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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN MEDIS 

1. Kehamilan 

a. Definisi 

Proses kehamilan merupakan mata rantai yang bersinambung 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 h.75). 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari 

saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung 

dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender 

internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di mana trimester 

kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu 

(minggu ke 13 hingga ke 27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu 

ke 28 hingga ke 40) ( Prawirohardjo, 2014;h:213). 

Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan normal 
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Akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 

bulan menurut kalender internasional (Prawirohardjo,2013 h.89). 

Dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah hasil dari pertemuan 

sperma dan sel telur, kehamilan di mulai dari konsepsi sampai lahirnya 

janin. lama kehamilan yaitu maksimal 40 minggu. 

Dalam agama islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk 

kebesaran Allah SWT dan bukti  bahwa Allah maha kuasa atas segala 

sesuatu. Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Mu’min  ayat 

67 yang menyebutkan tentang proses penciptaan manusia yang artinya, 

“ Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes 

mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan-Nya kamu 

sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiaran hidup) supaya kamu 

sampai kepada masa (dewasa), kemudain (dibiarkan hidup lagi) sampai 

tua, diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat 

demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang di tentukan dan supaya 

kamu memahami(Nya)’’ (Qs.Al-Mu’min : 67). 

b. Proses Kehamilan 

Menurut Manuaba (2010 h:75-82), proses terjadinya kehamilan adalah 

sebagai berikut : 

1) Ovulasi 

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh sistem 

hormonal yang kompleks. Selama masa subur yang berlangsung 20 

sampai 35 tahun, hanya 420 buah ovum yang dapat mengikuti proses 

pematangan dan terjadi ovulasi. 
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2) Spermatozoa 

Proses pembentukan spermatozoa merupakan proses yang komples. 

Spermatogonium berasal dari sel primitif tubulus, menjadi 

spermatosit pertama, menjadi spermatosit kedua, menjadi 

spermatid, akhirnya spermatozoa. Pada setiap hubungan seksual 

dikeluarkan 3cc sperma mengandung sampai 60 juta spermatozoa 

setiap cc. Sebagian besar spermatozoa mengalami kematian dan 

hanya beberapa ratus yang dapat mencapai tuba fallopi. 

Spermatozoa yang masuk kedalam alat genetalia wanita dapat hidup 

selama tiga hari, sehingga cukup waktu untuk mengadakan 

konsepsi. 

3) Konsepsi 

Pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut konsepsi atau 

fertilisasi dan membentuk zigot. 

4) Proses Nidasi atau Implementasi 

Dengan masuknya spermatozoa kedalam sitoplaasma “vitelus” 

membangkitkan kembali pembelahan dalam inti ovum yang dalam 

keadaan “metafase” sehingga pronukleusnya menjadi “haploid”. 

Pronukleus spermatozoa dalam keadaan haploid saling mendekati 

dengan inti ovum yang kini haploid dan bertemu dalam pasangan 

pembawa tanda darri pihak pria maupun wanita. 

5) Pembentukan Plasenta 
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Nidasi atau implantasi terjadi pada bagian fundus uteri di dinding 

depan atau belakang. Pada blastula, penyebaran sel trofoblas yang 

tumbuh tidak rata, sehingga bagian blastula dengan inner cell mas 

akan tertanam kedalam endometrium. SI trofoblas menghancurkan 

endometrium sampai erjadi pembentukan plasenta yang berasal dari 

prrimer vili korealis. Terjadi nidasi (implantasi) mendorong sel 

blastula mengadakan diferensiasi. Sel yang dekat dengan ruangan 

ekssolem membentuk “entoderm” dan yolk sac (kantong kuning 

elor) sedangkan sel lain membentuk “ektoderm” dan ruang amnion. 

Plat embrio (embryonal plate) terbentuk diantara dua ruang yaitu 

ruang amnion dan kantong yolk sac. Plat embrio terdiri dari unsur 

ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Ruangan amnion dengan cepat 

mendekati korion sehingga jaringan yang terdapat diantara amnion 

dan embrio padat dan berkembang menjadi tali pusat. 
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Tabel 2.1  Pertumbuhan dan Perkembangan janin 
Usia Kehamilan  Panjang Janin Ciri Khas 

Organogenesis 

4 minggu  

 

8 minggu  

 

 

12 minggu  

 

 

 

Usia fetus 

16 minggu 

 

 

20 minggu  

 

24 minggu 

 

Masa Perietal 

28 minggu  

40 minggu 

7,5 -10 mm 

 

2m5 mm 

 

 

9 cm 

 

 

 

16-18 cm 

 

 

 

 

25 cm 

 

30-32 cm 

 

35 cm  

 

50-55 cm 

a) Rudimeter : hidung, 

telinga, dan mata 

b) Kepala fleksi ke dada 

c) Hidung, kuping dan jari 

terbentuk 

a) Kuping lebih jelas 

b) Kelopak mata terbentuk 

c) Genetalia eksterna 

terbentuk 

a) Genital jelas  

b) Kulit merah tipis 

c) Uterus telah penuh, 

desidua perietalis dan 

kapsularis 

a) Kulit tebal dengan rambut 

lanugo 

a) Kelopak mata jelas, alis 

dan bulu tampak 

a) Berat badan 1000 gram 

b) Menyempurnakan janin 

a) Bayi cukup bulan  

b) Kulit berambut dengan 

baik 

c) Kulit kepala tumbuh baik 

d) Pusat penulangan pada 

tibia proksimal. 

Manuaba, 2010 
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c. Perubahan fisiologi pada kehamilan : 

1) Uterus 

Uterus/rahim awalnya berukuran seperti jempol dan beratnya 

300 gram lalu mengalami hipertrofi sehingga beratnya menjadi 1000 

gram saat akhir kehamilan. Otot rahim megalami hipertrofi sehingga 

menjadi lebih besar lunak dan dapat mengikuti pembesaran rahim 

karena pertumbuhan janin. Untuk menentukan kemungkinan 

penyimpangan kehamilan seperti hamil kembar, molahidatidosa 

maka dapat di tentukan berdasarkan ukuran uterus sebagai berikut : 

a) Pada usia kehamila 16 minggu kavum uteri seluruhnya diisi 

oleh amnion dan tinggi rahim adalah setengah dari jarak 

simfisis dan pusat. 

b) Pada usia kehamilan 20 minggu fundus rahim terletak 2 jari 

dibawah pusat sedangkan pada si 24 minggu tepat di tepi atas 

pusat. 

c) Pada usia kehamilan 28 minggu TFU sekitar 3 jari diatas pusat 

atau sepertiga jarak antara pusat dan prosesus xifoideus. 

d) Pada usia kehamilan 32 minggu TFU adalah setengah jarak 

prosesus xifoideus dan pusat. 

e) Pada usia kehamilan 36 minggu TFU sekitar 1 jari di bawah 

prosesus xifoideus, dan kepala bayi belum masuk pintu atas 

panggul. 

f) Pada usia kehamilan 40 minggu fundus uteri menurun setinggi 

3 jari dibawah prosesus xifoideus dan kepala janin sudah 

masuk pintu atas panggul. 
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Tabel 2.2 Usia kehamilan berdasarkan tinggi fudus uteri 
Tinggi fundus uteri (TFU) Usia kehamilan 

1/3 di atas simfisis 

½ di atas simfisis pusat 

2/3 di atas simfisis 

Setinggi pusat 

1/3 di atas pusat 

½ pusat prosesus xifoideus 

Setinggi prosesus xifoideus 

Dua jari (4cm) di bawah px                   

12 minggu 

16 minggu 

20 minggu 

22 minggu 

28 minggu 

34 minggu 

36 minggu 

40 minggu 

(Sumber : Manuaba, 2010 Ilmu kebidanan dan penyakit 

kandungan) 

2) Vagina 

Vagina dan vulva mengalami penigkatan pembuluh darah 

karena pengaruh estrogen sehingga tampak makin berwarna merah 

dan kebiru-biruan (tanda Chadwiks). 

3) Saat terjadi kehamilan, indung telur yang mengandung korpus 

luteum gravidarum akan meneruskan fungsiya sampai terbentuknya 

plasenta yang sempurna pada usia kehamilan 16 minggu.  

4) Payudara 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

sebagai persiapan ASI pada saat laktasi. 
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5) Sirkulasi darah 

Saat hami sirkulasi darah ibu akan meningkat sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin dalam 

rahim. 

6) Plasenta 

Plaseta terbentuk saat usia kehamilan 16 minggu, berbentuk 

bundar dengan ukuran 15 cm x 20 cm dengan tebal 2,5 cm / 3 cm 

dan berat plasenta 500 gram. Sedangkan tali pusat yang 

menghubungan plasenta panjangnya 25 cm-60 cm. Dan tali pusat 

terpendek adalah 2,5 cm dan terpanjang adalah 200 cm (Manuaba, 

2010). 

menurut Sulistyawati (2013) perubahan psiklogis pada ibu hamil 

yaitu: 

1) Trimester 1 

a) Ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci dengan 

kehamilannya. 

b) Kadang muncul penlakan kekecewaan, kecemasan, dan 

kesedihan.  

c) Ibu akan selalu mencari tanda apakah dia benar-benar hamil. 

d) Setiap perubahan yang terjadi pada dirinya ibu akan selalu 

mendapat perhatian dengan seksama. 

2) Trimester II 

a) Ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan kaar 

hormon yang tinggi. 
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b) Ibu sudah menerima kehamilannya. 

c) Merasakan gerakan janinnya. 

d) Merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran. 

e) Menuntut perhatian dan cinta. 

3) Trimester III 

a) Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya 

jelek,aneh dan tidak menarik. 

b) Merasa tidak senang jika bayi lahir tidak tepat waktu. 

c) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat 

melahirkan. 

d) Khawatir jika bayi yang dilahirkan tidak normal. 

e) Merasa kehilangan perhatian. 

f) Perasaan mudah terluka.  

d. Tanda Bahaya Selama Kehamilan 

1) Perdarahan  

Perdarahan pda kehamilan muda atau usia kehamilan di 

bawah 20 minggu, umumnya disebabkan oleh keguguran. 

