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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. KEHAMILAN NORMAL 
1. Definisi  

Kehamilan merupakan matarantai yang bersinambungan dan  

terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan 

pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan 

plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm 

(Manuaba. 2010;hal. 75).  

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intra 

uteri mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan 

(Manuaba. 2008;hal. 77).  

Kehamilan merupakan proses yang diawali dengan adanya 

pembuahan (konsepsi), masa pembentukan bayi dalam rahim, dan 

diakhiri oleh lahirnya sang bayi (Monika. 2009;hal. 45).  

Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Sarwono. 

2009;hal. 213). 

 Kehamilan disimpulkan sebagai masa dimana wanita membawa 

embrio dalam tubuhnya yang diawali dengan keluarnya sel telur yang 

matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma 

dan keduanya menyatu membentuk sel yang akan tumbuh yang 

membuat terjadinya proses konsepsi dan fertilisasi sampai lahirnya 

janin. 

Menurut Saiffudin, dkk. 2014 ; h. 90 tujuan asuhan antenatal adalah :  

a. Menyiapkan kehamilan yang sehat dengan memantau kemajuan 

kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh 

kembang bayi serta mengenali secara dini adanya ketidak 

normalan atau komplikasi  

b. Mempersiapkan fisik, mental dan sosial ibu dan bayi saat 

bersalin 
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c. Mempersiapakan ibu agar masa nifas berjalan normal dan 

pemberian ASI esklusif. 

d. Mempersiapakn peran ibu dan keluarga dalam merawat dan 

memelihara bayinya agar tumbuh kembang secara optimal 

2. Kebijakan program menurut Saifudin. 2014;hal. 90. 

a. Pemeriksaan pertama. Pemeriksaan pertama dilakukan segera 

setelah diketahui terlambat haid. 

b. Pemeriksaan ulang : 

Setiap bulan sampai usia kehamilan 6 sampai 7 minggu 

Setiap 2 minggu sampai usia kehamilan 8 bulan 

Setiap 1 minggu sejak usia kehamilan 8 bulan sampai terjadi 

persalinan 

c. Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan tertentu.  

3. Kebijakan teknis (Saifudin. 2014;hal. 90). 

a. Mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit yang terdapat 

saat kehamilan, persalinan, dan masa nifas. 

b. Mengenal dan menangani penyakit yang menyertai kehamilan, 

persalinan dan kala nifas. 

c. Memberikan nasehat dan petunjuk yang berkaitan dengan 

kehamilan, persalinan, kala nifas, laktasi dan aspek Keluarga 

Berencana. 

d. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal. 

4. Pemberian Zat Besi 

Dimulai dengan pemberian satu tablet sehari sesegera mungkin 

setelah rasa mual hilang. Tiap tablet mengandung FeSO4 320 mg 

(zat besi 60 mg) dan Asam Folat 500 mg, minimal masing – masing 

90 tablet. Tablet besi sebaiknya tidak diminum bersama teh atau kopi, 

karena akan mengganggu penyerapan (Saiffudin. 2014; h. 91). 
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5. Imunisasi TT 
Tabel 2.1  : Jadwal imunisasi TT 

Antigen Interval 

(Selang waktu 

minimal) 

Lama 

perlindungan 

% 

perlindungan 

TT1 Pada kunjungan 
antenatal pertama 

- -- 

TT2 4 minggu setelah TT1 3 tahun* 80 

TT3 6 bulan setelah TT2 5 tahun 95 

TT4 1 tahun setelah TT4 10 tahun 99 

TT5 1 tahun setelah TT4 25 tahun / 
seumur hidup 

99 

Keterangan : *artinya apabila dalam 3 tahun WUS tersebut melahirkan, 
maka bayi yang dilahirkan akan terlindung dari TN (Tetanus Neonatorum)  
Sumber: Saifudin. ( 2014 ; h. 91). 

6. Diagnosa kehamilan 

Diagnosis kehamilan biasanya berawal ketika seorang wanita 

datang dengan gejala hamil, dan mungkin uji urin dirumah hasilnya 

positif. Biasanya mereka menjalankan pemeriksaan laboratorium 

dengan konfirmasi urin atau darah untuk gonodotropin korion 

manusia (Hcg). Pada pemeriksaan mungkin terdapat temuan – 

temuan diagnostik atau yang mengarah pada kehamilan. Sonografi 

sering ditemukan terutama pada kasus dengan viabilitas atau lokasi 

kehamilan meragukan (Cunningham, dkk .2012; h.  200). 

7. Gejala dan Tanda 

Sejumlah temuan dan gejala klinis mungkin mengisyaratan kehamilan 

dini yaitu : 

a. Berhentinya haid 

Perhentian mendadak haid pada seorang wanita sehat usia subur 

yang sebelumnya mendapatkan haid spontan, siklus dan teratur 

merupakan isyarat kuat kehamilan. 

b. Perubahan pada muskus serviks 

c. Perubahan payudara 

d. Mukosa vagina  

e. Perubahan kulit 

f. Perubahan pada uterus 
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g. Perubahan pada serviks 

h. Persepsi gerakan janin 

i. Uji kehamilan  

j. Pengukuran Hcg 

k. Uji kehamilan di rumah 

l. Deteksi kehamilan dengan sonografi (Cunningham, dkk. 2012; h. 

200 – 202). 

8. Kunjungan pranatal  selanjutnya 

Kunjungan pranatal berikutnya secara tradisional dijadwalkan 

dengan interval 4 minggu sampai 28 minggu, kemudian setiap 2 

minggu sampai 36 minggu, dan setelah itu setiap minggu. Wanita  

dengan kehamilan berpenyulit sering melakukan kunjungan ulang 

setiap 1 sampai 2 minggu. Sebagai contoh, Luke, dkk. (2003) 

mendapatkan bahwa program perawatan pranatal khusus yang 

menekankan nutrisi dan edukasi sereta yang mengharuskan ku 

njungan ulang setiap 2 minggu menyebabkan peningkatan prognosis 

pada kehamilan kembar. Pada tahun 1986, Departemen Of Health 

and Human Services menyelenggarakan suatu panel pakar untuk 

mengulas isi program perawatan pranatal, laporan ini kemudian dire-

evaluasi dan direvisi pada tahun 2005 (Gregory, dkk.2006). Panel 

pakar tersebut menyarankan, antara lain, penilaian resiko secara dini 

dan berkelanjutan yang bersifat spesifik pasien dengan fleksibilitas 

dalam kunjungan kontrol, promosi dan edukasi kesehatan, termasuk, 

perawatan prakonsepsi, intervensi medis dan psikososial, 

dokumentasi baku, dan perluasan tujuan dari perawatan pranatal 

untuk mencangkup kesehatan keluarga hingga satu tahun setelah 

lahirnya bayi (Cunningham, dkk.  2012; h. 208). 

 

 

 

 

 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Tati Mutiatun Ni'lah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 

13 
 

9. Pemantauan tumbuh kembang janin  

Memantau tumbuh kembang janin (Saifudin. 2014; hal. 93). 
Tabel 2.2 : Memantau tumbuh kembang janin 

Usia 

kehamilan 

Tinggi Fundus 

Dalam cm Menggunakan penunjuk – 

penunjuk badan 

12 minggu - Teraba diatas simfisi pubis 

16 minggu - Ditengah, antara simfisis 

pubis dan umbilikus 

20 minggu 20 cm (± 2 cm)  Pada umbilikus 

22 – 27 
minggu 

Usia kehamilan dalam 
minggu = cm (± 2 cm) 

- 

28 minggu 28 cm (± 2 cm) Ditengah antara umbilikus 
dan prosesus sifoideus 

29 – 35 
minggu 

Usia kehamilan dalam 
minggu = cm (± 2 cm) 

- 

36 minggu 36 cm (± 2 cm) Pada prosesus sifoideus) 

 Sumber : Saifudin, (2014; hal. 93). 

10. Diagnosis kehamilan menurut (Saifudin , dkk. 2014 ; hal. 94). 
Tabel 2.3 : Contoh diagnosis kehamilan. 

Kategori Gambaran 

Kehamilan normal  
 
 
 
 
 
 
Kehamilan dengan masalah 
khusus 
 
 
 
Kehamilan dengan masalah 
kesehatan yang membutuhkan 
rujukan untuk konsultasi dan atau 
kerjasama penanganannya 
 
 
 

Ibu sehat  
Tidak ada riwayat obstetri buruk 
Ukuran uterus sama / sesuai usia 
kehamilan 
Pemeriksaan fisik dan 
laboratorium normal 
 
Seperti masalah keluarga atau 
psiko – sosial, kekerasan dalam 
rumah tangga, kebutuhan 
finansial, dll 
 
Seperti hipertensi, anemia berat, 
preeklampsia, pertumbuhan janin 
terhambat, infeksi saluran kemih, 
penyakit kelamin dan kondisi lain 
– lain yang dapat memburuk 
selama kehamilan 
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Kehamilan dengan kondisi 
kegawatdaruratan yang 
membutuhkan rujukan segera 

Seperti perdarahan, eklampsia, 
ketuban pecah dini, atau kondisi–
kondisi kegawatdaruratan lain 
pada ibu dan bayi 

Sumber : Saifudin dkk, (2014;hal. 94). 

11. Jadual kunjungan ulang 

Jadual kunjungan ulang (Saifudin , dkk. 2014;h. 98). 

a. Kunjungan I 16 minggu dilakukan untuk : 

Penapisan dan pengobatan anemia 

Perencanaan persalinan 

Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya 

b. Kunjungan II (24 – 28 minggu) dan kunjungan III (32 minggu), 

dilakukan untuk : 

Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatanya 

Penapisan preeklampsia, gamelli, infeksi alat reproduksi dan 

saluran perekemihan 

Mengulang perencanaan persalinan 

c. Kunjungan IV 36 minggu samapi akhir 

Sama seperti kegiatan kunjungan II dan III 

Mengenali adanya kelainan letak dan presentasi 

Memantapkan rencana persalinan 

Mengenali tanda – tanda persalinan.  

12. Perubahan ketidaknyamanan dan kebutuhan fisiologi ibu hamil 

Menurut Umi, dkk. Dalam buku asuhan kebidanan pada kehamilan 

fisilogis.  2011 ; h. 51 – 67. 
Tabel 2.4 : Perubahan ketidaknyamanan dan kebutuhan fisiologi ibu 

hamil. 

Perubahan fisiologi Tanda 

kehamilan 

Ketidaknyaman-

an fisiologi 

Kebutuhan 

fisiologi 

Sistem reproduksi 

Uterus akan 
mengalami 
pembesaran akibat 
peningkatan hormon 
estrogen dan 
progesteron, uterus 

Pembesara
n perut 
Tanda 

hegar 

Tanda 
piscasek 

Terjadi 
penekanan pada 
beberapa sistem 
antara lain sistem 
perkemihan, 
pencernaan, 

Berhubungan 
dengan 
sistem yang 
lain 
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akan mengalami 
hipertrofi dan 
hipervaskularisasi 
akibat dari 
pertumbuhan dan 
perkembangan janin, 
pertambahan amnion 
dan perkembangan 
plasenta dari yang 
berukuran 30 gr 
menjadi 1000 gr. 
Selain itu akan 
terjadi pelunakan 
pada ithmus uteri 
dan pembesaran 
plasenta pada satu 
sisi uterus 

pernafasan, 
kardiovaskular 

dan neorologi. 

Lambung 

Terjadi relaksasi 
pada otot – otot 
pencernaan antara 
lain peristaltik 
dilambung sehingga 
pencernaan 
makanan oleh 
lambung  menjadi 
lebih lama dan 
mudah terjadi 
peristaltik balik ke 
esofagus. Selain ini 
pengaruh dari 
peningkatan hormon 
HCG juga dapat 
menyebabkan ibu 
hamil merasakan 
mual dan muntah. 

Mual 
muntah 
Panas 
dalam 

Mual muntah 
Trimester I 

Hindari bau 
dan faktor 
penyebab 
lain 
Makan 
biskuit kering 
atau roti 
bakar 
sebelum 
bangun dari 
tempat tidur 
dan bangun 
perlahan 
lahan 
Makan 
sedikit tapi 
sering 
 

Usus halus dan usus besar 

Relaksasi pada usus 
halus sehingga 
penyerapan 
makanan menjadi 
lebih maksimal, 
relaksasi terjadi juga 
pada usus besar 
sehingga 
penyerapan air 

Konstipasi Konstipasi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkatkan 
intake cairan 
dan serat 
dalam diet, 
misalnya 
buah sayur 
minuman 
hangat, 
terutama 
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menjadi lebih lama  
 
 
Hemoroid 
Trimester II dan III 
 
 
 
 
 
 

ketika perut 
kosong 
Istirahat 
cukup 
 
 
Hindari 
konstipasi,  
 

Sistem kardiovaskular 

Hipertrofi 
( pembesaran ) atau 
dilatasi ringan 
jantung muungkin 
disebabkan oleh 
peningkatan volume 
darah dan curah 
jantung, karena 
diafragma terdorong 
ke atas, jantung 
terangkat teratas dan 
berotasi kedepan 
antara minggu ke – 
20, denyut 
meningkat perlahan, 
mencapai 10 samapi 
15 kali per menit, 
kemudian menetap 
sampai aterm 

 Palpitasi jantung KIE tentang 
perubahan 
fisiologi 
kehamilan 

Volume darah dan 
komposisi. 
Selama masa hamil 
terjadi percepatan 
SDM. Presentasi 
kenaikan bergantung 
pada jumlah besi 
yang tersedia, masa 
SDM meningkat 30 – 
33 % pada 
kehamilan aterm, jika 
ibu mengkonsumsi 
suplemen besi, SDM 
hanya meningkat 
17% pada beberapa 
wanita 

 Anemia fisiologi Konsumsi 
makanan 
atau diet 
tinggi Fe dan 
asam folat 
misalnya 
sayuran 
berwarna 
hijau, ikan 
daging dan 
susu 
Konsumsi 
tablet Fe 1 X 
minimal 
selama tiga 
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bulan 

Sirkulasi darah 
Terjadi gangguan 
sirkulasi darah akibat 
pembesaran dan 
penekanan uterus 
terutama pada vena 

pelvis ketika duduk 
dan vena cava 

inferior ketika 
berbaring, 
peningkatan 
penyerapan akpiler 

 Edema umum Hindari posisi 
tegak lurus 
dalam waktu 
yuang lama, 
istirahat 
dengan 
posisi 
berbaringmiri
ng dan kaki 
agak 
ditinggikan, 
olahraga 
atau senam 
hamil 

Sistem perkemihan 

Peningkatan 
sensitivitas kandung 
kemih pada tahap 
selanjutnya 
merupakan akibat  
kompresi pada 
kandung kemih. 
Pada trimester 
kedua, kandung 
kemih tertarik keatas 
dan keluar dari 
panggul sejati kearah 
abdomen 

Sering 
buang air 
kecil 
( BAK ) dan 
nokturia 

Sering BAK 
Trimester I dan III 

KIE tentang 
penyebab 
sering BAK 
Kosongkan 
kandung 
kemih ketika 
ada 
dorongan, 
perbanyak 
minum pada 
siang hari, 
hindari 
minum kopi 
atau teh 
sebagai 
diuresis. 

