 Dan banyak lagi informasi lainnya... 

http://tipshamil.com/order.php
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"Informasi Dari Sumber Berkompeten" 

"Dalam panduan ini dokter Ana menjelaskan tentang 

infertilitas berdasarkan latar belakang medis dan 

pengalamannya sebagai dokter ahli kandungan. Tapi uniknya, 

panduan ini tetap disajikan dalam gaya bahasa yang ringan 

sehingga mudah dipahami siapa saja. 

Banyak informasi mengenai infertilitas yang ada di internet 

tapi kebanyakan informasi tersebut bukan ditulis oleh dokter. 

Informasi infertilitas yang simpang siur tentunya akan sangat 

merugikan masyarakat. 

Usaha untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat secara 

langsung melalui media internet seperti yang dilakukan dr. Rosdiana Ramli, SpOG 

lewat panduan digitalnya ini saya rasa patut dicontoh oleh dokter-dokter lain di 

Indonesia." 

- dr. Yoeke Dewi Rasita 

 

"Terima kasih, dokter Ana" 

"Saya nikahnya masih muda tapi sejak pertama saya dan 

suami nggak pernah nunda hamil. Saya sih pengennya hamil 

aja. Saya mulai panik waktu pas udah dua tahun belum hamil-

hamil juga.  

Untung saya sempat baca tulisan dokter Ana kalau kondisi 

seperti saya belum disarankan untuk berobat ke dokter. 

Alhamdulillah berhasil dengan hamil upaya mandiri. 

Terima kasih dok," 

- Dewi Novintya, 28 tahun, bunda dari Rayya, 2 bulan. 

 

"Berdoa dan Terus Berusaha" 

"Panduan ini enak dibaca dan tidak ribet. Penjelasannya 

juga to the point. Saya udah baca dan saya sarankan untuk 

dibaca juga sama ibu-ibu yang lain. 

Buat ibu-ibu yang belum punya momongan, jangan lupa 

banyak berdoa dan terus berusaha. Insya Allah usahanya 

berhasil. 

Tetap semangat ya!" 

- Fadhilah Yafie, 28 tahun, bunda dari Iyaz, 4 bulan. 
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Apa KEUNGGULAN buku ini dibanding informasi cara cepat hamil lainnya yang 

banyak di internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panduan ini berisi tips cara cepat hamil yang saya tulis berdasarkan spesialisasi saya 

sebagai dokter ahli kandungan (spesialis Obstetri & Ginekologi). Tips-tips cara cepat 

hamil di dalam buku ini sudah melalui berbagai penelitian medis dan telah 

menunjukkan hasil yang diharapkan. 

 Panduan Cara Cepat Hamil ini saya susun dengan bahasa yang ringan sehingga 

mudah dimengerti oleh pembaca yang tidak terbiasa dengan istilah 

kedokteran/medis 

 Buku ini sangat objektif karena TIDAK mempromosikan obat-obatan, klinik, 

ataupun rumah sakit tertentu dan TIDAK mengadakan kerjasama promosi dengan 

lembaga/perusahaan medis manapun 

 Dengan membaca buku ini Anda juga mendapatkan buku kehamilan lainnya sebagai 

bonus pembelian (yang dicetak menjadi satu). Buku bonus ini akan membantu 

menambah wawasan Anda tentang kehamilan 

 Dalam paket pembelian buku ini sudah termasuk layanan konsultasi gratis langsung 

dengan saya. Layanan konsultasi gratis via email ini saya maksudkan untuk 

memudahkan para pembaca bertanya tentang masalah yang lebih dalam lagi. Sejauh 

ini layanan konsultasi gratis khusus member yang saya lakukan terbukti sangat 

membantu para pembaca. Saya ingin para pembaca buku saya memiliki dokter ahli 

kandungan pribadi yang bisa dihubungi kapan saja lewat email. 

 Panduan ini tersedia dalam dua pilihan yaitu bentuk buku cetak dan buku digital 

(ebook), sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. 
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PANDUAN LENGKAP CARA CEPAT HAMIL 

oleh: dr. ROSDIANA RAMLI, SpOG 

Buku ini tersedia dalam dua pilihan versi: 

Versi eBook: Rp 152.000 

Versi eBook (buku digital) tersedia dalam bentuk file PDF yang akan Anda download di 

member Area. Anda bisa membacanya di laptop/komputer berbasis Window maupun 

Mac.  

Versi buku Cetak: Rp 167.000 (BELUM TERMASUK ONGKOS KIRIM) 

Hanya dengan tambahan biaya cetak Rp 15.000, anda bisa mendapatkan versi buku 

cetak. Versi buku cetak jauh lebih nyaman dibaca. Buku akan dikirim ke alamat yang 

Anda masukkan dalam form pemesanan.  