Perdarahan pada kehamilan lanjut atau di atas 2 minggu pada 

umumnya disebabkan oleh plasenta previa (Prawirohardjo, 2014;h: 

282).  
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2) Pre-eklampsia  

Pada umumnya ibu hamil dengan usia kehamilan datas 20 minggu 

disertai dengan peningkatan tekanan darah diatas normal sering 

diasosiasikan dengan preeklampsia adalah sebagai berikut:  

a) Hiperrefleksia (Iritabilitas susunan saraf pusat)  

b)  Sakit kepala atau sefalgia (frontal atau oksipital) yang tidak 

membaik dengan pengobatan umum.  

c) Gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, skotomata, 

silau atau berkunang-kunang.  

d) Nyeri epigastik.  

e)  Tekanan darah sistolik 20-30 mmHg dan diastolil 10-20 mmHg 

diatas normal.  

f) Protein urin.  

g) Edema menyeluruh (Prawirohardjo, 2016:283). 

3) Nyeri hebat di daerah abdominopelvikum  

Bila hal tersebut terjadi pada kehamilan trimester kedua dan ketiga 

dan disertai dengan riwayat dan tanda-tanda dibawah ini, maka 

diagnosanya mengarah pada solusio plasenta, baik dari jeis yang 

disertai perdaraan (revealed) maupun tersembunyi (concealed). 

a) Trauma Abdomen  

b) Preeklampsia  

c) Tinggi fundus uteri lebih sulit teraba  

d) Bagian-bagian janin sulit teraba  
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e) Uterus tegang dan nyeri  

f) Janin mati dalam rahim  

Gejala dan Tanda lain yang harus diwaspadai:  

1) Muntah berlebihan yang berlangsung selama kehamilan  

2) Menggigil atau demam   

3) Ketuban pecah dini atau sebelum waktunya  

4) Uterus lebih besar atau lebih kecil dari usia kehamilan yang 

sesungguhnya (Prawirohardjo, 2014;h:284). 

e. Tujuan Asuhan Kehamilan 

1) Memantau kemajuan kehamilan, memastikan kesejahteraan ibu dan 

tumbuh kembang janin. 

2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, serta 

sosial ibu dan bayi. 

3) Menemukan secara dini adanya masalah/gangguan dan 

kemungkinan komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan. 

4) Mempersiapkan kehamilan dan persalinan dengan selamat, baik ibu 

maupun bayi, dengan trauma seminimal mungkin. 

5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas dan pemberian ASI eksklusif 

berjalan normal. 

6) Mempersiapkan ibu dan keluarga dapat berperan dengan baik dalam 

memelihara bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal 

(Sulistyawati, 2011 h:4). 
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f. Standar Pelayanan Antenatal 

1) Kunjungan Ante-natal Care (ANC) minimal: 

a) Satu kali pada trimester I (usia kehamilan 0-13 minggu); 

b) Satu kali pada trimester II (usia kehamilan 14-27); 

c) Dua kali pada trimester III (usia kehamilan 28-40). 

2) Pelayanan standar, yaitu 10 T. 

Sesuai dengan kebijakan Departemen Kesehatan, standar minimal 

pelayanan pada ibu hamil adalah tujuh bentuk yang disingkat 

dengan 7T, antara lain sebagai berikut : 

a) Timbang berat badan. 

b) Ukur Tekanan darah. 

c) Ukur Tinggi Badan 

d) Ukur Lila 

e) Menentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ) 

f) Ukur Tinggi fundus uteri. 

g) Pemberian imunisasi TT lengkap. 

h) Pemberian Tablet besi (Fe) minimal 90 tablet selama kehamilan 

dengan dosis satu tablet setiap harinya.yuq 

i) Tes Laboratorium 

j) Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan (sulistyawati, 

2011 h:4). 
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g. Standar Kunjungan Ibu selama Kehamilan 

Kunjungan ibu hamil adalah kontak antara ibu hamil dengan petugas 

kesehatan guna mendapatkan pelayanan antenatal terstandar. Istilah 

kunjungan ibu hamil ini dapat diartikan berkunjungnya ibu hamil ke 

fasilitas pelayanan kesehatan, atau sebaliknya petugas kesehatan yang 

mengunjungi ibu hamil di rumahnya. Pelaksana pelayanan antenatal 

dapat dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit, tempat praktek 

bidan/dokter. Sedangkan di Desa dapat dilakukan di Polindes, Posyandu 

atau kunjungan ke rumah. 

Pelayanan Asuhan Antenatal Terintegrasi adalag integrasi asuhan 

antenatal dengan pelayanan program gizi, Imunisasi, IMS-HIV-AIDS, 

ESK dan frambusia, TB dan Kusta, Malaria, Kecacingan, dan 

Intelegensia dengan pendekatan yang responsif gender untuk 

menghilangkan missed opportunity yang ada. Selanjutnya akan menuju 

pada pemenuhan hak reproduksi bagi setiap orang khususnya ibu hamil. 

Untuk itu perlu adanya perbaikan standar pelayanan asuhan antenatal 

yang terpadu, yang mengakomodasi kebijakan, strategi, kegiatan dari 

program yang terkait. Dalam pelaksanaannya perlu dibentuk tim 

pelayanan Asuhan Antenatal Terintegrasi, yang dapat memfasilitasi 

kemitraan antara dokter spesialis, dokter umum, bidan maupun dukun 

dengan sistem rujukan yang jelas (Manuaba, 2010) 

Kunjungan antenatal 4 kali selama hamil adalah jumlah 

minimal. Jadwal pemeriksaan antenatal yang dianjurkan adalah : 
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Tabel 2.3 Tabel kunjungan antenatal care  
Kunjungan ke Umur kehamilan Tujuan 

Ke-1 16 minggu a. Penapisan dan pengobatan anemia 

b. Perencanaan persalinan 

c. Pengenalan komplikasi akibat 

kehamilan dan pengobatannya 

Ke-2 dan ke-3 24-28 minggu dan 

32 minggu 

a. Pengenalan komplikasi akibat 

kehamilan. 

b. Penapisan preeklamsia, gemeli, 

infeksi alat reproduksi dan saluran 

perkemihan. 

c. Mengulang perencanaan persalinan. 

Ke-4 

 

36 minggu sampai 

lahir 

a. Kegiatan yang dilakukan sama 

dengan kunjungan I dan II 

b. Mengenali adanya tanda bahaya 

persalinan 

a) Ngidam 

Wanita hamil sering menggingikaan makanan tertentu, 

keinginan yang demikian disebut ngidam. 

b) Sinkope atau Pingsan 

Terjadinya ganguan sirkulasi kedaerah kepala (sentral) 

menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan 

sinkop atau pingsan. Keadaan ini menghilang setelah usia 

kehamilan 16 minggu. 

c) Payudara Tegang 

Pengaruh esterogen-progesteron dan somatomamotrofin 

menimbulkan deposit lemak, air dan garam pada payudara. 

Payudara membesar dan tegang. Ujung saraf tertekan 

menyebabkan rasa sakit terutama pada hamil pertama. 
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d) Sering Miksi 

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat 

terasa penuh dan sering miksi. Pada triwulan kedua, gejala ini 

sudah menghilang. 

e) Konstipasi atau Obstipasi 

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus, 

menyebabkan kesulitan untuk buang air besar. 

f) Pigmentasi Kulit 

Keluarnya melanohore stimulating hormone hipofisis anterior 

menyebabkan pigmentasi kulit disekitar pipi (kloasma 

gravidarum), pada dinding perut (strie lividae, strie nigra, linea 

alba makin hitam), dan sekitar payudara (hiperpigmentasi aeola 

mamae, puting susu makin menonjol, kelnjar Montgomery 

menonjol, pembuluh darah menifes sekitar payudara). 

g) Varises atau Penampakan Pembuluh Drah Vena 

Karena pengaruh dari esterogen dan progesteron terjadi 

penampakan pembuluh darah vena, terutama bagi mereka yang 

mempunyai bakat. Penampakan pembuluh darah itu terjadi 

disekitar genitalia eksterna, kaki dan betis, dan payudara. 

Penampaka pembuluh darah ini dapat menghilang setelah 

persalinan. 

1) Tanda Tidak Pasti Kehamilan 

a) Rahim membesar, sesuai dengan tuanya hamil. 
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b) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai tanda Hegar, tanda 

Chadwicks, kontraksi Braxton Hicks, dan teraba ballotement. 

c) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif. Tetapi sebagian 

kemungkinan positif palsu. 

2) Tanda Pasti Kehamilan 

a) Gerakan janin dalam rahim. 

b) Terlihat/ teraba gerakan janin dan teraba bagian-bagiajanin. 

Denyut jantung janin, didengar dengan stetoskop leanec, alat 

kardiotokografi, alat Doppler. Dilihat dengan ultrasonografi. 

c) Pemeriksaan dengan alat canggih, yaitu rontgen untuk melihat 

kerangka janin, ultasonografi. 

2. Persalinan  

a. Definisi 

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban 

keluar dari uterus ibu. Persalinan disebut normal apabila prosesnya 

terjadi pada usia cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya 

penyulit atau tnpa bantuan (kekuatan sendiri). (Johariyah, 2012;h:1). 

Menurut buku johariyah (2012;h:1) bentuk persalinan  berdasarkan 

definisi adalah sebagai berikut: 

1) Persalinan spontan 

Bila persalinan seluruhnya berlangsung dengan kekuatan ibu 

sendiri. 
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2) Persalinan buatan 

Bila proses persalinan dengan bantuan tenaga dari luar. 

3) Persalinan Anjuran 

Bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari 

luar dengan jalan rangsangan.  

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin + 

uri) yang dapat hidup didunia luar, dari rahim melalui jalan lahir atau 

dengan jalan lain (Mochtar, 2012;h.69). 

b. Kala Persalinan menurut (Mochtar 2012; h.71-73) : 

1) Kala I 

Pekerjaan penolong (dokter, bidan, penolong lainnya) dalam 

kala I adalah mengawasi inpartu sebaik-baiknya serta menanamkan 

semangat kepada wanita tersebut bahwa proses persalinan adalah 

fisiologis. Tanamkan rasa percaya diri dan percaya pada penolong. 