Sistem integumen 

Muka  

Terjadi perubahan 
warna bercak 
hiperpigmentasi 

kecokelatan pada 
kulit didaerah 
tonjolan maksila dan 
dahi, khususnya 
pada wanita hamil 
berkulit hitam akibat 

Chloasma 

gravidarum 

Chloasma 

gravidarum 

Trimester II dan III 

Hindari sinar 
matahari 
berlebihan 
saat hamil,  
gunakan 
bahan 
pelindung 
nonalergis, 
hindari 
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peningkatan hormon 

estrogen dan 
progesteron serta 
hormon 
melanokortikotropin 

penggunaan 
hidrokuinon 

Kulit 

Hipersensitivitas 
alergen plasenta 

 Gatal – gatal Gunakan 
kompres 
mandi siram 
air sejuk, 
gunakan 
cara mandi 
oatmeal, 
evaluasi jika 
ada 
gangguan 
atau penyakit 
kulit 

Sistem integumen 

Peningkatan kelenjar 

apocrine akibat 
peningkatan hormon, 
kelenjar tersebut 
meningkat terutama 
akibat berat badan 
dan kegiatan 
metabolik yang 
meningkat, 
penngkatan aktivitas 
kelenjar sebesa 

 Keringat 
bertambah 

Pakai 
pakaian yang 
longgar, 
perbanyak 
minum, 
mandi secara 
teratur 

Terdapat garis 
pigmentasi dari 
simfisis pubis sampai 
ke bagian atas 
fundus digaris 
tengah tubuh 
diinduksi hormon 
timbul, pada 
primigravida garis 
mulai terlihat pada 
bualn ketiga terus 
memanjang seiring 
denagn meningginya 
fundus. Pada 
multigravida seluruh 
garis sering kali 

Linea nigra 
dan alba 

serta striae 

gravidarum 

Garis – garis 
diperut dan 
payudara 
Trimester II dan III 

Gunakan 
atau kenakan 
pakaian yang 
menopang 
payudara 
dan 
abdomen 
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muncul sebelum 
bulan ketiga 

Hidung  

Peningkatan 
vaskularisasi yang 
merupakan respon 
terhadap 
peningkatan kadar 
estrogen, juga terjadi 
pada traktus 
pernafasan atas. 
Oleh karena kapiler 
membesar, 
terbentuklah edema 

dan hiperemia di 

hidung, faring, laring, 

trakea dan bronkus 

 Hidung tersumbat 
dan mimisan 

KIE tentang 
perubahan 
fisiologi 
kehamilan, 
gunakan 
vaporizer 

udara dingin, 
hindari 
dikongestan 
untuk hidung 
tersumbat 
biasa 

Toraks dan diafragma 

Dengan semakin 
membesarnya 
uterus, maka akan 
mengalami desakan 
pada 

 Sesak nafas 
Trimester II dan III  

KIE tentang 
penyebab 
fisiologis, 
bantu cara 
untuk 
pernafasan, 
istirahat 
teratur,  

Lordosis 

dorsolumbar dapat 
menyebabkan nyeri 
akibat tarikan pada 
saraf atau kopresi 
akar saraf. Struktur 
ligamentum dan otot 
tulang belakang 
bagian tengah dan 
bawah mendapat 
tekanan berat. 
perubahan ini dan 
perubahan lainnya 
sering klai 
menimbulkan rasa 
tidak nyaman pada 
muskuloskeletal. 
Terjadi relaksasi 
ringan dan 
peningkatan 

Hiperlordos

is 

Nyeri pinggang 
dan punggung 
bagian bawah 
Trimester II dan III 

Gunakan 
mekanisme 
tubuh yang 
baik untuk 
mengangkat 
barang yang 
jatuh, 
misalnya 
dengan 
jongkok, 
lebarkan kaki 
dan letakan 
satu kaki 
sedikit 
didepan, 
hindari 
sepatu hak 
tinggi hindari 
pekerjaan 
beban yang 
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mobilitas sendi 
panggul normal 
selama masa hamil 
dapat menimbulkan 
nyeri dan kesulitan 
berjalan. 

terlalu berat, 
gunakan 
bantal untuk 
meluruskan 
punggung 

Penurunan kalsium dan muskuluskeletal 

Penurunan kalsium 
dan alkalosis terjadi 
akibat perubahan 
pada sistem 
pernafasan, tekanan 
uterus pada saraf, 
keletihan dan 
sirkulasi yang buruk 
pada tungkai 

 Kram terutama 
pada kaki 

Kurangi 
fosfor tinggi 
supaya 
terjadi 
relaksasi 
pada otot – 
otot kaki, beri 
kompres 
hangat pada 
kaki, 
konsumsi 
cukup 
kalsium dan 
istirahat 
cukup 

Perubahan titik pusat 
gaya berat akibat 
uterus yang 
bertambah besar dan 
berat mengakibatkan 
wanita mengambil 
sikap yang dapat 
menekan saraf ulnar, 
median dan skiatik 
terjadi hiperventilasi 

 Kesemutan  KIE tentang 
penyebab, 
posisikan 
postur tubuh 
dengan 
benar, 
berbaring 
dan 
merebahkan 
diri 

Terjadi hipertensi 
postural yang 
berhubungan dengan 
perubahan 
hemodinamis, 

hipoglikemia, 
penumpukan darah 
di bagian tungkai 
sehingga 
mengurangi arah 
balik vena dan 
mengurangi curah 
jantung 

Syncope Pusing sampai 
pingsan. 
Trimester II dan III 

Bangun 
secara 
perlahan – 
lahan dari 
posisi 
istirahat, 
hindari 
berdiri terlalu 
lama, hindari 
lingkungan 
yang terlalu 
ramai dan 
berdesak – 
desakan dan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Tati Mutiatun Ni'lah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 

21 
 

hindari 
berbaring 
dalam posisi 

supine 

       Sumber : Umi H, dkk. (2011; h. 51 – 67). 

B. PERSALINAN NORMAL 

1. Definisi 

Menurut Saifudin, dkk. 2014 ; h. 100 - 103). Persalinan dan 

kelahiran merupakan kejadian fisiologis yang normal. Persalinan 

adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup 

bulan (37 – 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang 

kepala yang berlangsung selama 18 jam, tanpa komplikasi baik pada 

ibu maupun janin. 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi ( janin dan 

plasenta ) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan atau kekuatan sendiri   (Manuaba, dkk. 2010 ; h. 164). 

Persalinan dapat disimpulkan yaitu proses pengeluaran janin dan 

plasenta pada kehamilan cukup bulan, presentasi kepala, lahir 

spontan, tanpa ada komplikasi baik dari ibu maupun jainnya. 

2. Tujuan asuhan persalinan menurut Saifudin (2014;hal. 101). 

Tujuan asuhan persalinan ialah memberikan asuhan yang memadai 

selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan 

yang bersih dan aman, dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan 

sayang bayi. 

3. Kebijakan pelayanan asuhan persalinan menurut Saifudin. 2014;hal. 

101. 

a. Semua persalinan harus dihadiri dan dipantau oleh petugas 

kesehatan terlatih. 

b. Rumah bersalin dan tempat rujukan dengan fasilitas memadai 

untuk menangani kegawatdaruratan obstetri dan neonatal harus 

tersedia 24 jam. 

c. Obat – obatan esensial bahan dan perlengkapan harus tersedia 

bagi seluruh petugas terlatih 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Tati Mutiatun Ni'lah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 

22 
 

4. Rekomendasi kebijakan teknis asuhan persalinan dan kelahiran 

a. Asuhan  sayang ibu dan sayang bayi harus dimaksudkan sebagai 

bagian dari persalinan bersih dan aman termasuk hadirnya 

keluarga atau orang – orang yang memberi dukungan bagi ibu  

b. Partograf harus digunakan untuk memantau persalinan dan 

berfungsi sebagai suatu catatan / rekam medik untuk persalinan 

c. Selama persalinan normal intervensi hanya dilaksanakan jika 

benar – benar dibutuhkan. Prosedur ini hanya dibutuhkan jika ada 

infeksi atau penyakit. 

d. Manajemen aktif kala III, termasuk melakukan penjepitan dan 

pemotongan tali pusat secara dini, memberikan suntikan oksitosin 

IM, melakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT) dan segera 

melakukan massase fundus, harus dilakukan pada semua 

persalinan normal. 

e. Penolong persalinan harus tetap tinggal bersama ibu dan bayi 

setidak – tidaknya 2 jam pertama setelah kelahiran, atau sampai 

ibu sudah dalam keadaan stabil. Fundus harus diperiksa setiap 15 

menit selama 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. 

Massase fundus harus dilakukan sesuai kebutuhan utuk 

memastikan tonus uterus tetap baik, perdarahan minimal dan 

pencegahan perdarahan. 

f. Selama 24 jam pertama setelah persalinan, fundus harus sering 

diperiksa dan dimasase sampai tonus otot baik. Ibu atau keluarga 

dapat diajarkan melakukan hal ini . 

g. Segera setelah lahir seluruh tubuh terutama kepala bayi harus 

segera diselimuti dan dikeringkan serta dijaga kehangatannya 

untuk mencegah terjadinya hipotermi. 

h. Obat – obatan esensial, bahan dan perlengkapan harus 

disediakan oleh petugas dan keluarga ( Saiffudin, dkk. 2014 ; h. 

101). 

5. Peralatan bahan dan obat obatan yang dibutuhkan untuk penolong 

persalinan dasar (Saifudin. 2014;hal. 102). 
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Penolong persaliann harus membersihkan, mempersiapkan dan atau 

melengkapi bila ada yang hilang, rusak atau habis setelah selesai 

menolong persalinan. 

a. Alat pertolongan persalinan  set partus (didalam wadah stenlis 

tertutup) 

Alat – alatnya yaitu 2 buah klem kelly aatu koher, gunting tali 

pusat, pengikat tali pusat DTT, kateter nelaton,gunting episiotomi, 

klem ½ koher atau kelly, 2 buah sarung tangan DTT kanan, 1 

buah sarung tangan DTT kiri, kain kasa DTT, kapas basah DTT, 

alat suntik sekali pakai  2 ½ ml berisi oksitosin 10 U, kateter 

penghisap lendir DeLee. 

b. Lain – lain  

Partograf kertas kosong atau formulir rujukan yang digunakan di 

kabupaten, pena, thermometer, pita pengukur, fotoskop, jam yang 

mempunyai jarum detik, stetoskop, tensi meter, larutan klorin 0,5%  

Sabun dan deterjen, sikat kuku dan penggunting kuku, celemek 

(pelindung badan) dari bahan plastik, kain plastik perlak untuk alas 

ibu saat persalinan, kantong plastik. 

c. Persediaan obat – obatan untuk komplikasi 

3 botol larutan Ringer Laktat 500 ml, set infus, 2 kateter intravena 

ukuran 16 – 18 G, 3 ampul metil egometrin maleat 0,2 mg, 3 

ampul oksitosin 10 U, 10 tablet misoprostol (cytotec), 2 vial larutan 

magnesium sulfat 40% (10 gr dalam 25 ml), 2 buah alat suntik 

sekali pakai ukuran 2½ ml (total disediakan 3 buah ), 2 buah alat 

suntik sekali pakai 5 ml, 10 kapsul atau tablet  amoksilin / 

ampisillin 500 mg atau penisillin prokain injeksi 3 juta unit/vial 10 

ml. 

d. Bahan – bahan untuk penjahitan episiotomi 

1 buah alat suntik sekali pakai 10 ml beserta jarumnya, 20 ml 

larutan lidokain 1%, pemegang jarum, pinset, jarum jahit, benang 

catgut 3.0, 1 pasang sarung tangan DTT (total disediakan 5 

sarung tangan) 

e. Untuk disediakan ibu dan keluarga  
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Penolong persalinan harus memeriksa apakah bahan – bahan 

tersebut sudah tersedia dan disiapkan 

Minum dan makanna untuk ibu, baju bersih, sarung bersih, celana 

dalam bersih, pembalut, handuk, sabun, kain penyeka (waslap), 

handuk bersih dan selimut untuk bayi, topi bayi, kantong plastik 

atau pot tanah liat untuk tempat ari – ari. 