 

 

http://tipshamil.com/order.php
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Keterangan gambar: bukti resi-resi pengiriman melalui TiKi (sumber: dokumentasi 

penerbit Digi Pustaka) 

 
 

Keterangan gambar: nomer rumah dan nomer handphone dalam foto ini disamarkan 

demi privasi yang bersangkutan (sumber: dokumentasi penerbit Digi Pustaka) 
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SETIAP PEMBELIAN (BAIK VERSI BUKU CETAK MAUPUN VERSI eBOOK) AKAN 

MENDAPATKAN BONUS-BONUS BERIKUT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku ini membahas tuntas segala yang perlu Anda 

ketahui mengenai kehamilan. Mulai dari tanda-

tanda kehamilan hingga pembahasan mendetail 

tentang perkembangan janin di setiap trimester. 

Sebuah "buku wajib baca" untuk para calon 

Bunda. 

Buku ini juga menjelaskan apa-apa saja yang mesti 

Anda persiapkan menjelang persalinan Anda, 

termasuk bagaimana mengatasi masalah terbesar 

sebelum persalinan yaitu ketakutan akan 

persalinan itu sendiri. 

Panduan Lengkap Untuk Ibu Hamil ini dipersembahkan untuk Anda sebagai bonus 

pembelian. Bagi Anda yang memesan buku cetak, maka buku bonus ini sudah dicetak 

jadi satu buku di dalam buku Panduan Cara Cepat Hamil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku ini memuat info penting tentang konsumsi 

makanan begizi untuk ibu hamil, diantaranya 

adalah mengenai vitamin, mineral dan zat gizi 

lainnya yang diperlukan bayi untuk 

pertumbuhannya di dalam kandungan. Masa 

kehamilan adalah masa dimana bayi sangat 

membutuhkan nutrisi yang memadai.  

Dalam buku ini juga dijelaskan tentang cara 

menurunkan berat badan setelah melahirkan dan 

menu makanan yang tepat untuk diet sambil 

menyusui. 
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Panduan Nutrisi Lengkap Untuk Ibu Hamil ini dipersembahkan untuk Anda sebagai 

bonus pembelian. Bagi Anda yang memesan buku cetak, maka buku bonus ini sudah 

dicetak jadi satu buku di dalam buku Panduan Cara Cepat Hamil. 

 

 
 

Dapatkan perhitungan masa subur yang jauh lebih akurat dengan menggunakan bonus 

aplikasi penghitung masa subur ini sebagai perbandingan untuk hasil perhitungan 

Anda. 

 
 

Bandingkan hasil perhitungan Anda dengan aplikasi gratis (freeware) ini untuk 

mendapatkan hasil yang akurat. 

Bonus aplikasi/software penghitung masa subur ini tersedia di dalam Member Area 

Anda dan tidak disertakan dalam paket pengiriman. Untuk menggunakan aplikasi ini di 

komputer/laptop, Anda harus men-download aplikasi ini terlebih dahulu dari dalam 

Member Area Anda. 
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Bila ada yang masih Anda kurang pahami dari membaca buku ini, atau mungkin ingin 

menanyakan solusi masalah Anda yang lebih dalam, maka saya membuka kesempatan 

untuk konsultasi (tanya-jawab) gratis melalui email. 

Manfaatkan fasilitas konsultasi gratis ini untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan Anda. 

 
Contoh konsultasi dari salah seorang pembaca di email saya. Alamat email dan nama 

disamarkan demi alasan privasi. 

 

Untuk segera memesan dan mendapatkan semua bonus-bonus di atas, silahkan klik 

"PESAN SEKARANG" di bawah ini: 

 

 
 

*)Harga spesial dan bonus-bonus ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu.  

 

Saat ini, kehamilan adalah keinginan dan harapan terbesar Anda dalam hidup. Suatu 

pagi, test pack Anda akan menunjukkan bahwa Anda telah positif hamil. Bayangkan 

betapa bahagianya Anda dan pasangan Anda pagi itu. 

 

Yakinlah selalu bahwa momen yang indah itu akan segera terjadi.  

http://tipshamil.com/order.php
http://tipshamil.com/order.php
http://tipshamil.com/?ref=zonapikir
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Semuanya tergantung kepada seberapa keras doa dan usaha Anda HARI INI.  

Pilihan ada di tangan Anda sekarang. 

 

Apapun pilihan yang Anda ambil, doa dan harapan saya agar Tuhan selalu memberikan 

yang terbaik untuk Anda dan pasangan Anda tercinta. 

 

Salam hangat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahli Obstetri & Ginekologi 

Penulis  

Panduan Lengkap Cara Cepat Hamil 

 