Pemberian obat atau tindakan hanya dilakukan apabila perlu dan 

ada indikasi. Apabila ketuban belum pecah, wanita inpartu boleh 

duduk atau berjalan-jalan. Jika berbaring, sebaiknya ke sisi 

terletaknya punggung janin. Jika ketuban sudah pecah, wanita 

tersebut dilarang berjalan-jalan, harus berbaring. Periksa dalam 

pervaginam dilarang kecuali ada indikasi, karena setiap 

pemeriksaan akan membawa infeksi, apalagi jika dilakukan tanpa 

memperhatikan sterilitas (asepsis). Pada kala pembukaan, dilarang 

mengedan karena belum waktunya dan hanya akan menghabiskan 
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tenaga ibu. Biasanya, kala I berakhir apabila pembukaan sudah 

lengkap sampai 10 cm. 

Kala pembukaan dibagi atas 2 fase : 

a) Fase laten : pembukaan serviks yang berlangsung lambat sampai 

pembukaan 3 cm, lamanya 7-8 jam. 

b) Fase aktif : berlangsungnya selama 6 jam dan dibagi atas 3 

subfase. 

(1) Periode akselerasi : berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 

4 cm. 

(2) Periode dilatasi maksimal (steady) : selama 2 jam, 

pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm. 

(3) Periode deselerasi : berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam 

pembukaan menjadi ; 10 cm (lengkap). 

2) Kala II 

Pada pembukaan kala II, umumnya kepala janin telah masuk dalam 

ruang panggul. Ketuban yang menonjol biasanya akan pecah sendiri. 

Apabila belum pecah, ketuban harus dipecahkan. His datang lebih 

sering dan lebih kuat, lalu timbullah his mengedan. Penolong harus 

telah siap untuk memimpin persalinan. 

Ada 2 cara ibu mengedan : 

a) Posisi berbaring sambil merangkul kedua pahanya dengan kedua 

lengan sampai batas siku. Kepala diangkat sedikit hingga dagu 

mengenai dada, mulut dikatup. 
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b) Dengan sikap seperti diatas, tetapi badan miring kearah 

terdapatnya punggung janin dan hanya satu kaki yang dirangkul, 

yaitu yang sebelah atas. 

Apabila kepala janin telah sampai didasar panggul, vulva mulai 

terbuka (membuka pintu), rambut kepala kelihatan. Setiap kali his, 

kepala lebih maju, anus terbuka, perineum meregang. Penolong 

harus menahan perineum dengan tangan kanan beralaskan kain kasa 

atau kain doek steril supaya tidak terjadi robekan (ruptur perinei).  

3) Kala III 

Kala III yaitu kala pengeluaran ari, kala III dimulai dari 

setelah lahirnya bayi dan berakhir setelah lahirnya plasenta dan 

selaput ketuban. Berlangsung tidak lebih dari 30 menit. 

Tanda- tanda pengeluaran plasenta : 

a) Uterus globuler 

b) Ada semburan darah tiba-tiba dari vulva 

c) Tali pusat memanjang 

(Modul Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir.2016). 

4) Kala IV 

 Kala IV adalah kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi 

dan uri lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap 

bahaya perdarahan post partum. Lamanya persalinan pada primi 14 

⅟4 jam dan multi 7 ⅟4 jam.  
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Tabel 2.4  Lama Persalinan 
 Primi Multi 
Kala I 13 jam 7 jam 

Kala II 1 jam ½ jam 

Kala III 

Lama 

Persalinan 

½ jam 

14 ½ jam 

¼ jam 

7 ¾ jam 

c. Tanda Persalinan 

1) Kekuatan His makin sering terjadi dan teratur dengan jarak 

kontraksi yang semakin pendek. 

2) Dapat terjadi pengeluaran pembawa tanda (pengeluaran lendir, 

lendir bercampur darah). 

3) Dapat disertai ketuban pecah. 

4) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai perubahan serviks (perlukaan 

serviks, pendataran serviks, terjadi pembukaan serviks) (Manuaba, 

2010 h: 169). 

Adapun posisi persalinan ibu saat bersalin menurut (Mochtar, 

2012) yaitu : 

1) Posisi litotomi 

Adalah posisi yang umum, dimana wanita berbaring terlentang 

dengan lutut di tekuk kedua paha di angkat kesampingkanan dan 

kiri. 

2) Posisi duduk 

Posisi duduk telah di kembangkan di negara Amerika Latin dan 

di buat meja khusus agar wanita dapat duduk sambil melahirkan. 

3) Cara berbaring  

4) Menurut Walcher : Di tepi tempat tidur 

5) Menurut Tjeenk-Wilink : Memakai bantal  
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6) Menurut Jonges : Untuk memperlebar pintu bawah panggul  

7) Menurut posisi Sims : posisi miring. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan : 

1) Kekuatan (power) 

a) His : Merupakan kontraksi otot-otot rahim pada persalinan yang 

menyebabkan pendataran dan pembukaan serviks. 

b) Tenaga mengejan : Kontraksi otot-otot dinding perut kepala di 

dasar panggul merangsang mengejan. 

c) Passage 

Bagian  panggul adalah os coxae (os ischium, os pubis, os sacrum, 

os illium) os cossygis ( os illium, os pubis, os sacrum ). Bagian 

pelvis minor adalah pintu atas panggul / PAP cavum pelvis, pintu 

bawah panggul. Bidang panggul yaitu bidang datar imajiner yang 

melintang terhadap pangul pada tempat yang berbeda.  

d) Pasangger 

Adalah hal yang menentuan kemampuan janin untuk melewati 

jalan lahir. 

e. Asuhan Sayang Ibu 

Asuhan sayang ibu adalah asuhan dengan prinsip saling menghargai 

budaya, kepercayaan dan keinginan sang ibu. Salah satu prinsip dasar 

asuhan sayang ibu adalah dengan mengikut sertakan suami dan keluarga 

selama suami dan keluarga selama proses persalinan dan kelahiran bayi. 

(Prawirohardjo, 2014;h:336-337). 
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Asuhan sayang ibu dalam proses persalinan : 

1) Jelaskan asuhan dan perawatan yang akan diberikan. 

2) Jelaskan proses persalinan pada ibu dan keluaraga. 

3) Berikan dukungan, anjurkan ibu untuk ditemani suami dan anggota 

teman yang lain. 

4) Hargai privasi ibu. 

5) Anjurkan mencoba berbagai posisi selama persalinan dan kelahiran 

bayi. 

6) Anjurkan ibu untuk minum cairan dan makan makanan ringan. 

7) Anjurkan ibu untuk memeluk bayinya segera setelah lahir. 

8) Membantu memulai pemberian ASI dalam 1 jam pertama. 

f.  Asuhan Persalinan Normal 

 Tujuan asuhan persalinan adalah mengupayakan kelangsungan 

hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, 

melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi 

minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga 

pada tingkat yang optimal (Prawirohardjo, 2011 h:335). 

Menurut Prawirohadjo (2014) : 

Melihat tanda dan gejala kala dua yaitu : 

1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala II 

a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan/atau 

vagina. 
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c) Perineum menonjol. 

Vulva vagina dan sfingter anal membuka 

Menyiapkan pertolongan persalinan 

2) Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial siap di 

gunakan. Mematahkan ampul oksiosin 10 unit dan menempatkan tabung 

suntik steril sekali pakai didalam partus set. 

3) Mengenakan baju penutup atau clemek plastic yang bersih. 

4) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai dibawah siku, mencuci 

kedua tangan dengan sabun dan air bersih mengalir dan mengeringkan 

tagan dengan handuk satu kali pakai / pribadi yang bersih. 

5) Memakai sarung tangan DTT atau steril untuk semua pemeriksaan 

dalam. 

6) Menghisap oksitosin 10 unit kedalam tabung suntik (dengan memakai 

sarng tangan disinfeksi tingkat tinggi / steril) dan meletakan kembali ke 

partus set / wadah disinfeksi tingkat tinggi / steril tanpa mengontaminasi 

tabung suntik. 

Memastikan pembukaan lengkap 

7) Membersihkan vulva dan perineum, menekannya dengan hati-hati dari 

depan kebelakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah 

dibasahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, perineum, atau 

anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan 

seksama dengan cara menyeka dari depan kebelakang. Membuang 

kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar. 
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8) Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi (meletakan kedua sarung 

tangan tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi). 

9) Dengan menggunakan tekhnik aseptic, melakukan pemeriksaan dalam 

untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selapt 

ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan 

amniotomi. 

10) Mendekontaminasi sarng tangan dengan cara mencelupkan tangan yang 

masih memakai sarun tagan otor kedalam lartan klorin 0,5% dan 

kemudia melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya di 

dalam lartan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan. 

11) Memerikssa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi berakhir untuk 

memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (100-180 kali/menit). 

Menyiapkan ibu dan keluarga 

12) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. 

Membantu ibu berada dalam posisi nyaman sesuai dengan 

keinginannya. 

a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

Melanutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin 

sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan 

temuan. 

b) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat 

mendukung dan memberri semangat kepada ibu saat ibu mulai 

meneran. 
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13) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran 

(pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengan duduk dan pastikan 

ia merasa nyaman). 

14) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat 

untuk meneran : 

a) Membimbing ibu utuk meneran saat ibu mempunyai keinginan 

untuk meneran. 

b) Mendukun dan memberi semangat atas usaha ibu untuk meneran. 

c) Membantu ibu dalam mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan 

pilihannya (tidak meminta ibu berbaring terlentang). 

d) Menganjurkan ibu untuk beristirahaat di antara kontraksi. 

e) Menganjurkan keluarga untuk mendkung dan memberi semangat 

pada ibu. 

f) Menganjurkan asupan cairan peroral. 

g) Menilai DJJ setiap 5 menit. 

h) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera 

watu 120 menit (2 jam) meneran untuk ibu primipara atau 60 menitjj 

(1 jam) untuk multipara, merujuk segera. Jika ibu tidak mempunyai 

keinginan untuk meneran. 

i) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil 

posisi yang aman. Jika ibu belum ingin meneran dalam 60 menit, 

anjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak kontraksi-kontraksi 

tersebut dan beristirahat diantara kontraksi. 
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Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera 

setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera. 