6. Teori kemungkinan terjadinya proses persalinan 

Menurut Manuaba tahun 2010;hal. 168. Teori kemungkinan terjadinya 

proses persalinan yaitu : 

a. Teori keregangan  

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas 

tertentu, setelah melewati batas tersebut terjadi kontraksi 

sehingga persalinan dapat mulai. Contohnya pada hamil ganda 

sering terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu, sehingga 

menimbulkan proses persalinan. 

b. Teori penurunan progesteron 

Proses penuaan plasenta terjadi saat usia kehamilan 28 minggu, 

karena terjadi penimbuan jaringan ikat, pembuluh darah 

mengalami penyempitan dan buntu. Produksi progesteron 

mengalami penurunan, sehingga otot rahim lebih sensitiv terhadap 

oksitosin, akibatnya otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai 

tingkat penurunan progesteron tertentu. 

c. Teori oksitosin internal 

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis pars posterior. 

Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat 

mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi 

Braxton Hicks, dengan menurunnya kosentrasi progesteron akibat 

tuannya kehamilan maka oksitosin dapat menigkatkan aktivitas, 

sehingga persalinan dapat mulai. 

d. Teori prostaglandin 

Konsentrasi prostaglandin konsentrasi prostaglandin meningkat 

sejak usia kehamilan 15 minggu, yang dikeluarkan oleh desidua, 

pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Tati Mutiatun Ni'lah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 

25 
 

otot rahim sehingga hasil konsepsi dikeluarkan. Prosaglandin 

dianggap dapat merupakan pemicu terjadinya persalinan. 

e. Teori hipotalamus – hipofisis dan glandula suprarenalis 

Teori ini menunjukan pada kehamilan dengan anensefalus sering 

terjadi kelambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus, 

teori ini ditemukan oleh Linggin 1973. Pemberian kortikosteroid 

dapat menyebabkan maturitas janin, induksi (mulainya) persalinan. 

Dari percobaan tersebut disimpulkan ada hubungan antara 

hipotalamus – hipofisis dengan mulainnya persalinan. Glandula 

suprarenal merupakan pemicu terjadinya persalinan. 

7. Tanda persalinan 

a. Terjadinya his persalinan 

His persalinan mempunyai ciri khas pinggang terasa nyeri yang 

menjalar ke depan, sifatnya teratur, interval makin pendek, dan 

kekuatannya makin besar, mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan serviks, makin beraktivitas (jalan) kekuatan makin 

bertambah 

b. Pengeluaran lendir dan darah (pembawa tanda) 

Dengan his persalinan terjadi perubahan pada serviks yang 

menimbulkan pendataran dan pembukaan. Pembukaan 

menyebabkan lendir yang terdapat pada kanalis servikalis lepas, 

terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah. 

c. Pengeluaran cairan 

Pada beberapa kasus terjadi ketuban pecah yang menimbulkan 

pengeluaran cairan. Sebagian besar ketuban baru pecah 

menjelang pembukaan lengkap, dengan pecahnya ketuban 

diharapkan persalinan berlangsug dalam waktu 24 jam (Manuaba, 

dkk. 2010 ; h. 173). 

8. Kala dan fase dalam persalinan 

Menurut Sondakh tahun  2013 ; h. 5-8. Tahapan persalinan terdiri 

atas kala I (kala pembukaan), kala II (kala pengeluaran janin), kala III 

(pelepasan plasenta), kala IV (kala pengawasan / observasi) 

a. Kala I (kala pembukaan) 
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Kala I dimulai dari saat persalinan mulai (pembukaan nol) 

sampai pembukaan lengkap (10 cm). proses ini terbagi menjadi 2 

fase, yaitu : 

1) Fase laten : berlangsung selama 8 jam, serviks membuka 

 sampai 3 cm 

2) Fase aktif  : berlangsung selama 7 jam, serviks membuka 

   dari 4 cm  sampai 10 cm, kontraksi lebih kuat dan 

sering, dibagi dalam tiga fase  

a) Fase akselerasi           :   dalam waktu 2 jam pembukaan 3 

  cm menjadi 4 cm 

b) Fase dilatasi maksimal :  dalam waktu 2 jam pembukaan 

     berlangsung cepat dari 4 cm 

  menjadi 9 cm 

c) Fase deselerasi            :  pembukaan menjadi lambat 

  sekali, dalam waktu 2 jam 

  pembukaan 9 cm menjadi lengkap 

Proses diatas terjadi pada primigravida maupun multigravida, 

tetapi pada multigravida memiliki jangka waktu yang lebih pendek. 

Pada primigravida, kala I berlangsung ± 12 jam, sedangkan pada 

multigravida berlangsung ± 8 jam. 

Manjemen kala satu menurut Sondakh (2013;hal. 107-109) 

yaitu : 

1) Pengkajian ibu bersalin 

a) Pengkajian riwayat kesehatan ibu bersalin (anamnesis) 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat 

kesehatan, kehamilan dan persalinan. 

b) Pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk menilai kondisi 

kesehatan ibu dan janinnya serta tingkat kenyamanan fisik 

ibu bersalin. 

c) Pemeriksaan abdomen untuk menentukan tinggi fundus 

uteri, memantau kontraksi uterus, memantau denyut 
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jantung janin, menentukan presentasi, menentukan 

penurunan bagian terbawah janin 

(1) Pemeriksaan dalam  

(2) Pemeriksaan janin  

(3) Diagnosis jika pada hasil pemeriksaan didapatkan 

pembukaan servik kurang dari 4 cm dan kontraksi 

terjadi teratur minimal 2 kali dalam 10 menit selama 40 

detik, maka ibu sudah dalam persalinan kala 1 jika 

pembukaan serviks kurang dari 4 cm. 

(4) Kemajuan kondisi persalinan dalam kala 1 

(5) Kemajuan yang cukup baik pada persaliann kala I 

ditandai dengan : kontraksi  teratur yang progesif 

dengan peningkatan frekuensi dan durasi, selama fase 

aktif daalm persalinan kecepatan pembukaan serviks 

paling sedikit 1 cm per jam (dilatasi serviks 

berlangsung atau ada disebelah kiri garis waspada), 

serviks tampak dipenuhi oleh bagian  bawah janin. 

2) Tanda bahaya kala satu  

a) Kemajuan yang kurang baik pada persalinan kala I 

ditandai dengan : kontraksi  yang tidak teratur dan sering 

selama fase laten atau selama persalinan fase aktif dalam 

persalinan kecepatan pembukaan serviks lebih lambat 1 

cm per jam (dilatasi serviks berlangsung atau ada 

disebelah kanan garis waspada), serviks tidak  dipenuhi 

oleh bagian  bawah janin. 

b) Kemajuan pada kondisi janin 

c) Jika ditemukan DJJ tidak normal <100 atau > 180 denyut 

per menit mungkin terjadi gawat janin, jika didapat 

kemajian yang kurang baik atau adanya persalinan lama 

(primigravida >18 jam, multigravida >8 jam) setelah 

adanya tanda – tanda inpartu. 

d) Kemajuan pada kondisi ibu 

e) Jika denyut nadi ibu meningkat mungkin ibu sedang 

mengalami dehidrasi atau kesakitan, jika tekanan darah 
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ibu menurun, curiga adanya perdarahan, jika terdapat 

aseton didalam urin ibu, curiga intake nutrisi kurang 

(Sondakh. 2013;hal. 112). 

3) Persiapan asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala I menurut 

JNPK-KR (2008;hal. 52). Asuhan selama kala I yaitu : 

a) Mempersiapkan ruangan untuk persalinan dan kelahiran 

bayi 

b) Persiapan perlengkapan, bahan – bahan dan obat – 

obatan yang diperlukan 

c) Persiapan rujukan  

d) Memberikan asuhan sayang ibu 

(1) Pengurangan rasa sakit 

(2) Dukungan emosional 

(3) Mengatur posisi 

(4) Pencegahan infeksi 

(5) Kamar mandi 

(6) Pemberian cairan dan nutrisi 

(7) Kebutuhan psikologis 

e) Partograf  

f) Pencatatan selama fase laten kala I persalinan 

g) Pencatatan selama fase aktif persalinan pada partrograf 

h) Mencatat temuan partograf yaitu informasi tentang ibu, 

kondisi janin, kemajuan persalinan, jam dan waktu, obat-

obatan yang diberikan, kontraksi uterus. 

b. Kala II (kala pengeluaran janin) 

Menurut Saifudin, AB (2014;hal. 100), kala II berlangsung 

dari dilatasi lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. Proses ini 

biasanya berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi. 

Menurut Lockhart A, dkk. (2014; h. 49-57), Ada tujuh 

macam gerakan yang utama yaitu : 

1) Engagement terjadi ketika presenting part janin sudah 

masuk jauh ke pelviks sehingga tingginya sudah setinggi 

spina iskiadika pelviks ibu. 
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2) Fleksi terjadi selama gerakan desus dan disebabkan oleh 

resistensi kepala janin yang mengenai dasar panggul. 

3) Rotasi interna mengacu pada gerakan rotasi kepala untuk 

melewati spina istiadika. 

4) Ekstensi  oksiput dilahirkan lewat gerakan ekstensi, 

kepala janin akan mendongak (ekstensi) dan bagian 

kepala, muka serta dagu dilahirkan. 

5) Rotasi eksterna disebut juga restitusi mengacu pada 

gerakan rotasi eksterna bagia kepala dan selanjutnya 

rotasi kedua bahu kedalam posisi anteroposterior didalam 

pelvis. 

6) Ekspulsi mengaju pada kelahiran tubuh bayi yang lain 

dan peristiwa ini memadai akhir dari kala dua persalinan. 

Menurut Sondakh (2013; hal.133) asuhan yang diberikan 

pada kala II yaitu : 

1) Pemantauan ibu 

2) Kemajuan persalinan 

3) Pemantauan janin 

4) Asuahan dukungan. 

Perawatan yang diberikan pada ibu bersalin selama kala II 

meliputi : 

1) Latar belakang fisiologis. 

2) Prosedur mengejan selama kala II 

3) Durasi kala II 

4) Posisi ibu selama kala II 

5) Perawatan perineum 

6) Robekan perineal dan episiotomi 

7) Keinginan dasar ibu 

8) Peran orang terdekat 

9) Mengajarkan dan memandu 

10) Makanan dan cairan 

11) Eliminasi 

12) Positioning dan aktivitas 
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13) Kontrol rasa nyeri  (Sondakh. 2013; hal. 133). 

Tanda bahaya kala II menurut Sondakh. 2013; hal. 134. 

1) Syok 

2) Dehidrasi 

3) Infeksi 

4) Pre-eklampsia/eklampsia 

5) Inersia uetri 

6) Gawat janin 

7) Penurunan kepala janin terhenti 

8) Adanya gejala dan tanda distosia bahu 

9) Pewarnaan mekonium pada cairan ketuban 

10) Kehamilan ganda 

11) Tali pusat menumbung lilitan tali pusat 

c. Kala III (Pelepasan Plasenta) 

Kala III sebagai kala uri atau kala pengeluaran plasenta 

yaitu dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya 

plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Proses 

lepasnya plasenta dapat diperkirakan dengan 

mempertahankan tanda-tanda dibawah ini : 

1) Perubahan bentuk uterus, uterus menjadi bundar. 

2) Uterus terdorong keatas karena plasenta dilepas ke 

segmen bawah rahim. 

3) Tali pusat bertambah panjang 

4) Terjadi semburan darah mendadak dan singkat 

Cara melahirkan plasenta adalah menggunakan teknik 

dorsokranial (JNPK-KR. 2008;hal. 99). 

Pengeluaran selaput ketuban, selaput janin biasanya lahir 

dengan mudah, namun kadang-kadang masih ada bagian 

plasenta yang tertinggal (Sondakh. 2013;hal. 6). Bagian 

tertinggal tersebut dapat dikeluarkan dengan cara : 

1) Menarik pelan-pelan 

2) Memutar atau memilinnya seperti tali 

3) Memutar dengan klem 

4) Manual atau digital 
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Plasenta dan selaput ketuban harus diperiksa secara teliti 

setelah dilahirkan. Apakah setiap bagian plasenta lengkap atau 

tidak lengkap. Bagian plasenta yang diperiksa yaitu permukaan 

maternal yang pada normalnya memiliki 6-20 kotiledon, 

permukaan fetal, dan apakah terdapat tanda-tanda plasenta 

suksenturia. Jika plasenta tidak lengkap, maka disebut ada 

sisa plasenta. Keadaan ini dapat menyebabkan perdarahan 

perdarahan yang banyak dan infeksi  (Sondakh. 2013;hal. 7).  

Kala III terdiri dari dua fase, yaitu : 

1) Fase pelepasan plasenta 

Beberapa cara pelepasan plasenta antara lain : 

a) Schultze 

Proses lepasnya plasenta seperti menutup payung. 

Cara ini merupakan cara yang paling sering terjadi 

(80%). Bagian yang lepas terlebih dulu adalah bagian 

tengah, lalu terjadi retroplasental hematoma yang 

menolak plasenta mula-mula bagian tengah, kemudian 

seluruhnya. Menurut cara ini, perdarahan biasanya 

tidak ada sebelum plasenta lahir dan berjumlah banyak 

setelah plasenta lahir. 

b) Duncan 

Berbeda dengan sebelumnya, pada cara ini lepasnya 

plasenta mulai dari pinggir 20%. Darah akan mengalir 

keluar antara selaput ketuban. Pengeluarannya juga 

serempak dari tengah dan pinggir plasenta. 

2) Fase pengeluaran plasenta 

Perasat-perasat untuk mengetahui lepasnya plasenta 

adalah : 

a) Kustner 

Dengan meletakkan tangan disertai tekanan diatas 

simfisis, tali pusat ditegangkan, maka bila tali pusat 

masuk berarti belum lepas. Jika diam atau maju berarti 

sudah lepas. 

b) Klein 
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Sewaktu ada his, rahim didorong sedikit. Bila tali pusat 

kembali berarti belum lepas, diam atau turun berarti 

lepas (cara ini tidak digunakan lagi) 

c) Strassman 

Tegangkan tali pusat dan ketok pada fundus, bila tali 

pusat bergetar berarti plasenta belum lepas, tidak 

bergetar berarti sudah lepas. Tanda-tanda plasenta 

telah lepas adalah rahim menonjol diatas simfisis, tali 

pusat bertambah panjang, rahim bundar dan keras, 

serta keluar darah secara tiba-tiba (Sulistyawati, dkk. 