Persiapan pertolongan kelahiran bayi 

15) Jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakan 

handuk bersih di atas perus ibu untuk memiringkan bayi. 

16) Meletakan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, dibawa bokong ibu. 

17) Membuka partus set. 

18) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 

Menolong kelahiran bayi  

Lahirnya kepala bayi 

19) Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi 

perineum dengan sarung tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan 

yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak 

menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala kelar perlahan-lahan 

ata bernafas cepat saat kepala lahir. 

20) Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain 

atau kasa yang bersih. 

21) Memerikssa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika 

hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi : 

a) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat 

bagian atas kepala bayi. 

b) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemna di dua 

tempat dan memotongnya. 
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22) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara 

spontan. 

Lahir bahu 

23) Setelah kepala melakkan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di 

masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat 

berkontrasi beriktnya. Dengan lembut menariknya dearah bwah dan 

kearah luar sehingga bahu anterior muncul di bawah akus pubis dan 

kemudian dengan lembut menarik kearah aatas dan kearah luar untuk 

untuk melahirkan bahu psoterior. 

24) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala bayi 

yang berada di bagian bawah kearah perineum mebiarkan bahu dan 

lengan posterior lahir ketangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku 

dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan lengan bagian bawah 

untuk menyangga tubuh bayi saat di lahirkan menggunakan tangan 

anterior (bagian atas) untuk mengendalikan sik dan tangan anterior bayi 

saat keduanya lahir. 

25) Setelah tubuuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada diatas 

(anterior) dari punggung kearah kaki bayi untuk menyangganya saat 

punggug kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-hati 

membantu kelahiran kaki. 

Penanganan bayi baru lahir 

26) Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemdian meletakan bayi 

diatas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari 
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tubuhnya (bila tali pusat terlalu pendek, meletakan bayi ditempat yang 

memungkinkan). Bila bayi mengalami asfiksia, lakukan resusitasi. 

27) Segera membungkus kepada dan badan bayi dengan handuk dan biarkan 

kontak kulit ibu-bayi. Lakukan penyuntikan oksitosin secara IM. 

28) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. 

Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem kearah ibu dan 

memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama (kearah ibu). 

29) Memegang tali pusat dengan sarung tangan, melindungi bayi dari 

gunting dan memotong tali pusat diantara dua klem tersebut. 

30) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti 

bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian 

kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan 

bernafas, ambil tindakan yang sesuai. 

31) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk 

bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya. 

32) Meletakan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi abdomen 

untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. 

33) Memberitahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. 

34) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan sntikan oksitosin 

10 unit IM di gluteus 11/3 atas paha kanan ibu bagian luar, setelah 

mengaspirasinya terlebih dahulu. 

35) Memindahkan klem tali pusat. 
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36) Meletakan satu tangan diatas kain yang ada diperut ibu, tepat diatas 

tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakuka palpasi 

kontraksi dan menstabilkan uterus. Meegang tali pusat dan klem dengan 

tangan yang lain. 

37) Menunggu uterus berkontrasi dan kemudian melakukan penegangan 

kearah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang 

berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus 

kearah atas dan belakang (dorso kranial) dengan hati-hati untuk 

membantu mencegah terjadinya inversion uteri. Jika plasenta tidak lahir 

setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu 

hingga kontraksi berikut mulai. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta 

ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting 

susu. 

38) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil menarik 

tali pusat kearah bawah dan kemudian kearah atas, mengikuti kurva 

jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawan arah pada uterus. 

a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 

sekitar 5-10 cm dari vulva. 

b)  jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali psat 

selama 15 menit : 

(1) Mengulangi pemberian oksitosin 10 uinit I.M. 

(2) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi kandung 

kemih dengan menggunakan teknik aseptic jika perlu. 
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(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnta. 

(4) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak 

kelahiran bayi. 

39) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta 

dengan dua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga 

selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput 

ketuban tersebut. 

a) Jika selaput ketuban robek, memakai sarungtangan disinfeksi 

tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu 

dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem atau 

forceps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepaskan bagian 

selaput yang tertinggal. 

40) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase 

uterus, meletakan telapak tangan di fundus dan melakukan masase 

dengan gerakan melingkar dengan lembut sehingga uterus kontraksi 

(fundus menjadi keras). 

41) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun 

janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa plasenta didalam 

kantung plastic atau tempat khusus. 
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Melakukan Prosedur Pasca Persalinan 

42) Menilai ulang uterus dan memastikanya berkontraksi dengan baik. 

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan kedalam 

larutan klorin 0,5% membilas kedua tangan yang masih bersarung 

tangan tersebut dengan air desinfeksi tingkat tinggi dan 

mengeringkannya dengan kain bersih dan kering. 

44) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau 

mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati kelilin tali 

pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

45) Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan 

dengan simpul mati yang pertama. 

46) Melepaskan klem bedah dan meletakannya kedalam larutan klorin 

0,5%. 

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. 

48) Menganjurkan ibu untuk mulai memberrikan ASI. 

49) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan pervaginam : 

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan. 

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan. 

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

d) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. 

e) Jika uterus tidak kontraksi dengan baik laksanakan perawatan yang 

sesuai untuk menatalaksanaan atonia uteri. 
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f) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan 

panjahitan dengam anestesi local dan menggunakan teknik yang 

sesuai. 

50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan masase uterus 

dan memeriksa kontraksi uterus. 

51) Mengevaluasi kehilangan darah. 

52) Memeriksa tekanan darah, nadi dan kandung kemih setiap 15 menit 

selama satu jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit jam kedua 

setelah persalinan. 

a) Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam kedua dan jam 

pertama pasca persalinan. 

b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. 

53) Menempatkan semua peralatan didalam larutan klorin 0,5% untuk 

dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas peralatan setelah 

dekontaminasi. 

54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi kedalam tempat sampah 

yang sesuai. 

55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfiksi tingkat tinggi. 

Memberssihkan cairan ketuban, lendir, dan darah. Membantu ibu 

memakai pakaian yang bersih dan kering. 

56) Memastikan bahwa ibu nyaman, membantu ibu memberikan ASI, 

menganjurkan keluarga untuk memberikan minuman dan makanan yang 

diinginkan. 
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57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan 

larutan klorin 0,5% dan membilas dengan air bersih. 

58) Mencelupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5% 

membalikkan bagian dalam keluar dan merendamnya dalam larutan 

klorin 0,5% dalam 10 menit. 

59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

Dokumentasi 

60) Melengkapi patograf. 

3. Bayi Baru Lahir 

a. Definisi  

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada 

masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan 

didalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem 

(Kemenkes RI, 20 Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada 

usia kehamilan 37 42 minggu dengan berat lahir antara 2500-4000 gram. 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir cukup bulan 38-42 minggu 

dengan berat sekitar 2500 gram dan panjang badan sekitar 50-55 cm 

(Sondakh,2013, hal 150 ).  

Bayi Baru Lahir Normal adalah bayi yang lahir pada usia 

kehamilan 37-42 minggu dengan berat lahir antara 2500-4000 gram dan 

panjang badan sekitar 50-55 cm (Sondakh, 2013 h: 150). 

b. Kriteria Bayi Baru Lahir Normal 

1) Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram. 
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2) Panjang badan bayi 48-50 cm. 
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3) Lingkar dada bayi 32-34 cm. 

4) Lingkar kepala bayi 33-35 cm. 

5) Bunyi jantung dalam menit pertama kurang lebih 180 kali/menit, 

kemudian turun sampai 140-120 kali/menit pada saat bayi berumur 

30 menit. 

6) Pernapasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 kali/menit 

disertai pernapasan cuping hidung, retraksi suprasentral dan 

interkostal, serta rintihan hanya berlangsun 10-15 menit. 

7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup 

terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa. 

8) Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik. 

9) Kuku telah agak panjang dan lemas. 

10) Genetalia : testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia mayoa 

telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan). 

11) Refleks isap, menelan, dan moro telah terbentuk. 

12) Eliminasi, urin, dan mekonium normalna keluuar pada 24 jam 

pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan 

lengket (Sondakh, 2013;h: 150).  

Tabel 2.5 APGAR (APGAR SCORE) pada bayi baru lahir 

Penilaian 0 1 2 

A = Appearance                  

(Warna kulit)                                 

P = Pulse  

G = Grimace                   

(Reflek)                   

Pucat 

 

Tidak ada 

Tidak ada 

 mimic 

Badan merah 

ekstermitas biru 

<100 

Sedikit gerakan 

 

Seluruh tubuh  

kemerahan 

>100 

Refleksi baik 
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A = Activity 

(Tonus otot) 

 R = Respiratory                                            

(Pernafasan)                          

Tidak ada 

 

Tidak ada 

Ekstermitas dalam 

sedikit fleksi 

 

Lemah tidak teratur 

Gerakan aktif 

 

 

Baik menangis 

   Sumber : Marmi, asuhan neonatus, bayi dan balita, anak pra sekolah, (2012) 

c. Perawatan Bayi Baru Lahir 

1) Pertolongan pada saat bayi lahir 

a) Sambil menilai penapasan secara cepat, letakan bayi dengan 

handuk di atas perut ibu. 

b) Dengan kain yang bersih dan kerin atau kasa, bersihkan daah 

atau lendir dari wajah bayi agar jalan udara tidak terhalang. 

Periksa ulang pernapasan bayi, sebagian besar bayi akan 

menangis atau bernapas secara spntan dalam waktu 0 detik 

setelah lahir. 