2010;hal. 159). 

d. Kala IV  

Kala IV dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam 

pertama postpartum. Tujuan asuhan persalinan ialah 

memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam 

upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan 

aman, dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang 

bayi (Saifudin. 2014;h. 101) 

9. 58 Asuhan Persalinan Normal 

a. Untuk melakukan asuhan persalinan normal dirumuskan 58 

langkah asuhan persalinan normal sebagai berikut:  

1) Mendengar & Melihat Adanya Tanda Persalinan Kala II:  

a) Ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran 

b) Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada 

rektum dan vagina 

c) Perineum tampak menonjol 

d) Vulva dan sfingter ani membuka. 

2) Memastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan 

esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksana 

komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk asfiksia  tempat datar 

dan keras, 2 kain dan 1 handuk bersih dan kering, lampu sorot 

60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi.  

a) Menggelar kain di atas perut ibu dan tempat resusitasi 

serta ganjal bahu bayi 
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b) Menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali 

pakai di dalam partus set 

3) Memakai celemek plastik. 

4) Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, 

cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir kemudian 

keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih 

dan kering. 

5) Memakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan 

digunakan untuk pemeriksaan dalam 

6) Memasukkan oksitosin kedalam tabung suntik (gunakan 

tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril (pastikan 

tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik) 

7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-

hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau 

kasa yang dibasahi air DTT 

a) Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi 

tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke 

belakang 

b) Membuang kapas atau kasa pembersih (terkontaminasi) 

dalam wadah yang tersedia 

c) Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi 

(dekontaminasi, lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 

0,5%) 

8) Melakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan 

lengkap, bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan 

sudah lengkap maka lakukan amniotomi 

9) Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan 

klorin 0,5% kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan 

terbalik dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci 

kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. 

10) Memeriksa denyut jantung janin ( DJJ ) setelah kontraksi/ saat 

relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas 

normal ( 120-160x/ menit ).  
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a)  Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal, 

b)  Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ 

     dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada 

     partograf 

11) Memberitahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan 

keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi 

yang nyaman  dan sesuai dengan keinginannya.  

a) Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan 

pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin ( ikuti 

pedoman penatalaksanaan fase aktif) dan dokumentasikan 

semua temuan yang ada.  

b) Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran 

mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada 

ibu untuk meneran secara benar 

12) Meminta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran,      

(bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, 

bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang 

diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman). 

13) Melaksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada 

dorongan kuat untuk meneran:  

a) Membimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan 

efektif 

b) Mendukung dan memberi semangat pada saat meneran 

dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai 

c) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai 

pilihannya (kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu 

yang lama) 

d) Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi, 

e) Menganjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat 

utnuk ibu 

f) Memberikan cukup asupan cairan per oral (minum) 

g) Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai 
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h) Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir 

setelah 120 menit  (2 jam) meneran (primigravida) atau 60 

menit (1 jam) meneran (multigravida). 

14) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil 

posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk 

meneran dalam 60 menit. 

15) Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut 

ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 

– 6 cm. 

16) Meletakan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong 

ibu 

17) Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali 

kelengkapan alat dan bahan 

18) Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. 

19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm didepan  

vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang 

dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain 

menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan 

membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran 

perlahan atau bernafas cepat dan dangkal 

20) Memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil 

tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan 

proses kelahiran bayi: 

a) Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lewat 

bagian atas kepala bayii 

b) Jika tali pusat melilit leher secara kut, klem tali pusat di dua 

tempat dan potong di antara dua klem tersebut. 

21) Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran 

paksi luar secara spontan. 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara 

biparental. Menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat 

kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala kearah bawah dan 

distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan 
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kemudian gerakkan arah atas dan distal untuk melahirkan 

bahu belakang. 

23) Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu 

untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. 

Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang 

tangan dan siku sebelah atas. 

24) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas 

berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang 

kedua mata kaki (masukkan telunjuk di antara kaki dan 

pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-

jarinya) 

25) Melakukan penilaian selintas : 

a) Apakah bayi menangi kuat dan atau bernapas tanpa 

kesulitan? 

b) Apakah bayi bergerak aktif ? Jika bayi tidak menangis, 

tidak bernafas atau megap-megap lakukan langkah 

resusitasi ( lanjut ke langkah resusitasi pada asfiksia bayi 

baru lahir) 

26) Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian 

tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan 

verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering. 

Biarkan bayi di atas perut ibu. 

27) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi 

bayi dalam uterus (hamil tunggal) 

28) Memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitasin agar 

uterus berkontraksi baik. 

29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 

unit IM (intramaskuler) di 1/3 paha atas bagian distal lateral 

(lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin). 

30) Setelah 2 menit pasca persalinan, menjepit tali pusat dengan 

klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke 

arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal 

dari klem pertama. 

31) Memotongan dan pengikatan tali pusat.  
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a) Dengan satu tangan. Pegang tali pusat yang telah dijepit 

(melindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali 

pusat diantara 2 klem tersebut.  

b) Mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada 

satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut 

dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya, 

c) Melepaskan klem dan memasukkan dalam wadah yang 

telah disediakan. 

32) Meletakan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. 

Meletakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi 

sehingga bayi menempel di dada/perut ibu. Usahakan kepala 

bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah 

dari puting payudara ibu. 

33) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi 

di kepala bayi. 

34) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm 

dari vulva 

35) Meletakan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas 

simfisis, untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali 

pusat. 

36) Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan 

tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan 

hati-hati kearah dorsokrainal. Jika plasenta tidak lahir setelah 

30 – 40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu 

hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur di 

atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami 

atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. 

37) Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga 

plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik 

tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah 

atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso-

kranial).  

a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta 
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b) Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan 

tali pusat:  

(1) Memberi dosis ulangan oksitosin 10 unit IM 

(2) Melakukan kateterisasi (aseptik) jika kandung kemih 

penuh 

(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan 

(4) Mengulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya, 

(5) Jika plasenta tida lahir dalam 30 menit setelah bayi 

lahir atau bila terjadi perdarahan, segera lakukan 

manual palsenta 

38) Saat palsenta muncul di introitus vagina, melahirkan plasenta 

dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga 

selaput ketuban terpilin kemudian lahirkan dan tempatkan 

plasenta pada wadah yang disediakan, jika selaput ketuban 

robek, memakai sarung tangan DTT atau steril untuk 

melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-jari 

tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian 

selaput yang tertinggal. 

39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan 

masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan 

masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga 

uterus berkontraksi (fundus teraba keras): melakukan tindakan 

yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik 

masase 

40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu, maupun bayi 

dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan 

plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. 

41) Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan 

perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan 

perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan 

aktif, segera lakukan penjahitan. 

42) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi 

perdarahan pervaginam. 
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43) Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada 

ibu paling sedikit 1 jam: 

a) Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi 

menyusu dini dlam waktu 30-60 menit. Menyusu pertama 

biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup 

menyusu dari satu payudara 

b) Mebiarkan bayi berada di dada ibu selam 1 jam walaupun 

bayi sudah berhasil menyusu. 

44) Setelah satu jam, melakukan penimbangan/pengukuran bayi, 

beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg 

intramaskuler di paha kiri anterolateral. 

45) Setelah satu jam pemberian vitamin K1 memberikan suntikan 

imunisasi Hepatitis B di paha kanan anterolateral: 

a) Meletakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-

waktu bisa disusukan 

b) Meletakkan kembali bayi pada dada ibu bila bayi belum 

berhasil menyusu di dalam satu jam pertama dan biarkan 

sampai bayi berhasil menyusu. 

46) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan 

pervaginam: 

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan 

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan 

c) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan, 

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan 

asuhan yang sesuai dengan menatalaksana atonia uteri 

47) Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan 

menilai kontraksi. 

48) Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. 

49) Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 

menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 

menit selama jam kedua pasca persalinan 

a) Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 

2 jam pertama pasca persalinan 
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b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal 

50) Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi 

bernafas dengan baik ( 40-60x ) serta suhu tubuh normal  

( 36,5-37,5). 

51) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan 

klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas 

peralatan setelah di dekontaminasi. 

52) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat 

sampah yang sesuai. 

53) Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. 

Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu 

ibu memakai memakai pakaian bersih dan kering. 

54) Memastikan ibu merasa nyaman, membantu ibu memberikan 

ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan 

makanan yang diinginkannya. 

55) Mendekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 

0,5%. 

56) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 

0,5%, balikkan bagian dalam ke luar dan rendam dalam 

larutan klorin 0,5% selama 10 menit 

57) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 

58) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang), periksa 

tanda vital dan asuhan kala IV (JNPK-KR. 2008;hal. 79-97). 

10. Asuhan yang diberikan pada kala III 

a) Asuhan yang diberikan pada kala III yaitu: 

1) Memberikan kesempatan pada ibu untuk segera memeluk 

bayinya dan menyusuinya 

2) Memberitahu setiap tindakan yang akan dilakukan 

3) Pencegahan infeksi pada kala III 

4) Memantau keadaan ibu (tanda vital, kotraksi, perdarahan) 

5) Melakukan kolaborasi/rujukan bila terjadi kegawatdaruratan 

6) Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi 

7) Memberikan motivasi dan pendampingan selama kala III 
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b) Fisiologi kala III 

1) Perubahan bentuk dan tinggi fundus (uterus globuler) 

2) Tali pusat memanjang 

3) Semburan darah mendadak dan singkat dari jalan lahir 

c) Manajemen aktif kala III 

Tujuan manajemen kala III untuk menghasilkan kontraksi uterus 

yang lebih efektif sehingga dapat mempersingkat waktu, 

mencegah perdarahan, dan mengurangi kehilangan darah kala III 

persalinan. Jika dibandingkan dengan penatalaksanaan fisiologis. 

Manajemen aktif kala III terdiri dari tiga langkah utama yaitu : 

1) Pemberian suntikan oksitosin dalam satu menit pertama 

setelah bayi lahir 

2) Melakuakan penegangan tali pusat terkendali 

3) Masase fundus uteri  (Sondakh. 2013; h. 136). 

11. Fisiologi kala IV 

Kala IV merupakan tahap pemulihan yaitu periode yang kritis 

untuk ibu dan bayi, keduannya baru saja mengalami perubahan fisik 

yang luar biasa. Ibu melahirkan bayi dari perutnya dan bayi sedang 

menyesuaikan diri dari dalam perut ibu kedunia luar, petugas/bidan 

harus tinggal bersama ibu dan bayi untuk memastikan bahwa 

keduannya dalam kondisi yang stabil dan mengambil tindakan yang 

tepat untuk melakukan distabilisasi tersebut (Saifudin. 2014; h 120). 

1) Pemantauan kala IV 

a. Memperkirakan kehilangan darah 

b. Memeriksa perdarahan dari perineum 

c. Pencegahan infeksi 

d. Pemantauan keadaan umum ibu 

2) Asuhan yang diberika pada kala IV 

a. Mencegah terjadiya perdarahan 

b. Mencegah distensi (peregangan) kandung kemih  

c. Menjaga keamanan 

d. Menjaga kebersihan 

e. Mempertahankan keseimbanagan cairan dan nutrisi 
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f. Perawatan kolaboratif (penyuluhan tentang perawatan ibu dan 

bayi). 

 

C. NIFAS NORMAL 

1. Definisi 

Menurut Saiffudin (2014; h. 122). Masa nifas (puerperium) dimulai 

setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat – alat kandungan 

kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira 

– kira selama 6 minggu. Pada masa ini terjadi perubahan – 

perubahan fisiologi, yaitu : 

a. Perubahan fisik 

b. Involusi uterus dan pengeluaran lokia 

c. Laktasi / pengeluaran susu ibu  

d. Perubahan sistem tubuh lainnya 

e. Perubahan psikis 

2. Tujuan asuhan masa nifas (Saifudin. 2014;hal. 122). 

a. Menjaga kesehatn ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis 

b. Melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi masalah, 

mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun 

bayi 

c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan 

diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian ASI pada 

bayinya dan perawatan bayi sehat. 

d. Konseling HIV / AIDS dan memberikan pelayanan keluarga 

berencana. 

3. Program dan kebijakan teknis (Saifudin. 2014;hal. 123). 

Paling sedikit 4 kali kunjungan nifas dilakukan untuk menilai status 

ibu,  bayi baru lahir dan untuk mencegah, mendeteksi, menangani 

masalah – masalah yang terjadi. 

a. Kunjungan 6 – 8 jam setelah persalinan, tujuannya: 

1) Mencegah perdarahan masa nifas karena antonia uteri 

2) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan : rujuk bila 

perdarahan berlanjut 
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3) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaimana mencegah perdarahan nifas karena 

antonia uteri 

4) Pemberian ASI awal 

5) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir  

6) Menjaga bayi agar tetap hangat dengan cara mencegah 

hipotermi. 

b. Kunjungan 6 hari setelah persalinan, tujuannya: 

1) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus 

berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada perdarahan 

abnormal, tidak ada bau. 

2) Menilai adanya tanda – tanda demam, infeksi atau perdarahan 

abnormal 

3) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan 

istirahat 

4) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda – tanda penyulit. 

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari 

– hari. 

c. Kunjungan 2 minggu setelah persalinan, tujuannya: 

1) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus 

berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada perdarahan 

abnormal, tidak ada bau. 