2) Pemeriksaan fisik bayi 

a) Kepala : pemeriksaan terhadap ukuan, bentuk, sutura 

menutup/melebar, adanya caput succedenium, cepal 

hematoma, kraniotabes, dan sebagainya. 

b) Mata : pemeriksaan terhadap perdarahan, subkonjungtiva, 

tanda-tanda infeksi (pus). 

c) Hidung dan mulut : pemeriksaan terhadap labio skisis, 

labiopalatoskisis, dan refleks isap (dinilai dengan mengamati 

bayi saat menyusu). 
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d) Telinga : pemeriksaan terhadap preaurical tog, kelainan 

daun/bentuk telinga. 

e) Leher : pemeriksaan terhadap hematom 

sternocleidomastoideus, ductus thyroglossalis, hygroma colli. 

f) Dada : pemeriksaan terhadap bentuk, pembesaran buah dada, 

pernapasan, retraksi intecostal, subcostal sifoid, merintih, 

pernapasan cuping hidung, serta bunyi paru-paru (sonor, 

vesikular, bronkial, dan lain-lain). 

g) Jantung : pemeriksaan terhadap pulsasi, frekuensi bunyi 

jantung, kelainan bunyi jantung. 

h) Abdomen : pemeriksaan terhadap membuncit (pembesaran 

hati, limpa, tumor aster), scapphoid (emungkinan bayi 

menderita diafragmatika/atresia esofagus tanpa fistula). 

i) Tali pusat : pemeriksaan terhadap perdarahan, jumlah darah 

pada tali pusat, warna dan besar tali pusat, hernia di tali pusat 

atau selakangan. 

j) Alat kelamin : pemeriksaan terhadap testis apakah berada 

dalam skrotum, penis berlubang pada ujung (pada bayi laki-

laki), vagina berlubang, apakah labia mayora menutupi labia 

minora (pada bayi perempuan). 

k) Lain-lain : mekonium harus keluar dalam 24 jam sesudah lahir, 

bila tidak harus waspada terhadap atresia anni atau obstuksi 

usus. Selain itu, urin juga harus keluar dalam 24 jam. Kadang 
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pengeluaran urin tidak diketahui karena pada saat bayi lair urin 

eluar bercampur dengan air ketuban. Bila urin tidak keluar 

dalam 24 jam, maka harus diperhatikan kemungkinan adanya 

obstruksi saluran kemih. 

3) Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir : 

a) Melanjutkan pengamatan pernafasan. 

b) Mempertahankan suhu tubuh bayi ( Hindari memandikan 

minimal 6 jam setelah lahir ). 

c) Melakukan pemeriksaan fisik pada bayi: 

(1) Gunakan tempat yang hangat. 

(2) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi).  

(3) Lihat, dengar, dan rasakan tiap-tiap daerah mulai dari 

(kepala sampai kaki). 

(4) Memberikan vitamin K untuk mencegah perdarahan. 

4) Perawatan lain-lain 

a) Lakukan perawatan tali pusat 

Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar terkena 

udara dan ditutupi dengan kain bersih secara longgar, jika tali 

pusat terkena kotoran atau tinja, diicuci dengan sabun dan air 

bersih, kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering. 

b) Dalam waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi dipulangkan ke 

rumah, diberikan imunisasi BCG, polio, dan hepatitis B. 
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c) Orang tua diajarkan tanda-tanda bahaya bayi dan mereka 

diberitahu agar merujuk bayi dengan segera untuk perawatan 

lebih lanjut jika ditemui hal-hal berikut : 

(1) Pernapasan sulit atau lebih dari 60 kali/menit. 

(2) Warna kuning (terutama pada 24 jam pertama), biru atau 

pucat. 

(3) Tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk, 

berdarah. 

(4) Infeksi, suhu meningkat, merah, bengkak, keluar cairan 

(nanah), bau busuk, pernapasan sulit. 

(5) Feses/kemih : tidak berkemih dalam 24 jam, feses lembek, 

sering kejang, tidak bisa tenang, menangis terus-menerus. 

d) Orang tua diajarkan cara merawat bayi dan melakukan 

perawatan harian untuk bayi baru lahir, meliputi : 

(1) Pemberian ASI sesuai kebutuhan setiap 2-3 jam, mulai dari 

hari pertama. 

(2) Menjaga bayi dalam keadaan bersih, hangat dan kering, 

serta mengganti popok. 

(3) Menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering. 

(4) Menjaga keamanan bayi terhadap trauma dan infeksi 

(Sondakh, 2013 h: 159-161). 
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d. Kunjungan Neonatal Bayi 

Kunjungan neonatal menurut PERMENKES No 53, 2014 pasal 5. Yaitu 

1) KN-1 : pada saat bayi berumur 6-48 jam. 

2) KN-2 : pada saat bayi berumur 3-7 hari. 

3) KN-3 : pada saat bayi berumur 8-28 hari. 

a) Pemantauan 2 jam 

Pemantauan 2 jam pertama bayi baru lahir bertjuan untuk melihat 

adanya kemampuan bayi menghisap dengan kuat, bayi tampak 

aktif atau lunglai dan warna kulit kemerahan atau biru seoran 

bidan sebelum meninggalkan bayi perlu melihat apakah terdapat 

gangguan pernafasan, hipotermi, infeksi, dan cacat bawaan. 

b) Pemantauan 0-6 jam 

(1) Adanya bayi baru lahir normal di laksanakan segera setelah 

lahir dan diletakan didekat ibu serta dalam ruangan yang 

sama. 

(2) Asuhan bayi baru lair dengan komplikasi dilaksanakan dalam 

ruangan ibu atau didalam ruangan khusus. 

c) Asuhan 2-6 jari 

Pemeriksaan bayi baru lahir antara lain : 

(1) Menilai pertumbuhan bayi. 

(2) Pemberian minuman dan nutrisi. 

(3) Pemberian ASI eksklusif. 
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d) Asuhan 6-28 hari 

(1) Pemeriksaan neonatus pada periode ini dapat dilaksanakan di 

pelayanan kesehatan atau meliputi kunjungan rumah. 

(2) Pemeriksaan neonatus dilaksanakan di dekat ibu, bayi, 

pinggir ibu atau keluarga saat dilakukan 

pemeriksaan.(Prawirohardjo, 2008 h:136)  

g. Pemeriksaan neurologis  

Menurut Sondakh (2013); hal 163, pemeriksaan neurologis meliputi :  

1) Reflek moro / terkejut  

Apabila bayi diberi sentuhan mendadak terutama dengan jari dan 

tangan, maka akan menimbulkan gerak terejut.  

2) Reflek menggenggam  

Apabila telapak tangan bayi disentuh oleh jari pemeriksa, maka ia 

berusaha mngenggam jari pemeriksa.  

3) Reflek rooting/ mencari 

Apabila pipi bayi disentuh oleh jari pemeriksa, maka ia akan 

menoleh dan mencari sentuhan itu.  

4) Reflek menghisap/ sucking  

Apabila bayi diberi dot/putting, maka ia akan berusaha untuk 

menghisap. 

5) Glabela reflex  
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Apabila bayi disentuh pada daerah os glabella dengan jari tangan 

pemeriksa, maka ia akan mengerutkan keningnya dan mengedipkan 

matanya.  

6) Tonik Neck Reflek  

7) Apabila bayi diangkat dari tempat tidur(digendong), maka ia akan 

berusaha mengangkat kepalanya. 

4. Masa Nifas 

a. Definisi 

 Masa nifas atau puerperium ialah dimulai sejak 1 jam setelah 

lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. 

Pelayanan pasca persalinan harus terselenggara pada masa itu untuk 

memenuhi kebutuhan ibu dan bayi yang meliputi upaya pencegahan, 

deteksi dini dan pengobserfasian komplikasi dan penyakit yang 

mungkin terjadi, serta penyediaan pelayanan pemberian ASI, cera 

menjarangkan kehamilan, imunisasi, dan nutrisi bagi ibu 

(Prawirohardjo, 2014 h: 356). 

 Periode pasca partum adalah masa dari kelahiran plasenta dan 

selaput janin (menandakan akhir periode intrapartum) hingga 

kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil (Varney, 

2008 h:958). 

b. Masa Nifas dibagi dalam 3 periode 
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1) Puerperium dini yaitu kepulihan saat ibu telah diperbolehkan berdiri 

dan berjalan-jalan. Dalam agama islam dianggap telah berrsih dan 

bole bekerja setelah 40 hari. 

2) Puerperium intermediat, yaiyu kepulihan menyeluruh alat-alat 

genetalia yang lamanya 6-8 minggu. 

3) Puerium lanjut, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan 

kembali sehat sempurna, terutama jika selama hamil atau sewaktu 

persalinan timbul komplikasi. Waktu untuk mencapai kondisi sehat 

sempurna dapat berminggu-minggum bulanan, atau tahunan 

(Mochtar, 2012 h:87). 

c. Perubahan Fisiologis 

1) Uterus secara berangsur-angsur menjadi kecil (berinvolusi) hingga 

akhirnya kembali seperti sebelum hamil. 

2) Bekas implantsi uri: placental bed mengecil karena kontrasi dan 

menonjol ke kavum uteri dengan diameter 7,5 cm. Sesudah 2 

minggu menjadi 3,5 cm, pada minggu keenam 2,4 cm, dan akhirnya 

pulih. 
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3) Luka-luka pada jalan lahir jika tidak disertai infeksi akan sembuh 

dalam 6-7 hari. 

4) Rasa nyeri, yang disebut after pains (merian atau mulas-mulas) 

disebabkan kontraksi rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari pasca 

persalinan. Perlu diberikan pengertian pada ibu mengenai hal 

tersebut dan jika terlalu menunggu, dapat diberikan obat-obatan 

antinyeri dan anti mulas. 

5) Lokia adalah cairan sekret yang berrasal dari kavum uteri dan vagina 

dalam masa nifas 

(a) Lokia rubra (cruenta): berisi darah segar dan sisa-sisa selaput 

ketuban, sel-sel desidua, verniks kaseosa, lanugo, dan 

mekonium, selama 2 hari pasca persalinan. 