2) Menilai adanya tanda – tanda demam, infeksi atau perdarahan 

abnormal 

3) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan 

istirahat 

4) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda – tanda penyulit. 

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari 

– hari. 

d. Kunjungan 6 minggu setelah, tujuannya: 
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1) Menanyakan pada ibu tentang penyulit – penyulit yang ibu 

atau bayi alami. 

2) Memberikan konseling untuk KB secara dini. 

 

4. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas 

Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas adalah 

memberi perawatan dan dukungan sesuai dengan kebutuhan ibu, 

yaitu melalui kemitraan dengan ibu. Selain itu dengan cara : 

a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada masa nifas 

b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan pada 

masa nifas  

c. Menyusun rencana asuhan kebidanan berdasarkan prioritas 

masalah 

d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai denagn rencana 

e. Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang diberikan 

f. Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama klien 

 (Bahiyatun, dkk. 2008, hal.3).  

5. Tahapan masa nifas   

Tahapan yang terjadi pada masa nifas adalah  

a. Periode immediate postpartum 

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam.Pada 

masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya perdarahan 

karena antonia uteri. 

b. Periode early postpartum (24-1 minggu) 

Pada fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan 

normal, tidak ada perdarahan, lokia tidak berbau busuk, tidak 

demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu 

dapat menyusui dengan baik. 

c. Periode late postpartum (1 minggu-6 minggu) 

Pada periode ini bidan tetap melakukan perawatan dan 

pemeriksaan sehari-hari serta konseling KB (Bahiyatun, dkk. 

2008;hal. 60). 

6. Perubahan sistem reproduksi 

a. Involusi Uterus 
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Involusi uterus adalah kembalinya uterus kepada keadaan 

sebelum hamil baik dalam bentuk maupun posisi. Selain uterus, 

vagina, ligamen uterus, dan otot dasar panggul juga kembali 

keadaan sebelum hamil, bila ligamen uterus dan otot panggul 

tidak kembali keadaan sebelum hamil, kemungkinan terjadi 

prolaps uteri makin besar. Selama proses involusi uterus menipis 

dan mengeluarkan  lokia yang diganti dengan endometrium baru, 

setelah kelahiran bayi dan plasenta terlepas, otot uterus 

berkontraksi sehingga sirkulasi darah yang menuju uterus berhenti 

dan ini disebut dengan iskemia. Otot redundant, fibrous dan 

jaringan elastis bekerja. Fagosit dalam pembuluh darah dipecah 

menjadi dua fagositosis (Sukarni. 2011;hal. 78). 

Lapisan desidua yang dilepaskan dari dinding uterus disebut 

lokia. Endometrium baru tumbuh dan terbentuk selama 10 hari 

postpartum dan menjadi sempurna sekitar 6 minggu. Selama 

proses involusi uterus bderlangsung, berat uterus mengalami 

penurunan dari 1000 gram menjadi 60 gram, dan ukuran uterus 

berubah dari 15 X 11 X 7,5 cm menjadi 7,5 X 5 X 2,5 cm  setiap 

minggu berat uterus turun sekitar 500 gram dan serviks menutup 

hingga selebar 1 jari (Sukarni. 2011;hal. 78). 

Proses involusi uterus disertai dengan penurunan tinggi 

fundus uteri (TFU). Pada hari pertama, TFU diatas simfisis pubis 

atau sekitar 12 cm. Proses ini terus berlangsung dengan 

penurunan TFU 1 cm setiap harinya, sehingga pada hari ke-7 TFU 

berkisar  5 cm dan pada hari ke-10 TFU tidak teraba disimfisis 

pubis (Sukarni. 2011;hal. 78). 

b. Lokia 

Lokia keluar dari uterus setelah bayi lahir sampai dengan 3 

atau 4 minggu postpartum. Perubahan lokia terjadi dalam tiga 

tahap, yaitu lokia rubra, serosa dan alba. 

1) Lokia rubra merupakan darah yang pertama yang keluar dan 

berasal dari tempat lepasnya plasenta yang berwarna merah 
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2) Lokia serosa setelah 3 atau 4 hari lokia berubah warna 

menjadi kecokelatan yang terdiri daridarah dan serum yang 

berisi leokosit dan jaringan  

3) Lokia alba muncul pada minggu ke- 2 lokia berwarna putih 

atau kekuningan karena campuran leokosit  dan penurunan 

kandungan  cairan (Dewi, NA L. (2013;hal. 58-59). 

c. Ovarium dan tuba falopi 

Setelah kelahiran plasenta, produksi ekstrogen dan 

progesteron menurun, sehingga menimbulkan mekanisme timbal 

balik dari sirkulasi menstruasi. Pada saat inilah dimulai kembali 

proses ovulasi, sehingga wanita dapat hamil kembali ( Raito, J, 

dkk. 2013;hal. 64). 

d. Perubahan sistem pencernaan 

Setelah kelahiran plasenta, terjadi pula penurunan 

produksi progesteron , sehingga yang menyebabkan nyeri ulu hati 

(heartburn) dan konstipasi, terutama dalam beberapa hari pertama. 

Hal ini terjadi karena inaktivitas motilitas usus akibat kurangnya 

keseimbangan cairan selama persalinan dan adanya reflek 

hambatan defekasi karena adanya rasa nyeri pada perineum 

akibat luka episiotomi ( Raito, J, dkk. 2013;hal. 64). 

e. Perubahan sistem perkemihan  

Diuresis dapat terjadi setelah 2 – 3 hari postpartum. 

Diuresis terjadi karean saluran urianria mengalami dilatasi. Kondisi 

ini akan kembli normal setelah 4 minggu postpartum. Pada awal 

postpartum kandung kemih mengalamai edema, kongesti dan 

hipotonik. Hal ini disebabkan oleh adanya overdistensi pada saat 

kala dua persalinan dan pengeluaran urine yang tertahan selama 

proses persalinan. Sumbatan pada uretra disebabkan oleh adanya 

trauma saat persalinan berlangsung dan trauma ini dapat 

berkurang setelah 24 jam postpartum (Bahiyatun, dkk. 2008;hal. 

60). 

f. Perubahan sistem endokrin 

Saat plasenta terlepas dari dinding uterus, kadar HCG dan 

HPL secara berangsur turun dan normal kembali setelah 7 hari 
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postpartum. HCG tidak terdapat dalam urin ibu setelah 2 hari 

postpartum. HPL tidak lagi terdapat dalam plasma (Bahiyatun, dkk. 

2008;hal. 60). 

g. Perubahan sistem kardiovaskular 

Curah jantung meningkat selama persalinan dan 

berlangsung sampai kala III ketika volume darah uterus 

dikeluarkan beberapa hari pertama postpartum dan akan kembali 

normal pada akhir minggu ke-3 postpartum (Sulistyawati A, dkk. 

2010;hal. 52). 

h. Perubahan sistem hematologi 

Leokositosis mungkin terjadi selama persalinan, sel darah 

merah berkisar 15.000 selam persalinan. Peningkatan sel darah 

purih berkisar antara 25.000 – 30.000 yang merupakan 

manisfetasi adanya infeksi pada persalinan lama. Hal ini dapat 

meningkatkan pada awal nifas yang terjadi bersamaan dengan 

peningkatan tekanan darah serta volume plasma dan volume sel 

darah merah. Pada 2 – 3 hari postpartum, konsentrasi hematokit 

menurun sekitar 2 % atau lebih. Total kehilangan darah pada saat 

persalinan 500 – 800 ml, (200 – 200 ml hilang pada saat 

persalinan , 500 – 800 hilang pada minggu pertama postpartum, 

dan 500 ml hilang pada saat masa nifas) (Dewi. 2011;hal. 42). 

i. Perubahan tanda vital 

Tekanan darah harus dalam keadaan stabil. Suhu turun 

secara perlahan dan stabil pada 24 jam postpartum. Nadi menjadi 

normal setelah persalinan (Bahiyatun, dkk. 2008 ; hal. 62). 

 

D. BAYI BARU LAHIR  

Bayi baru lahir normal adalah bayi baru lahir dari kehamilan yang 

aterm (37-42 minggu) dengan berat badan lahir 2500-4000 gram. Asuhan 

bayi baru lahir adalah asuhan pada bayi tersebut selama jam pertama 

setelah kelahiran (Sondakh, dkk. 2013; h. 150). 

1. Ciri-ciri bayi normal 

Bayi yang sehat dan normal mempunyai ciri – ciri sebagai berikut: 

a. Berat badan 2500-4000 gram 
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b. Panjang badan 48-52 cm 

c. Lingkar badan 30-38 cm 

d. Lingkar kepala 33-35 cm 

e. Bunyi jantung dalam menit pertama kira-kira 180 x atau menit 

kemudian menurun sampai 120-160 x atau menit. 

f. Pernafasan pada menit pertama kira-kira 80 x atau menit kemudian 

turun sampai 40 x atau menit. 

g. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan 

terbentuk dan diliputi verniks caeseosa (lemak pada kulit bayi). 

h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut tampak sempurna. 

i. Kuku agak panjang dan lemas. 

j. Testis sudah turun (pada anak laki-laki), genitalia labia mayora telah 

menutupi labia minor (pada anak perempuan). 

k. Refleks hisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik. 

l. Refleks moro sudah baik, bayi dikagetkan akan memperlihatkan 

gerakan tangan seperti memeluk. 

m. Graff refleks sudah baik, bila diletakkan suatu benda di telapak 

tangan maka akan menggenggam. 

n. Eliminasi, urin dan mekonium akan keluar dalam 24 jam, pertama 

mekonium berwarna kecoklatan.  

2. Penanganan bayi baru lahir (Sarwono. 2014;hal. 133) 

Tujuan utama perawatan bayi segera sesudah lahir adalah: 

a. Membersihkan jalan nafas 

b. Memotong dan merawat tali pusat 

c. Mempertahankan suhu tubuh bayi 

d. Pencegahan infeksi seperti memberi vitamin K, memberi obat tetes 

atau salep mata 

e. Identifikasi bayi. 

3. Menurut Saifudin tahun 2014;hal. 136. Pemantauan bayi baru lahir 

adalah : 

a. Dua jam pertama sesudah bayi lahir, yaitu kemampuan menghisap 

kuat atau lemah, bayi tampak aktif atau lunglai, bayi kemerahan 

atau kebiruan. 
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b. Sebelum penolong persalianan meninggalkan ibu dan bayi. 

Penolong persalinan melakukan pemeriksaan dan penilaian 

terhadap ada tidaknya masalah kesehatan yang memerlukan tindak 

lanjut, seperti bayi kecil untuk masa kehamilan atau bayi kurang 

bulan, gangguan pernafasan, hipotermia,infeksi dan cacat bawaan 

trauma. 

4. Adaptasi Bayi Baru Lahir terhadap kehidupan diluar uterus  

Adaptasi bayi baru lahir adalah proses penyesuaian fungsional 

neonatus dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan diluar uterus 

(Wafi, dkk. 2010 ; h. 10). 

a. Sistem Pernafasan 

Pernafasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 menit 

pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk 

mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya surfaktan yang 

dengan menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan merintih 

sehingga udara tertahan di dalam. Respirasi pada neonatus 

biasanya pernafasan diafragmatik dan abdominal (Wafi, dkk. 2010 ; 

h. 10). 

b. Suhu tubuh  

Bayi baru lahir memiliki kecenderungan menjadi cepat stress karena 

perubahan suhu lingkungan sehingga dapat menyebabkan 

kehilangan panas pada bayi. Bayi baru lahir dapat kehilangan 

panas melalui empat mekanisme yaitu : konveksi, konduksi, radiasi, 

dan evaporasi. Untuk mencegah kehilangan panas pada bayi baru 

lahir, antara lain dengan mengeringkan bayi, menyelimuti bayi, 

menutup kepala bayi, menganjurkan ibu untuk memeluk dan 

menyusui bayinya, jangan segera memandikan bayi baru lahir ( 

Wafi, dkk. 2010 ; h. 10). 

c. Metabolisme 

Luas permukaan tubuh neonatus, relatif lebih luas dari pada tubuh 

orang dewasa sehinga metabolisme basal per kg Bb akan lebih 

besar. Pada jam – jam pertama energi diadapatkan dari perubahan 

karbohidrat (Wafi, dkk. 2010 ; h. 13). 

d. Peredaran darah janin 
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e. Keseimbangan air dan fungsi ginjal  

Fungsi ginjal belum sempurna karena jumlah nefron belum 

sebanyak orang dewasa (Wafi, dkk. 2010 ; h. 14). 

f. Traktus Digestivus 

Traktus digestivus relatif lebih berat dan lebih panjang dibandingkan 

dengan orang dewasa. Pada Neonatus, traktus digestivus 

mengandung zat yang berwarna hitam kehijauan yang disebut 

mekonium. Pengeluaran mekonium biasanya dalam 10 jam pertama 

dan dalam 4 hari biasanya tinja sudah berbentuk dan berwarna 

biasa. Enzim dalam trakru digestivus biasanya sudah terdapat pada 

neonatus kecuali enzim amilase (Wafi, dkk. 2010 ; h. 16). 

g. Hati 

Enzim hati belum aktif benar pada waktu bayi baru lahir, daya 

detoksifikasi hati pada neonatus juga belum sempurna (Wafi, dkk. 

2010 ; h. 18). 

h. Keseimbangan asam basa 

Derajat keasaman ( pH ) darah pada waktu lahir rendah karena 

glikolisis anaerobik. Dalam 24 jam neonatus telah mengkonpensasi 

asidosis ini (Wafi, dkk. 2010 ; h. 19). 

5. Pemeriksaan bayi baru lahir 

Pemeriksaan bayi baru lahir : 

a. Saat bayi berada di klinik. 

b. Saat kunjungan Tindakan Lanjut (KN), yaitu 1 kali pada umur 1 – 3 

hari, 1 kali pada umur 4 – 7 hari dan 1 kali pada umur 8 – 28 hari 

(JPNK-KR.  2008;h. 140). 

     Menurut JPNK-KR tahun 2008;hal. 140, asuhan bayi baru lahir 

pada umur 2 jam adalah : pastikan bayi dalam keadaan hangat, 

menjaga bayi agar mudah dijangkau oleh ibu, menyusui bayinya 

secara Esklusif secara ondeman, cara merawat tali pusat dan tanda – 

tanda bahaya pada bayi baru lahir. 

     Setelah penanganan awal bayi baru lahir maka penangaan atau 

asuhan berikutnya pada bayi baru lahir umur 1-3 hari adalah menilai 

pertumbuhan, manajemen pemberian minum pada bayi dan melihat 

adanya penyulit (Putra. 2012;hal. 224). 
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 Menurut Varney tahun 2008;hal. 928. Asuhan yang diberikan bayi 

baru lahir umur 10 hingga 14 hari yaitu melakukan pemeriksaan ulang 

pada bayi baru lahir, meninjau pedoman dan penyuluhan antisipasi 

bersama orang tua serta imunisasi sedangkan asuhan bayi baru lahir 

usia 6 dan 8 minggu yaitu menjelaskan rangkaian imunisasi, mengukur 

berat badan dan pemeriksaan fisik. 

E. KELUARGA BERENCANA 

Keluarga berencana menurut WHO (World Health Organisation, 

Expert Committe 1970) : adalah tindakan dan upaya untuk membantu 

individu atau pasangan suami isteri untuk mendapatkan objektif – objektif 

tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan 

kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, 

mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami 

isteri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga  (Hartanto. 2004; h. 

26 – 27). 

1. Metode Keluarga Berencana program post partum. 

Dalam melakukan pemilihan metode kontrasepsi perlu diperhatikan 

ketepatan bahwa makin rendah pendidikan masyarakat, semakin 

efektif metode KB yang dianjurkan yaitu kontap, suntik KB, susuk KB 

atau AKBK (alat susuk bawah kulit), AKDR/IUD. Jenis dan waktu yang 

tepat untuk ber – KB saat Postpartum yaitu KB suntik, Norplant (KB 

susuk / Implant), AKDR, pil KB hanya progesteron, Kontap dan metode 

sederhana (Manuaba, dkk.2010 ;h. 592). 

2. Tujuan program KB 

Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga 

kecil yang bahagia dansejahtera, melalui pengendalian kelahiran dan 

pengendalian pertumbuhan penduduk indonesia. Terciptanya 

penduduk yang berkualitas sumberdaya yang bermutu dan 

meningkatkan kesejahteraan keluarga  (Hartanto. 2004 ; h. 25). 

3. Sasaran program KB 

Sasaran program KB dibagi menjadi dua yaitu sasaran langsung dan 

sasaran tidak langsung tergantung dari tujuan yang ingin dicapai 

sasaran langsungnya yaitu pasangan usia subur yang bertujuann 

untuk menurunkan tingkat krelahiran dengan cara menurunkan 
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penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. sedangkan secara 

tidak langsungnya adalah pelaksaanaan dan pengelolaan KB dengan 

tujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan 

kebijaksanaan  kependudukan terpadu dalam rangka mencapai 

keluarga yang berkualitas keluarga sejahtera  (Hartanto. 2004 ; h. 25). 

4. Ruang lingkup KB secara umum 

Ruang lingkup KB yaitu Komunikasi informasi dan edukasi, konseling, 

pelayanan kontrasepsi, pelayanan infertilitas, pendidikan sek 

konsultasi pra perkawianan dan konsultasi perkawianan, konsultasi  

genetik, tes keganasan dan adopsi (Hartanto. 2004 ; h. 27). 

5. Penapisan Klien 

Menurut Saifudin (2011;hal. U-11 sampai U-12). Tujuan utama 

penapisan klien sebelum pemberian suatu metode kontrasepsi 

( misalnya pil KB, suntikan atau AKDR ) adalah untuk menentukan 

apakah ada : 

a. Kehamilan 

b. Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

c. Masalah ( misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi ) yang 

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. 
Tabel 2.5 : Contoh daftar tilik penapisan klien. Metode non operatif 

Metode Hormonal (pil kombinasi, pil progestin, 

suntikan dan susuk) 

YA TIDAK 

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu atau 
lebih  

  

Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu 
pascapersalinan 

  

Apakah mengalami perdarahan / perdarahan bercak 
antara haid setelah senggama 

  

Apakah pernah ikterus padakulit dan mata   

Apakah pernah nyeri kepala hebat atau gangguan visual   

Apakah pernah nyeri kepala hebat pada betis, paha atau 
dada, atau tungkai bengkak ( edema ) 

  

Apakah pernah tekanan darah diatas 160 mmHg 
( sistolik ) atau 90 mmHg ( diastolik ) 

  

Apakah ada masa atau benjolan pada payudara   

Apakah anda sedang minum obat – obatan anti kejang 
( epilepsi ) 
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AKDR(semua jenis pelepas tembaga dan progestin )   

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu   

Apakah ( klien ) atau pasangan mempuntai pasangan 
seks lain 

  

Apakah pernah mengalami infeksi menular seksual (IMS)   

Apakah pernah mengalami penyakit radang panggul atau 
kehamilan ektopik 

  

Apakah pernah mengalami haid banyak ( lebih 1 – 2 
pembalut tiap 4 jam ) 

  

Apakah pernah mengalami haid  lama ( lebih dari 8 hari )    

Apakah pernah mengalami dismenorhea berat yang 
membutuhkan analgetik dan / istirahat baring 

  

Apakah pernah mengalami perdarahan / perdarahan 
bercak antara haid atau setelah senggama 

  

Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung 
valvular atau konginetal 

  

Jika semua keadaan diatas adalah “tidak” (negatif)  dan tidak dicurigai 

adanya kehamilan, maka dapat diteruskan dengan konseling metode khusus. 

Bila respon banyak yang “ya” (positif), berarti klien perlu dievaluasi sebelum 

keputusan akhir dibuat. 

Sumber : Saifudin dkk, (2011; hal. U-11 sampai U-12). 

Tabel 2.6 : Contoh daftar tilik penapisan klien. Metode operasi 
( tubektomi ) 

Keadaan klien Dapat dilakukan pada 

fasilitas rawat jalan 

Dilakukan 

difasilitas rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis dan 
pemeriksaan fisik ) 

Keadaan umum baik, 
tidak ada tanda – tanda 
penyakit jantung, paru 
atau ginjal 

Diabetes tidak 
terkontrol, riwayat 
gangguan 
pembekuan darah, 
ada tanda – tanda 
penyakit jantung, 
paru atau ginjal 

Keaadan emosional Tenang  Cemas, takut 

Tekanan darah < 160/100 mmHg ≥ 160/100 mmHg 

Berat badan 35 – 85 kg > 85 kg; <35 kg 

Riwayat operasi 
abdomen / panggul 

Bekas secsio sesarea 
( tanpa perlekatan ) 

Operasi abdomen 
lainnya, perlekatan 
atau terdapat 
kelainan pada 
pemeriksaan 
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panggul 

Riwayat radang 
panggul, hamil ektopik, 
apendisitis 

Pemeriksaan dalam 
normal 

Pemeriksaan dalam 
ada kelainan 

Anemia  Hb ≥ 8 g% Hb < 8 g% 

 
Sumber : Saifudin dkk, (2011; hal. U-11 sampai U-12). 
 
Tabel 2.7 : Contoh daftar tilik penapisan klien. Metode operasi vasektomi 

Keadaan klien Dapat dilakukan pada 

fasilitas rawat jalan 

Dilakukan 

difasilitas rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesias dan 
pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum baik, tidak 
ada tanda-tanda penyakit 
jantung, paru atau ginjal 

Diabetes tidak 
terkontrol, riwayat 
gangguan 
pembekuan darah, 
ada tanda – tanda 
penyakit jantung, 
paru atau ginjal 

Keadaan emosional Tenang  Cemas , takut 

Tekanan darah <160/100 mmHg ≥160/100 mmHg 

Infeksi atau 
kelainan skrotum/ 

ingunial 

Normal  Tanda – tanda 
infeksi atau ada 
kelainan 

Anemia  Hb ≥8 g% Hb <8 g% 

    Sumber : Saifudin dkk, (2011; hal. U-11 sampai U-12). 

 

6. Jenis metode KB pasca persalinan. 

a. Non hormonal 

1) Metode Amenore Laktasi (MAL) 

Metode Amenore Laktasi adalah adalah kontrasepsi yang 

mengandalkan pemberian Air Susu Ibu ( ASI ) secara  eksklusif, 

artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau pun 

minuman apapun lainnya ( Saiffudin. 2010 ; h. 11 mk 1). 

a) Syarat untuk dapat menggunakan : Menyusui secara penuh 

( full breastfeeding ), lebih efektif bila pemberian lebih dari 8 

kali sehari.  

b) Cara kerja : Penundaan / penekanan ovulasi. 
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c) Efek samping : Tidak ada 

d) Keuntungan metode amenore laktasi (MAL) 

(1) Keuntungan kontrasepsi 

(a) Efektivitas tinggi (keberhasilan 98% pada enam bulan 

pasca persalinan). 

(b) Segera efektif. 

(c) Tidak mengganggu senggama. 

(d) Tidak ada efek samping secara sistemik. 

(e) Tidak perlu pengawasan medis. 

(f) Tidak perlu obat atau alat. 

(g) Tidak biaya. 

(2) Keuntungan nonkontrasepsi 

(a) Untuk Bayi: Mendapatkan kekebalan pasif 

(mendapatkan antibodi perlindungan lewat ASI). 

Sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna 

untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, Terhindar 

dari  keterpaparan terhadap kontaminasi dari air, 

susu lain atau formula, atau alat minum yang dipakai. 

(b) Untuk Ibu:  

Mengurangi pendarahan pasca persalinan 

Mengurangi risiko anemia. Meningkatkan hubungan 

psikologik ibu dan  bayi ( Saiffudin. 2010 ; h. 11 mk 2). 

 

e) Keterbatasan metode amenore laktasi (MAL) 

(1) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera 

menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. 

(2) Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. 

(3) Efektifitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau 

sampai dengan 6 bulan. 

(4) Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis B 

/ HBV dan HIV / AIDS ( Saiffudin. 2010 ; h. 11 mk 2). 

2) Kondom 

a) Pengertian  
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Kondom merupakan selubung / sarung karet sebagai salah 

satu metode kontrasepsi atau alat untuk mencegah 

kehamilan dan atau penularan penyakit kelamin pada saat 

bersenggama (Saiffudin. 2011 ; h. MK 17). 

b) Cara kerja: 

(1) Menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur 

dengan cara mengemas sperma diujung selubung karet 

yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut 

tidak tercurah kedalam saluran reproduksi perempuan. 

(2) Mencegah penularan mikroorganisme ( IMS termasuk 

HBV dan HIV / AIDS ) dari satu pasangan kepada 

pasangan yang  lain ( khusus kondom yang terbuat dari 

lateks dan vinil ) (Saiffudin. 2011 ; h. MK 17). 

c) Manfaat kondom 

Manfaat kontrasepsi 

(1) Efektif mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar 

(2) Tidak mengganggu produksi ASI 

(3) Tidak mengganggu kesehatan klien 

(4) Tidak mempunyai pengaruh sistemik 

(5) Murah dan dapat dibeli secara umum 

(6) Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan 

khusus 

(7) Metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi 

lainnya harus ditunda. 

Manfaat non kontrasepsi 

(1) Membantu mencegah terjadinya kanker serviks 

(mengurang iritasi  bahan karsinogenik ke oksigen pada 

serviks ) 

(2) Mencegah penularan IMS dan HIV 

(3) Memberi dorongan kepada suami untuk ikut ber KB 

(4) Mencegah ejakulasi dini 

(5) Saling berinteraksi sesama pasangan 

(6) Mencegah imuno infertilitas (Saiffudin. 2011 ; h. MK 18). 
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3) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) Menurut Saiffudin. 2011 ; 

h. MK 74. 

a) Pengertian  

Alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim dengan 

menjepit kedua salura  nyang  menghasilkan  indung telur 

sehingga tidak terjadi  pembuahan, terdiri dari bahan plastik 

polietilena, ada yang dililit  oleh tembaga dan   ada  yang  

tidak . 

b) Carakerja: 

Mencegah terjadinya fertilisasi, tembaga pada AKDR  

menyebabkan  reaksi  inflamasi  steril, toksik buat sperma 

sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. 

c) Keuntungan 

(1) Efektivitas tinggi, 99,2-99,4% (0,6 –0,8 kehamilan/100 

perempuan dalam 1 tahun pertama) 

(2) Dapat efektif segera setelah pemasangan 

(3) Metode jangka panjang 

(4) Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat 

(5) Tidak mempengaruhi hubungan sosial 

(6) Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu 

takut untuk hamil 

(7) Tidak ada efek samping hormonal 

(8) Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI 

(9) Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah 

abortus (apabila tidak terjadi infeksi) 

(10) Dapat digunakan sampai menopause (1 tahun atau 

 lebih setelah haid terakhir) 

(11) Tidak ada interaksi dengan obat-obat 

(12) Membantu mencegah kehamilan ektopik 

b) Keterbatasan 

(1) Tidak mencegah infeksi menular ( IMS ) 

(2) Tidak baik digunakan bagi perempuan denagn IMS atau 

perempuan yang sering berganti pasangan 

(3) Diperlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis 
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(4) Klien tidak dapat melepas AKDR sendiri 

(5) Klien harus memeriksa posisi benang AKDR dari waktu 

ke waktu. Untuk melakukan ini perempuan harus 

memasukkan jarinya ke dalam vagina, sebagian 

perempuan tidak mau melakukan ini (Saiffudin. 2011 ; h. 