(b) Lokia sanguinolenta : berwarna merah kuning, berisi darah dan 

lendir, hari ke 3-7 pasca persalinan. 

(c) Lokia serosa : berwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi, pada 

hari ke 7-14 pasca persalinan. 

(d) Lokia alba : cairan putih, setelah 2 minggu. Lokia purulenta : 

terjaadi infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk. 

(e) Lokia stasis : lokia tidak lancar keluarnya. 

6) Serviks 

Setelah persalinan, bentuk serviks agak menganga seperti 

corong, berwarna merah kehitaman. Konsistensinya lunak kadang-

kadang terdapat perlukaan-perlukaan kecil. Setelah bayi lahir tangan 



51 
 

 
Asuhan Kebidanan Berkelanjutan…, Ita Nikhma, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019
  

 

masih bisa dimasukan ke rongga rahim setelah 2 jam, dapat dilalui 

oleh 2-3 jari, dan setelah 7 hari hanya dapat dilalui 1 jari. 

7) Ligamen-ligamen 

Ligamen, fascia, dan diafragma pelvis yang meregang pada 

waktu persalinan, setelah bayi lahir, secara berangsur-angsur 

menjadi ciut dan pulih kembali. Akibatnya tidak jarang uterus jatuh 

ke belakang dan menjadi retrofleksi karena ligamentum rotundum 

menjadi kendor. Setelah melahirkan, wanita Indonesia memiliki 

kebiasaan “berkusuk” atau “berurut”. Sewaktu dikusuk, tekanan 

intraabdomen bertambah tinggi. Karena ligamentum, fascia, dan  

jaringan penunjang menjadi kendor setelah melahirkan, jika 

dilakukan kusuk/ urut, banyak wanita yang mengeluh 

“kandungannya turun” atau terbaik. Untuk memulihkan kembali, 

sebaiknya dengan latihan-latihan dan senam pasca persalinan 

(Mochtar, 2012).  

d. Jadwal Kunjungan Pada Masa Nifas 

Penatalaksanaan perawatan selama perperium melipui 

penatalaksanaan perawatan selama puerperium awal, pedoman untuk 

sisa masa puerperium, pelaksanaan atau pengatran kunjungan rumah 

sesuai indikasi, pelaksanaan knjungan pada dua minggu pasca partum, 

dan pelaksanaan pemeriksaan pada empat (hingga enam) minggu 

pascapartum. 
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1) Kunjungan I (Hari ke-1 sampai hari ke-7) 

a) Mendorong ibu untuk memberikan ASI secara ekslusif, dan 

mengajarkan pada ibu cara menyusui yang benar. 

b) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.. 

c) Mendeteksi dan memeriksa penyebab lain terjadinya 

perdarahan agar bias segera di rujuk apabila terjadi perdarahan 

secara terus menerus. 

d) Mengkaji involusi uterus dan memberi penjelasan kepada ibu 

mengenai involusi uterus.  

e) Memberikan penyuluhan mengenai tanda-tanda bahaya baik 

bagi ibu maupun bayi dan rencana menghadapi keadaan 

darurat. 

2) Kunjungan II (Hari ke-8 sampai hari ke-28) 

a) Memberikan penkes tentang nutrisi ibu nifas. 

b) Memberikan penkes pada ibu tentang personal hygiene. 

c) Mengajarkan senam nifas pada ibu nifas. 

d) Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. 

e) Mengkaji adanya tanda-tanda post partum blues. 

f) Memfasilitasi dan memberikan konseling KB. 

g) Memberitahu ibu tentang tanda bahaya masa nifas dan 

menyarankan pada ibu apabila ada tanda-tanda bahaya masa 

nifas untuk segera dating ke bidan.  

h) Melakukan kontrak waktu untuk kunjungan selanjutnya 

3) Kunjungan III (Hari ke- 29 sampai hari ke- 42) 
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a) Penapisan adanya konta indikasi terhadap metode keluarga 

berencana yang belum dilakukan. 

b) Riwayat tambahan tentang periode waktu sejak pertemuan 

terakhir. 

c) Evaluasi fisik dan panggul spesifik tambahan yang berkaitan 

dengan kembalinya saluran reproduksi dan tubuh pada status 

tidak hamil. 

d) Menentukan dan menyediakan metode dan alat KB. 

e) Merencanakan asuhan selanjutnya. 

f) Rencana untuk chek– up bayi serta imunisasi. 

g) Konseling (KIA, 2016 h: 13). 

e. Tujuan Asuhan Masa Nifas 

Pelayanan pasca persalinan untuk memenuhhi kebutuhan ibu dan 

bayi, yang meliputi upaya pencegahan, deteksi dini dan pengobatan 

komplikasi dan penyakit yang mungkin terjadi, serta penyediaan 

pelayanan pemberian ASI cara menjarangkan kehamilan, imunisasi, dan 

nutrisi bagi ibu. Pada masa pasca persalinan (Prawirohardjo, 2010; 

h:357). 
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f. Deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas 

1) Perdarahan pasca persalinan adalah komplikasi yang terjadi pada 

renggang waktu diantara persalinan dan masa persalinan. Faktor 

predesposisi anemia, penyebab perdarahan paling sering adalah 

atonia uteri serta retensia plasenta, yang lain adalah laserasi serviks 

atau vagina, ruptura uteri dan inversio uteri. 

2) Infeksi nifas seperti sepsis, denga demam salah satu gejala/tanda 

yang paling mdah dikenali. Faktor predisposisi yaitu persalinan 

macet, ketuban pecah dini, pemeriksaan dalam terlalu serring, 

ppemantauan janin intr vaginl, dn bedah sesar. Penyebab infeksi 

adalah kuman salah satunya streptococcus pyogenes. 

3) Eklamsia, ibu dengan persalinan yang diikuti oleh eklamsia atau 

preeklamsia berat, harus dirawat inap. Pengobatan menggunakan 

magnesium sulfat (Mgso4). 

4) Komplikasi pasca persalinan lain adalah infeksi saluran kemih, 

retensio urin, atau inkontinesia. 

5) Masalah psikologis, dapat dihindai dengan adanya dukungan sosial 

serta dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan selama kehamilan, 

persalinan, dan pasca persalinan (Prawihardjo, 2010 h:357). 

6) Bendungan payudara 

Secara fisiologis sesudah bayi lahir dan plasenta keluar, kadar 

estrogen dan progesteron turun dalam 2-3 hari. Bendungan ASI 

dapar terjadi paa hari ke 2-3 ketika payudara telah memproduksi air 
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susu. Bendungan air susu disebabkan ole pengeluaran air susu yang 

tidak lancar, karena bayi tidak sering menyusu, produksi meningkat, 

terlambat menyusui, hubungan dengan bayi (bounding) kurang baik, 

dan dapat pula karena adanya pembatasan waktu menyusui 

(Prawirohardjo, 2010 h:652). 

7) Mastitis 

Mastitis adala infeksi dan peradangan parenkim kelenjar payudara 

pada masa nifas. Gejala awal mastitis demam yan disertai 

menggigil, nyeri. Pada pemeriksaan paudara bengkak, lebih hangat, 

kemerahan dengan batas tegas, dan disertai rasa nyeri 

(Prawirohardjo, 2010 h:652). Predesposisi dan faktor resiko adalah 

primipara, stress, teknik menetek yang tidak benar sehingga 

pengosongan tidak terjadi dengan baik, pemakaian bra yang terlalu 

ketat, penghisapan bayi yang kurang juga dapat menyebabkan 

stresis dan obstruksi kelenjar payudara. 

Adanya luka pada puting payudara juga dapat sebagai faktor resiko 

terjadinya mastitis (Prawirohardjo, 2010 h:653). 
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5. Keluarga Berencana (KB) 

a. Pegertian KB 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 

Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kepedudukan dan Pembangunan 

Keluarga, Kelarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, yang 

dimaksud dengan program keluarga berencana (KB) adalah upaya 

mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur 

kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan 

hak reproduksi dan mewujudkan keluarga yang berkualitas (Profil 

Kesehatan Indonesia, 2007 h:101). 

Keluarga Berencana adalah kemampuan untuk membntu wanita 

atau pasangan suami istri secara lebih efektif (Varney, 2007 h:414). 

b. Tujuan KB 

Selanjutnya dengan Pereturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi 

Keluarga, Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu 

strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 

4T; terlalu muda melahirkan (dibawah usia 20 tahun), terlalu sering 

melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkaan, dan terlalu tua melahirkan 

(diatas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, 

dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan 

kesejahteaan lahi dan kebahagiaan batin. KB merupakan salah satu cara 
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yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarha, kesehatan, 

dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB 

menyediakan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan 

perempuan untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, 

berapa jumlah anak, berapa tahun jarak sia anak, serta kapan akan 

berenti mempunyai anak (Profil Kesehatan Indonesia, 2014 h:101). 

c. Syarat Kontrasepsi 

Kontrasepsi hendaknya memenui syarat sebagai berikut : 

1) Aman pemakaiannya dan dapat dipercaya. 

2) Tidak ada efek sampingnya yang merugikan. 

3) Tidak mengganggu hubungan seksual. 

4) Cara penggunaannya sederhana. 

5) Tidak memerlkan bantuan medik atau kontrol yang ketat selama 

pemakaiannya. 

6) Harganya murah supaya dapat dijangkau masyarakat luas. 

7) Dapat diterima oleh pasangan suami istri (Rustam Mochtar, 2012 

h:195). 

d. Metode Kontrasepsi (menurut PMK No. 97 tahun 2014) 

1) Metode Amenore Laktasi (MAL) 

Kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, 

artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan ataupun 

minuman apapun lainnya. 
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a) Keuntungan/manfaat MAL, yaitu efektvitasnya tinggi, segera 

efektif, tidak mengganggu senggama. 

b) Keterbatasan kontrasepsi MAL, yaitu perlu persiapan serta 

perawatan kehamilan, sulit dilaksanakan karena kondisi sosial, 

efektivitas hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 

bulan. 

c) Cara kerja MAL< yaitu penundaan atau penekanan ovulasi. 