MK 75). 

4) Kontrasepsi Mantap (Tubektomi dan Vasektomi) 

a) Tubektomi 

(1) Pengertian  

Tubektomi (Metode Operasi Wanita / MOW) adalah 

metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi 

seorang wanita bila tidak hamil lagi dengan cara 

mengoklusi tuba fallupi ( mengikat dan memotong atau 

memasang cincin) sehingga sperma tidak dapat bertemu 

denagn ovum (Saiffudin, dkk.  2010 ; h. 18 mk 84). 

(2) Waktu penggunaanya : 

(a) Idealnya dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan 

(b) Dapat dilakukan segera setelah persalinan atau 

setelah operasi sesar 

(c) Jika tidak dapat dikerjakan daalm 1 minggu setelah 

persalinan ditunda 4 – 6 minggu. 

 

 

(3) Manfaat  

(a) Kontrasepsi 

(b) Efektivitasnya tinggi 99,5% (0,5 kehamilan per 100 

perempuan selama tahun pertama penggunaan) 

(c) Tidak mempengaruhi proses menyusui 

(d) Tidak bergantung pada faktor sanggama 

(e) Baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi risiko 

kesehatan yang serius. 

(f) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang 

(g) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual 

(h) Non Kontrasepsi 
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(i) Berkurangnya risiko kanker ovarium (Saiffudin, dkk.  

2010 ; h. 18 mk 85). 

(4) Keterbatasan 

(a) Harus dipertimbangkan sifat permanen kontrasepsi 

ini (tidak dapat dipulihkan kembali, kecuali dengan 

operasi rekanalisasi). 

(b) Dilakukan oleh dokter yang terlatih (Saiffudin, dkk.  

2010 ; h. 18 mk 85). 

b) Vasektomi  

(1) Pengertian  

Vasektomi ( Metode Operasi Pria / MOP ) adalah 

prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi 

pria dengan cara mengoklusi vasadeferensia sehingga 

alur transportasi sperma terlambat dan proses fertilisasi 

( penyatuan dengan ovum ) tidak terjadi. 

(2) Jenis 

(a) Insisi 

(b) Vasektomi Tanpa Pisau  ( VTP ) 

(3) Waktu 

Bisa dilakukan kapan saja  

(4) Keuntungan 

(a) Efektivitas tinggi 99,6 – 99,8 % 

(b) Sangat aman, tidak ditemukan efek samping jangka 

panjang  

(c) Morbiditas dan mortalitas jarang  

(d) Hanya sekali aplikasi dan efektif dalam jangka 

panjang  

(e) Tinggi tingkat rasio efisiensi biaya dan lamanya 

penggunaan kontrasepsi 

(f) Keterbatasan 

(g) Tidak efektif segera, WHO menyarankan kontrasepsi 

tambahan slama 3 bulan setelah prosedur ( kurang 

lebih 20 kali ejakulasi )  
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(h) Teknik tanpa pisau merupakan pilihan mengurangi 

perdarahan dan nyeri dibandingkan teknik insisi 

(Saiffudin, dkk.  2010 ; h. 18 mk 81 – mk 86). 

b. Hormonal 

1) Hormon progestin 

Hormon progestin adalah metode kontrasepsi dengan 

menggunakan progestin, yaitu bahan tiruan dari progesteron 

(Saiffudin.  2011 ; h. MK 53) 

2) Pil 

a) Keuntungan 

(1) Efektif jika diminum setiap hari di waktu yang sama ( 0,05 

– 5 kehamilan / 100 perempuan dalam 1 tahun pertama ) 

(2) Tidak diperlukan pemeriksaan panggul  

(3) Tidak mempengaruhi ASI  

(4) Tidak mengganggu hubungan seksual 

(5) Kembalinya fertilitas segera jika pemakaian dihentikan 

(6) Mudah digunakan dan nyaman  

(7) Efek samping kecil  

b) Keterbatasan 

(1) Harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama 

(2) Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar 

(3) Risiko kehamilan ektopik, tetapi ini lebih rendah jika 

dibandingkan dengan perempuan yang tidak 

menggunakan minipil 

(4) Efektifitas menjadi rendah bila digunakan bersamaan 

dengan obat tuberkulosis atau obat epilepsi  

(5) Tidak mencegah IMS (Saiffudin.  2011 ; h. MK 54). 

3) Injeksi / suntik  

a) Keuntungan  

(1) Sangat efektif (0,3 kehamilan per 100 perempuan dalam 

1 tahun) 

(2) Pencegahan kehamilan jangka  

(3) Tidak berpengaruh pada hubungan suami isteri 
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(4) Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak 

serius terhadap penyakit jantung dan gangguan 

pembekuan darah 

(5) Tidak mempengaruhi ASI  

(6) Sedikit efek samping  

(7) Dapat digunakan oleh perempuan usia > 35 tahun sampai 

perimenopause 

(8) Membantu mencegah kanker endometrium dan 

kehamilan ektopik 

(9) Menurunkan kejadian penyakit jinak payudara 

(10) Mencegah penyebab penyakit radang panggul 

(11) Menurunkan krisis anemia bulan sabit ( sicle cell ) 

b) Keterbatasan 

(1) Klien sangat tergantung pada tempat sarana pelayanan 

kesehatan ( harus kembali sesuia jadwal suntikan ) 

(2) Tidak dapat berhenti sewaktu - waktu sebelum suntikan 

berikut  

(3) Tidak mencegah IMS 

(4) Terlambatnya kembalinya kesuburan setelah penghentian 

pemakaian (Saiffudin.  2011 ; h. MK 54). 

 

4) Implan  

a) Pengertian  

     Impalan adalah alat kontrasepsi bawah kulit yang 

mengandung progestin yang dibungkus dalam kapsul silastik 

silikon polidimetri (Saiffudin.  2011 ; h. MK 55). 

b) Keuntungan implan 

Keuntungan kontrasepsi 

(1) Sangat efektif kegagalan ( 0,2 – 0,1 kehamilan per 100 

perempuan ) 

(2) Daya guna tinggi 

(3) Perlindungan jangka panjang ( sampai 5 tahun ) 
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(4) Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah 

pencabutan  

(5) Tidak memerluakan pemeriksaan dalam 

(6) Bebas dari pengaruh estrogen  

(7) Tidak mengganggu kegiatan senggama  

(8) Tidak menggangu ASI 

Keuntungan non kontrasepsi 

(1) Mengurangi nyeri haid 

(2) Mmengurangi jumlah darah haid 

(3) Mengurangi memperbaiki anemia 

(4) Melindungi terjadinya kanker  

(5) Menurunkan kejadian kelainan jinak payudara 

(6) Melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang 

panggul 

(7) Menurunkan angka kejadian endometriosis 

(Saiffudin.  2011 ; h. MK 55). 

 

 

 

 

 

 

 

F. ASUHAN KEBIDANAN 

Asuhan kebidanan adalah penerapan dan fungsi kegiatan yang 

menjadi tanggung jawab bidan dalam memberikan  pelayanan klien yang 

mempunyai kebutuhan atas masalah dalam bidang kesehatan masa ibu 

hamil, masa ibu bersalin dan masa nifas (Musbir W, Tresnawati, dkk. 

2013;hal. 54). 

Dokumentasi dalam asuhan kebidanan adalah suatu pencatatan yang 

lengkap dan akurat terhadap keadaan/kejadian yang dilihat dalam 

pelaksanaan asuhan kebidanan (proses asuhan kebidanan). 

Fungsi dokumentasi : 
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1. Sebagai dokumen yang sah sebagai bukti atas asuhan yang telah 

diberikan. 

2. Sebagai sarana komunikasi dalam tim kesehatan yang memberikan 

asuhan 

3. Sebagai sumber data yang memberikan gambaran tentang kronologis 

kejadian kondisi yang terobservasi untuk mengikuti perkembangan 

dan evaluasi respons pasien terhadap asuhan yang telah diberikan 

4. Sebagai sumber data penting untuk pendidikan dan penelitian. 

Langkah-langkah asuhan kebidanan menurut Helen Varney (2008;hal. 

127), yaitu sebagai berikut :  

1. Pengumpulan data dasar 

Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengkajian melalui proses 

pengumpulan data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan 

pasien secara lengkap seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik 

sesuai dengan kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan 

sebelumnya, data laboratorium dan membandingkanya dengan hasil 

studi. Semua data dikumpulkan dari semua sumber yang 

berhubungan dengan kondisi pasien. 

2. Interpretasi data dasar 

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi data secara benar 

terhadap diagnosis atau masalah kebutuhan pasien. Masalah atau 

diagnosis yang spesifik dapat ditemukan berdasarkan interpretasi 

yang benar terhadap data dasar. Selain itu, sudah terfikirkan 

perencanaan yang dibutuhkan terhadap masalah. Sebagai contoh : 

masalah yang menyertai diagnosis seperti diagnosis kemungkinan 

wanita hamil, maka masalah yang berhubungan adalah wanita 

tersebut mungkin tidak menginginkan kehamilannya atau apabila 

wanita hamil tersebut masuk trimester III, maka masalah yang 

kemungkinan dapat muncul adalah takut untuk menghadapi proses 

persalinan dan melahirkan. 

3. Identifikasi diagnosis atau masalah potensial 

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau 

diagnose potensial yang lain berdasarkan beberapa masalah dan 
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diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan 

antisipasi yang cukup dan apabila memungkinkan dilakukan proses 

pencegahan atau dalam kondisi tertentu pasien membutuhkan 

tindakan segera. 

4. Identifikasi dan penetapkan kebutuhan yang memerlukan 

penanganan segera. 

Tahap ini dilakukan oleh bidan dengan melakukan identifikasi dan 

menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnosis dan masalah 

ditegakkan. Kegiatan pada tahap ini adalah kosultasi, kolaborasi dan 

melakukan rujukan. 

5. Perencanaan asuhan secara menyeluruh 

Setelah beberapa kebutuhan pasien ditetapkan, diperlukan 

perencanaan secara menyeluruh terhadap masalah dan diagnosis 

yang ada. Dalam proses perencanaan asuhan secara menyeluruh 

juga dilakukan identifikasi beberapa data yang tidak lengkap agar 

pelaksanaan secara menyeluruh dapat berhasil. 

6. Pelaksanaan perencanaan 

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari semua rencana 

sebelumnya, baik terhadap masalah pasien ataupun diagnosis yang 

ditegakkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh bidan secara 

mandiri maupun berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. 

7. Evaluasi 

Merupakan tahap terakhir dalam menejemen kebidanan, yakni 

dengan melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan 

yang dilakuakan bidan. Evaluasi sebagai bagian dari proses yang 

dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pelayanan 

secara komprehensif dan selalu berubah sesuai dengan kondisi atau 

kebutuhan klien. 

Dengan menggunakan SOAP 

S : Data informasi yang subjektif (mencatat hasil anamnesa) 

O : Data informasi objektif (hasil pemeriksaan, observasi) 

A : Mencatat hasil analisa (diagnosa dan masalah kebidanan) 

P : Mencatat  seluruh penatalaksanaan yang dilakukan (tindakan 

antisipasi, tindakan segera, tindakan rutin, penyuluhan, support, 
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kolaborasi, rujukan dan evaluasi/follow up). Dokumentasi SOAP 

ini dicatat pada lembar catatan perkembangan yang ada dalam 

rekam medik pasien. 

 

G. KONSEP HUKUM 

     Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor: 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi bidan, salah satu 

komponen didalamnya berisi mengenai standar kompetensi bidan di 

Indonesia, sebagai acuan untuk melakukan asuhan kepada individu, 

keluarga dan masyarakat.  

Jenis-jenis kompetensi bidan : 

1. Standar kompetensi 1 : bidan mempunyai persyaratan pengetahuan 

dan ketrampilan dari ilmu-ilmu social, kesehatan masyarakat dank 

kode etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi 

sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

2. Pra konsepsi, KB dan Ginekologi 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan 

kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh 

di masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan keluarga yang 

sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. 

3. Asuhan dan konseling selama kehamilan 

Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi : deteksi 

dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. 

4. Asuhan selama persalinan dan kelahiran 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap 

kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama 

persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi 

kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita 

dan bayinya yang baru lahir. 

5. Asuhan pada ibu nifas dan menyusui 

Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang 

bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. 

6. Asuhan pada bayi dan balita 
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Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada 

bayi dan balita sehat (1 bulan - 5 tahun). 

7. Kebidanan komunitas 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif 

pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya 

setempat 

8. Gangguan sistem reproduksi dan menopause 

Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan 

sistem reproduksi. 

Standar Praktik Kebidanan 

Menurut Tresnawati. F (2013;hal. 42), standar adalah ukuran atau 

parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas 

yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah 

ditetapkan. Standar praktik kebidanan dibuat dan disusun oleh organisasi 

profesi bidan (PP IBI) berdasarkan kompetensi inti bidan, dimana 

kompetensi ini lahir sebagai bukti bahwa bidan telah menguasai 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap minimal yang harus dimiliki bdan 

sebagai hasil belajar dalam pendidikan. 

Berikut ini adalah standar praktik kebidanan yang ditetapkan oleh 

Pimpinan Pusat Ikatan Bidan Indoesia (IBI). 

1. Standar I : Metode asuhan 

Asuhan kebidanan dilaksanakan  dengan metode managemen 

kebidanan dengan langkah : pengumpulan data dan analisis data, 

penentuan diagnosa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

dokumentasi. 

2. Standar II : Pengkajian 

Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan 

dianalisis. 

3. Standar III : Diagnosa Kebidanan 

Diagnose kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang 

telah dikumpulkan. 

4. Standar IV : Rencanan Asuhan 

Rencana asuhan dibuat berdasarkan diagnose kebidanan 
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5. Standar V : Tindakan 

Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan keadaan klien : 

tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien. 