2) Keluarga Berencana Alamiah (KBA) 

Ibu harus belajar mengetahui kapan masa suburnya berlangsung, 

pasangan secara sukarela menghindari senggama pada masa subur 

ibu. 

a) Keuntungan atau manfaat, yaitu tiddak ada effek samping 

sistematik dan tanpa biaya. 

b) Keterbatasan, yaitu keefektifan tergantung dari kemauan disiplin 

pasangan, perlu ada pelatihan (butuh pelatih/guru KBA, bukan 

tenaga medis), perl pencatatan setiap hari. 

3) Senggama Terputus 

Metode KB tradisional, dimana pria mengeluarkan alat kelamin 

(penis) nya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. 

a) Keuntungan/manfaat, yaitu efektif bila dilaksanakan dengan 

benar, dapat digunakan sebagai metode KB lainnya dan tidak 

digunakan setiap waktu. 

b) Keterbatasan, yaitu efektifitasnya sangat bergantung pada 

kesediaan pasangan untuk melakukan senggama terputus setiap 
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melaksanakannya, memutus kenikmatan dalam berhubungan 

seksual. 

c) Cara kerja, yaitu mencegah bertemunya sperma dengan ovum 

sehingga kehamilan dapat dicegah. 

4) Metode Barier (kondom) 

Merupakan selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai 

bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami 

(produksi hewani) yang dipasang pada penis ssat hubungan seksual. 

a) Keuntungan/manfaat, yaitu murag dan dapat dibeli secara 

umum, tidak perlu pemeriksaan kesehatan khusus, double 

protection (selain mencegah kehamilan tetapi juga mencegah 

IMS termasuk HIV-AIDS). 

b) Keterbatasan, yaitu cara penggunaannya sangat mempengaruhi 

keberhasilan kontrasepsi, agak mengganggu hubungan seksual 

(mengurangi sentuhan langsung), bisa menyebabkan kesulitan 

untuk mempertahankan ereksi, malu membelinya di tempat 

umum. 

c) Cara kerja, yaitu menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan 

sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet 

yang dipasang pada penis. 

5) KB Hormonal 

a) Pil Kombinasi, Pil Progestin 
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Suntikan Kombinasi, Suntik Progestin 

Tabel 2.6 Penapisan metode kontrasepsi hormonal 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Hari pertama haid terakhir 7 hari atau 

lebih 

  

2 Menyusui dan kurang dari 6 minggu 

pasca salin 

  

3 Perdarahan / perdarahan bercak antara 

haid setelah senggama 

  

4 Ikterus pada kulit atau sclera mata   

5 Nyeri kepala hebat   

6 Tekanan darah diatas 160 mmHg 

(sistolik) atau 90 mmHg (diastolic) 

  

7 Massa atau benjolan pada payudara   

6) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit 

Alat kontrasepsi bawah kulit yang mengandungprogestin yang 

dibungkus dalam kapsul silastik silikon pilidimetri. 

a) Keuntungan, yaitu perlindungan jangka panjang (sampai 5 

tahun), pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah 

pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak 

mengganggu ASI. 

b) Keterbatasan, yaitu membutuhkan tindakan pembedahan 

minor untuk insersi dan pencabutan, tidak dapat 

menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi, melainkan 

harus pergi ke faskes untuk timdakan pencabutan. 

c) Cara kerja, yaitu lendir serfiks menjadi kental, mengganggu 

proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi 
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implantasi, mengurangi transportasi sperma, menekan 

ovulasi. 

Tabel 2.7 Penapisan Kontrasepsi implant 

No Pertanyaan                                                           Ya      Tidak 

1 Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih 

2 Infeksi Menular Seksual (IMS) 

3 Penyakit radang panggul atau kehamilan ektopik 

4 Haid banyak (>1-2 pembalut tiap 4 jam) 

5 Haid lama (>8 hari) 

6 Disminorhoe berat yang membutuhkan analgetik atau istirahat baring 

7 

8 

9 

Perdarahan/ perdarahan bercak antara haid atau setelah haid 

Ada massa atau benjolan pada payudara 

Apakah sedang minum obat-obatan anti kejang (epilepsy) 

7) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik fleksibel, dipasang 

dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan 

indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan. 

a) Keuntungan, yaitu efektivitas tinggi, efektivitas segera 

setelah pemasangan, metode jangka panjang, tidak 

mempengaruhhi kualitas dan volume ASI, dapat dipasang 

segera setelah melahirkan atau sesudah abortus (apabila 

tidak terjadi infeksi), dapat digunakan sampai menopause (1 

tahun atau lebih setelah haid terakhir). 

b) Keterbatan, yaitu tidak baik digunakan pada perempuan 

dengan IMS atau perempuan yang sering berganti pasangan, 
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diperlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvik, 

klien tidak dapat melepas AKDR sendiri, mungkin AKDR 

keluar dari uterus tanpa diketahui, klien harus memeriksa 

posisi benang AKDR dari waktu ke waktu dengan cara 

memasukkan jari kedalam vagina (sebagian perempuan 

tidak mau melakukan ini). 

c) Cara kerja, yaitu mencegah terjadinya fertilisasi, dimana 

tembaga pada AKDR menyebabkan reaksi inflamasi steril, 

toksisk buat sperma sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. 

Tabel 2.8 Penapisan metode kontrasepsi AKDR 

No Pertanyaan  Ya Tidak 

1 Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih   

2 Infeksi Menular Seksual (IMS)   

3 Penyakit radang panggul atau kehamilan ektopik   

4 Haid banyak (>1-2 pembalut tiap 4 jam)   

5 Haid lama (>8 hari)   

6 Disminorhoe berat yang membutuhkan analgetik atau istirahat 

baring 

  

7. Perdarahan/ perdarahan bercak antara haid atau setelah haid   

Sumber: Sri Handayani, 2010 h: 37-39) 

8) Kontrasepsi Mantap 

a) Metode Operasi Wanita (MOW) 

b) Metode operasi Pria (MOP) 
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6. Ketuban Pecah Dini 

a. Definisi  

Ketuban pecah dini menurut Prawirohardjo (2014) adalah pecahnya 

ketuban sebelum waktunya melahirkan atau sebelum inpartu pada 

pembukaan <4 cm (fase laten) yang dapat terjadi pada akhir kehamilan 

maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. 

b. Etiologi  

Maryunani, 2013;h:208 mengungkapkan penyebab KPD belum diketahui 

secara jelas sehingga usaha preventif tidak dapat dilakukan, kecuali dalam 

usaha menekan infeksi. Beberapa laporan menyebutkan factor-faktor 

yang berhubungan erat dengan KPD, namun faktor- faktor mana yang 

lebih berperan sulit diketahui. Adapun yang menjadi factor predisposisi 

adalah: 

1) Infeksi, yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban maupun 

asenderen dari vagina atau infeksi pada cairan ketuban bias 

menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini. 

2) Serviks yang inkopetensia, kanalis servikalis yang selalu terbuka oleh 

karena kelainan pada serviks uteri(akibat persalinan, curettage). 

3) Ketegangan intra uterin yang meninggi atau meningkat secara 

berlebihan (overdistensi uterus) misalnya trauma, hidramnion, gemeli. 

4) Trauma yang didapat misalnya hubungan seksual, pemeriksaan 

dalam, maupun amniosintesis menyebabkan terjadinya ketuban pecah 

dini karena biasanya disertai infeksi. 
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5) Kelainan letak, misalnya sungsang sehingga tidak ada bagian terendah 

yang menutupi pintu atas panggul serta dapat menghalangi tekanan 

terhadap membrane bagian bawah. 

6) Usia, bagi seorang ibu hamil usia reproduksi optimal adalah antara 20-

35 tahun. Dibawah atau diatas usia tersebut akan meningkatkan risiko 

kehamilan dan persalinan. Usia ibu yang <20 tahun organ 

reproduksinya belum berfungsi secara optimal sehingga dapat 

mempengaruhi pembentukan selaput ketuban menjadi abnormal. Usia 

ibu >35 tahun dapat terjadi penurunan terhadap fungsi organ-organ 

reproduksinya dimana dapat mempengaruhi proses embryogenesis 

sehingga pembentukan selaput ketuban lebih tipis yang memudahkan 

untuk pecah sebelum waktunya. 

7) Paritas, seorang wanita yang telah melahirkan beberapa kali dan 

pernah mengalami KPD pada kehamilan sebelumnya, serta jarak 

kelahiran yang terlampau dekat diyakini lebih beresiko akan 

mengalami KPD pada kehamilan selanjutnya. 

c. Tanda Gejala 

  Prawirohardjo (2014) mengatakan bahwa tanda dan gejala ketuban 

pecah dini adalah sebagai berikut : 

1) Keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina 

2) Aroma air ketuban berbau manis dan tidak seperti bau amoniak, dengan 

ciri pucat dan bergaris warna merah 
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3) Cairan akan terus diproduksi sampai kelahiran. Tetapi bila anda berdiri 

atau duduk, kepala janin yang sudah berada dibawah biasanya terasa 

mengganjal atau menyumbat kebocoran untuk sementara. 

Mekanisme terjadinya ketuban pecah dini dapat berlangsung sebagai 

berikut: selaput ketuban tidak kuat sebagai akibat kurangnya jaringan 

ikat dan vaskukarisas; bila terjadi pembukaan serviks maka selaput 

ketuban sangat lemah dan mudah pecah dengan mengeluarkan air 

ketuban (Manuaba, 2010). 

Diagnose KPD dapat ditegakan dengan cara anamnesis menggali 

keterangan dari apa yang ibu rasakan, inspeksi akan menemukan tampak 

keluar cairan dari vagina (Prawirohardjo, 2014). 

d. Komplikasi Ketuban Pecah Dini 

  Maryunani (2013) mengungkapkan bahwa pengaruh ketuban pecah 

dini terhadap ibu dan janin: 

1) Infeksi maternal : Korioamnionitis (demam >38oC), takikardi, 

leukositosis, nyeri uterus, cairan vagina berbau busuk atau bernanah, 

DJJ meningkat), endometritis, Infeksi intra partum (korioamnionitis) 

ascendens dari vagina ke intrauterin. 