6. Standar VI : Partisipasi Klien 

Tindakan kebidanan dilaksanakan  bersama-sama/partisipasi klien 

dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. 

7. Standar VII : Pengawasan 

Monitoring/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus 

menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. 

8. Standar VIII : Evaluasi 

Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring 

dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari 

rencana yang telah dirumuskan. 

9. Standar IX : Dokumentasi 

Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar 

dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan. 

Standar Pelayanan Kebidanan 

Standar pelayanan kebidanan menurut Sofyan, dkk  (2008;hal. 132 - 

135). 

1. Standar I : Falsafah dan Tujuan 

Pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki visi, misi, filosofi dan 

tujuan pelayanan serta organisasi pelayanan sebagai dasar untuk 

melaksanakan tugas pelayanan yang efektif dan efisien 

Definisi Operasional:  

a. Pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki visi, misi dan filosofi 

pelayanan kebidanan yang mengacu pada visi, misi dan filosofi 

masing – masing. 

b. Ada bagian struktur organisasi yang menggambarkan garis 

komando, fungsi dan tanggung jawab serta kewenangan dalam 

pelayanan kebidanan dan hubungan dengan unit lain dan 

disahkan oleh pimpinan. 

2. Standar II: Administrasi dan Pengelolaan 

Pengelola pelayanan kebidanan memiliki pedoman pengelolaan 

pelayanan, standar pelayanan, prosedur tetap dan pelaksanaan 
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kegiatan pengelolaan pelayanan yang kondusif yang memungkinkan 

terjadinya praktik pelayanan bidan yang akurat. 

Definisi Operasional : 

a. Ada pedoman pengelolaan pelayanan yang mencerminkan 

mekanisem kerja di unit pelayanan tersebut yang disahkan oleh 

pimpinan. 

b. Ada standar pelayanan yang dibuat mengacu pada pedoman 

standar alat, standar ruangan, standar ketenagaan yang telah 

disahkan pimpinan. 

c. Ada prosedur tetap untuk setiap jenis kegiatan/tindakan 

kebidanan yang disahkan oleh pimpinan. 

d. Ada rencana/program kerja disetiap institusi pengelolaan yang 

mengacu ke institusi induk. 

e. Ada bukti tertulis terselenggarannya pertemuan berkala secara 

teratur, dilengkapi dengan daftar hadir dan notulrn rapat. 

f. Ada naskah kerjasama, program praktek dari institusi yang 

menggunakan 1 lahan praktek, program, pengajaran klinik dan 

penilaian klinik. Ada bukti adsministrasi yang meliputi buku 

registrasi. 

3. Standar III: Staf dan Pimpinan 

Pengelolaan pelayanan kebidanan mempunyai program pengelolaan 

sumber daya manusia, agar pelayanan kebidananberjalan efektif dan 

efisien. 

Definisi Operasional: 

a. Ada program kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan. 

b. Mempunyai jadwal pengaturan kerja harian. 

c. Ada jadwal dinas yang menggambarkan kemampuan tiap-tiap per 

unit yang menduduki tanggung jawab dan kemampuan yang 

dimiliki oleh bidan. 

d. Ada seorang bidan pengganti dengan peran dan fungsi yang jelas 

dan kualifikasi minimal selaku kepala ruangan bila kepala 

ruangan berhalangan masuk. 

e. Ada data personil yang bertugas di ruangan tamu. 

4. Standar IV: Fasilitas dan Peralatan 
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Tersedia sarana dan peralatan untuk mendukung pencapaian tujuan 

pelayanan sesuai dengan beban tugasnya dan fungsi institusi 

pelayanan. 

Definisi Operasional: 

a. Tersedia peralatan yang sesuai dengan standar dan ada 

mekanisme keterlibatan bidan dalam perencanaan dan 

pengembangan sarana dan prasarana. 

b. Ada buku inventaris peralatan yang mencerminkan jumlah barang 

dan kualitas barang. 

c. Ada pelatihan khususuntuk bidan tentang penggunaan alat 

tertentu. 

d. Ada prosedur permintaan dan penghapusan alat. 

5. Standar V: Kebijakan dan Prosedur 

Pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki kebijakan dalam 

penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan personil menuju 

pelayanan yang berkualitas. 

Definisi Operasional: 

a. Ada kebijakan tertulis tentang prosedur pelayanan dan standar 

pelayanan yang disahkan oleh pimpinan. 

b. Ada prosedur personalia: penerimaan pegawai kontrak kerja, hak 

dan kewajiban personalia. 

c. Ada personalia pengajuan cuti personil, istirahat, sakit dan lain – 

lain. 

d. Ada prosedur pembinaan personal. 

6. Standar VI: Pengembangan Staf Pprogram Pendidik. 

Pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki program pengembangan 

staf dan perencanaan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan. 

Definisi Operasional: 

a. Ada program pembinaan staf dan program pendidikan secara 

berkesinambungan. 

b. Ada program pelatihan dan orientasi bagi tenaga bidan/personil 

baru dan dan lama agar dapat beradaptasi dengan pekerjaan 
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c. Ada data hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi hasil 

pelatihan. 

7. Standar VII: Standar Asuhan 

Pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki standar 

asuhan/manajemen kebidanan yang diterapkan sebagai pedoman 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 

Definisi Operasional: 

a. Ada standar manajemen kebidanan (SMK) sebagai pedoman 

dalam memberikan pelayanan kebidanan. 

b. Ada format manajemen kebidanan yang terdaftar pada catatan 

medik. 

c. Ada pengkajian asuhan kebidanan bagi setiap klien . 

d. Ada diagnosa kebidanan. 

e. Ada rencana asuhan kebidanan. 

f. Ada dokumentasi tertulis tentang tindakan kebidanan 

g. Ada evaluasi dalam memberikan asuhan kebidanan. 

h. Ada dokumentasi untuk kegiatan manajemen kebidanan. 

8. Standar VIII: Evaluasi dan Pengendalian Mutu. 

Pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki program dan 

pelaksanaan dalam evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan 

kebidanan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. 

Definisi Operasional: 

a. Ada program atau rencana tertulis peningkatan mutu pelayanan 

kebidanan. 

b. Ada program atau rencana tertulis untuk melakukan penilaian 

terhadap standar asuhan kebidanan. 

c. Ada bukti tertulis dari risalah rapat sebagai hasil dari kegiatan 

pengendalian mutu asuhan dan pelayanan kebidanan. 

d. Ada bukti tertulis tentang pelaksanaan evaluasi pelayanan dan 

rencana tindak lanjut. 

e. Ada laporan hasil evaluasi yang dipublikasikan secara teratur 

kepada semua staf pelayanan kebidanan. 
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR HK.02.02/MENKES/149/2010 TENTANG IZIN DAN 

PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN 

Pasal 1 

1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan bidan adalah 

seorang perempuan yang lulus darai pendidikan bidan yang telah 

teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan 

2. Fasilitas pelayanna kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitative 

3. Surat izin praktek bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah 

bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi 

persyaratan untuk menjalankan praktek kebidanan 

4. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sesuai petunjuk 

dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar 

profesi dan standar operasional prosedur. 

5. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan 

yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan 

perundang – undangan 

6. Obat bebas dalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang 

dapat diperoleh tanpa resep dokter 

7. Obat bebas terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna 

biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter 

8. Organisasai profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia 

Pasal 2 

1. Bidan dapat menjalankan praktek pada fasilitas pelayanan 

kesehatan 

2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktek mandiri 

dan atau praktek mandiri 
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3. Bidan yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (DIII) kebidanan 

Pasal 3 

1. Setiap bidan yang menjalankan praktek wajib memiliki SIPB 

2. Kewajiban memiliki SIPB dikecualikan bagi bidan yang menjalankan 

praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri 

atau bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai Bidan Desa 

Pasal 4 

1. SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 

2. SIPB berlaku selama STR masih berlaku 

Pasal 5 

1. Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4, 

bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota dengan melampirkan : 

a. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir 

b. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin 

Praktik 

c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik 

d. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar 

e. Rekomendasi dari organisasi profesi 

2. Surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimaan dimaksud pada 

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampir 

3. SIPB sebagaimaan dimaksudkan pada ayat (1) hanya diberikan untuk 

1 ( satu ) tempat praktik 

4. SIPB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) sebagaimana 

tercantum dalam formulir II terlampir. 

Pasal 6 
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1. Bidan dalam menjalankaan praktik mandiri harus memenuhi 

persyaratan meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan 

asuhan kebidanan 

2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran peraturan ini  

3. Dalam menjalankan praktek sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

bidan wajib memasang nama praktik kebidanan 

Pasal 7 

SIPB dinyatakan tidak berlaku karena : 

1. Tempat praktik tidak sesuai lagi denagn SIPB 

2. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang 

3. Dicabut atas perintah pengadilan 

4. Dicabut atas rekomendasi organisasi profesi 

5. Yang bersangkutan meninggal dunia 

Pasal 8 

Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan 

pelayanan meliputi : 

1. Pelayanan kebidanan 

2. Pelayanan reproduksi perempuan 

3. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Pasal 9 

1. Pelayanan kebidanan sebagaimaan dimaksud dalam pasal 8 huruf a 

ditunjukan kepada ibu dan bayi. 

2. Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan pada masa kehamilan, masa persalianan, masa nifas 

dan masa menyusui 

3. Pelayanan kebidanan pada bayi sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) 

diberikan pada bayi baru lahir normal sampai usia 28 ( dua puluh 

delapan ) hari 
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Pasal 10 

1. Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksudkan dalam 

pasal 9 ayat (2) meliputi : 

a. Penyuluhan dan konseling 

b. Pemeriksaan fisik 

c. Pelayanan antenatal pada kehamilan 

d. Pertolongan persalinan normal 

e. Pelayanan ibu nifas normal 

2. Pelayanan kebidanan kepada bayi sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 9 ayat (3) meliputi : 

a. Pemeriksaan bayi baru lahir 

b. Perawatan tali pusat 

c. Perawatan bayi 

d. Resusitasi pada bayi baru lahir 

e. Pemberian imunisasi bayi dalam rangka menjalankan tugas 

pemerintah 

f. Pemberian penyuluhan 

Pasal 11 

Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 8 huruf a berwenang untuk : 

1. Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah 

2. Bimbingan senam hamil 

3. Episiotomi 

4. Penjahitan luka episiotomi 

5. Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan 

dengan perujukan 

6. Pencegahan anemia 

7. Inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif 

8. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia 

9. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk 

10. Pemberian minum dengan sonde/pipet 

11. Pemberian obat bebas, uterotonika untuk postpartum dan 
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 manajemen aktif kala III 

12. Pemberian surat keterangan kelahiran 

13. Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan. 

Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, berwenang untuk : 

1. Memberikan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam 

rahim dalam rangka menjalankan tugas pemerintah dan kondom 

2. Memasang alat kontrasepsi dalam Rahim difasilitas pelayanan 

kesehatan pemerintah dengan supervise dokter 

3. Memberikan penyuluhan/konseling pemilihan kontrasepsi 

4. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam Rahim difasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah 

5. Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan 

pada masa pranikah dan prahamil. 

Pasal 13 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 huruf c, berwenang untuk : 

1. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu 

dan bayi 

2. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas 

3. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan 

infeksi menular seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika 

dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya. 

Pasal 14 

1. Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien 

dan tidak ada dokter ditempat kejadian, bidan dapat melakukan 

pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagimana dimaksud pasal 

8. 
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2. Bagi bidan yang menjalankan tugas pemerintah dapat melakukan 

pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 8 

3. Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang di tetapkan oleh 

kepala dinas kesehatan kabupaten/kota 

4. Dalam hal daeah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tlaqh terdapat 

dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak 

berlaku. 

Pasal 15 

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang 

memberikan pelayanan didaerah yang tidak memiliki dokter 

2. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

sesuai dengan modul, pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri 

3. Bidan yang lulus pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memperoleh sertifikat. 

Pasal 16 

Pada daerah yang tidak memiliki dokter, pemerintah daerah hanya 

menempatkan bidan dengan pendidikan Diploma III atau bidan dengan 

Diploma I kebidanan yang telah mengikuti pelatihan. 

 

 

Pasal 17 

Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu progam pemerintah 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Pasal 18 

1. Dalam menjalankan praktik, bidan berkewajiban untuk : 

a. Menghormati hak pasien 
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b. Merujuk kasus yang tidak ditangani dengan tepat waktu 

c. Menyimpan rahasia kedokteran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan 

pelayanan yang di butuhkan 

e. Meminta persetujuan tindakan kebidanan yang telah dilakukan  

f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis 

g. Mematuhi standar 

h. Melakukan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan 

termasuk pelaporan kelahiran dan kematian. 

2. Bidan dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu 

pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknlogi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan praktik, bidan mempunyai hak : 

1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik 

sepanjang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. 

2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau 

keluarganya 

3. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, standar profesi dan 

standar pelayanan 

4. Menerima imbalan jasa profesi. 

 

Pasal 20 

1. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan 

pengawasn dan mengikutseratkan organisasi profesi 

2. Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien 

dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat 

menimbulkan bahaya bagi kesehatan. 
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Pasal 21 

1. Dalam rangka melaksanakan pengawasn sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 20, pemerintah dan pemerintah daerah dapat 

memberikan tindakan administrative kepada bidan yang melakukan 

penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini 

2. Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui : 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pencabutan SIPB untuk sementara paling lama 1 tahun 

d. Pencabutan SIPB selamanya. 

Pasal 22 

1. SIPB yang dimiliki bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan 

masih tetap berlaku sampai masa SIPB berakhir 

2. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, SIPB yang sedang dalam 

proses perizinan, dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII2002 tentang registrasi dan 

praktek bidan 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan 

sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 24 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan 

penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia (Tresnawati, 

dkk. 2013;hal. 46 – 53). 
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