Persalinan preterm, jika terjadi pada usia kehamilan preterm: Pralap tali 

pusat, bias sampai gawat janin dan kematian janin akibat hipoksia 

(sering terjadi pada presentasi bokong atau letak sungsang), 

Oligohidramnion bahkan sering partus kering (dry labor) karena air 

ketuban habis, Komplikasi infeksi intrapartum. 
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Komplikasi ibu : Endometritis, penurunan aktifitas myometrium 

(dystonia, atonia), sepsis CEPAT (karena daerah uterus dan intramnion 

memiliki vaskularisasi sangat banyak), dapat terjadi syok septik sampai 

kematian ibu. 

2) Komplikasi janin : Penekanan tali pusat (prolapses) ; Gawat janin, 

asfiksia janin, sepsis perinatal sampai kematian janin, trauma pada 

waktu lahir, premature. 

e. Penatalaksanaan Medis 

Penatalaksanaan ketuban pecah dini menurut Prawirohardjo (2010) yaitu: 

1) Pastikan diagnosis 

2) Tentukan umur kehamilan 

3) Evaluasi ada tidaknya infeksi maternal ataupun infeksi janin 

4) Apakah dalam keadaan inpartu, terdapat kegawatan janin 

Penanganan ketuban pecah dini secara konservatif, yaitu : 

1) Rawat dirumah sakit 

2) Berikan antibiotic (ampisilin 4x500mg atau eritromisin) dan 

metronidazole 2x500 mg selama 7 hari. 

3) Jika umur kehamilan 32-34 minggu, dirawat selama air ketuban masih 

keluar, atau sampai air ketuban tak keluar lagi. 

4) Jika umur kehamilan 32-37 minggu, belum inpartu, tidak ada infeksi, tes 

busa negative : beri desamethasone, observasi tanda-tanda infeksi, dan 

kesejahteraan janin. Terminasi pada kehamilan 37 minggu. 
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5) Jika umur kehamilan 32-37 minggu, sudah inpartu, tidak ada infeksi 

berikan tokolitik (salbutamol). Dexamethasone, dan induksi sesudah 24 

jam. 

6) Jika umur kehamilan 32-37 minggu, ada infeksi, beri antibiotic dan 

lakukan induksi. 

7) Nilai tanda-tanda infeksi (suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi 

intrauterine). 

8) Pada usia kehamilan 32-34 minggu berikan steroid, untuk memacu 

kematangan paru janin, dan kalau memungkinkan periksa kadar lesitin 

dan spingomielin tiap minggu. Dosis bethamethasone 12 mg sehari 

dosis tunggal selama 2 hari, dexamethasone IM 5 mg setiap 6 jam 

sebanyak 4 kali. 

7. Atonia Uteri 

Menurut Maryunani, Anik (2013) 

a. Definisi  

 Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus/ kontraksi Rahim yang 

menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari 

tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. 

b. Etiologi 

Factor-faktor predisposisi atonia uteri meliputi beberapa hal berikut: 

1) Regangan Rahim berlebihan karena kehamilan gemeli, 

polihidramnion, dan anak terlalu besar. 

2) Kelelahan karena persalinan lama 
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3) Kehamilan grande multipara (multiparitas > 5 anak). 

4) Ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis, atau menderita 

penyakit menahun. 

5) Mioma uteri yang mengganggu kontraksi Rahim. 

6) Infeksi uterine (korioamnionitis). 

7) Ada riwayat pernah atonia uteri sebelumnya. 

8) Kelainan uterus (leiomyoma, kelainan congenital). 

9) Persalinan yang terlalu cepat hingga Rahim kelelahan dan tidak 

dapat berkontraksi. 

10) Plasenta previa dan solusio plasenta. 

11) Preeklampsi dan eklampsi. 

c. Komplikasi potensial 

Komplikasi kehilangan darah yang banyak adalah syok hipovolemik 

disertai dengan perfusi jaringan yang tidak adekuat. 

d. Diagnosis  

1) Diagnosis ditegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata 

perdarahan masih aktif dan banyak, bergumpal dan pada palpasi 

didapatkan fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih dengan 

kontraksi yang lembek. 

2) Perlu diperhatikan bahwa pada saat atonia uteri di diagnosis, maka 

pada saat itu juga masih ada darah sebanyak 500-1000 cc yang sudah 

keluar dari pembuluh darah, tetapi masih terperangkap dalam uterus 
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dan harus diperhitungkan dalam kalkulasi pemberian darah 

pengganti. 

e. Penatalaksanaan  

1) Lakukan masase fundus uteri segera setelah lahirnya plasenta 

(maksimal 15 detik). 

2) Bersihkan bekuan darah dan atau selaput ketuban dari vagina, 

pastikan tidak ada perlukaan jalan lahir yang berat. 

3) Memastikan kandung kemih kosong. Jika penuh dan dapat di 

palpasi, lakukan kateterisasi menggunakan teknik aseptic. Kandung 

kemih yang penuh dapat menghalangi uterus berkontraksi dengan 

baik. 

4) Lakukan kompresi bimanual interna selama 1-2 menit. Kompresi ini 

memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah dinding uterus 

dan juga merangsang myometrium untuk berkontraksi. 

5) Jika KBI tidak berhasil anjurkan keluarga atau asisten untuk mulai 

membantu melakukan Kompresi Bimanual Eksterna (KBE). 

6) Saat keluarga melakukan KBE, penolng segera memberikan 

suntikan ergometrin 0,2 mg IM (pastikan pasien tidak memiliki 

hipertensi) atau misoprostol 600-1000 mg per rectal. 

7) Pasang infuse RL + 20 UI Oksitosin, sesuaikan tetesan guyur. 

8) Ulangi KBI, jika tidak berhasil. Segera rujuk ibu. 

9) Selama dalam perujukan lanjutkan pemberian infus + 20 IU 

oksitosin minimal 500 cc/ jam hingga mencapai tempat rujukan. 

10) Lakukan KBE selama dalam rujukan. 
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B. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan 

keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai  dengan wewenang 

dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Mulai dari 

pengkajian, perumusan diagnosa atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan. 

1. Standar I : Pengkajian 

a. Pernyataan standar 

Bidan mengumpulkan sema informasi yang akurat, relevan dan lengkap 

dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. 

a. Kriteria Pengkajian : 

1) Data tepat, akurat dan lengkap. 

2) Terdiri dari Data Subjektif (hasil Anamnesa, biodata, keluhan 

utama, riwayat obstetri, riwayat kesehatan dan latar belakang 

sosial budaya). 

3) Data Objektif (hasil pemeriksaan fisik, psikologis dan 

pemeriksaan penunjang). 

1. Standar II : Perumusan Diagnosa atau Masalah Kebidanan 

a. Pernyataan Standar 

Bidan menganalisa diagnosa yang diperoleh pada pengkajian, 

menginterpretasinya secara akurat dan logis untuk menegakkan 

diagnosa dan maasalah kkebidanan yang tepat. 

b. Kriteria Perumusan Diagnosa dan atau Masalah 

1) Diagnosa sesuai dengan nomenkulator Kebidanan. 
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2) Masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi klien. 

3) Dapat diselesaikan dengan Asuhan Kebidanan secara mandiri, 

kolaborasi dan rujukan. 

2. Standar III : perencanaan 

a. Pernyataan Standar 

Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa dan 

masalah yang ditegakkan. 

b. Kriteria Perencanaan 

1) Rencana tindakan disusunn berdasarkan prioritas masalah dan 

kondisi klien, tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan 

secara komprehensif. 

2) Melibatkan klien/pasien dan atau keluarga. 

3) Mempertimbangkan kondisi psikologi, sosial budaya 

klien/keluarga. 

4) Memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan 

klien bedasarkan evidence based dan memastikan bahwa asuhan 

yang diberikan ermanfaat untuk klien. 

5) Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlak, 

sumberdaya serta fasilitas yang ada. 

3. Standar IV : Implementasi 

a. Pernyataan Standar 

Bidan melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif, 

efektif, efisien dan aman berdasarkan evidence based kepada 
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klien//pasien, dlam bentuk upaya pomotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. Dilaksanakan seca mandiri, kolaborasi dan rujukan. 

b. Kriteria Implementasi 

1) Memperhatikan keunikan klien sebagai makhluk bio-psiko-

sosial-spiritual-kultural. 

2) Setiap tindakan asuhannharus mendapatkan persetujuan dari 

klien atau keluarganya (inform consent). 

3) Melakukan tindakan asuhan bedasarkan evidence based. 

4) Melibatkan klien/ pasien dalam setiap tidakan. 

5) Menjaga privacy klien/pasien. 

6) Melaksanakan prinsip pencegahan infeksi. 

7) Mengikuti perkembangan kondisi klien secaa 

berkesinambungan. 

8) Menggunakan sumber daya, sarana dan fasilitas yang ada dan 

sesuai. 

9) Melakukan tindakan sesuai standar. 

10) Mencatat semua tindakan yang ssudah diakukan. 

4. Standar V : Evaluasi 

a. Pernyataan Standar 

Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinamungan 

untuk melihat keefektifan dari asuhan yang diberikan, sesuai 

dengan perubahan perkembangan kondisi kliien. 
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b. Kriteria Evaluasi 

1) Penilaian dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan 

sesuai kondisi klien. 

2) Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien 

dan keluarga. 

3) Evaluasi dilakkan sesuai dengan standar. 

4) Hasil evaluasi tindak lanjt sesuai dengan konndisi klien/pasien. 

5. Standar VI : Pencatatan Asuhan Kebidanan 

a. Pernyataan Standar 

Bidan melakkan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat dan 

jelas mengenai keadaan/kejadian yang ditemukan dan dilakukan 

dalam memberikan asuhan kebidanan. 

b. Kriteria Pencatatan Asuhan Kebidanan 

1) Pencatatan dilakukan segera setelah melakukan asuhan paada 

formulir yang tersedia (Rekan medis/KMS/Status pasien/buku 

KIA). 

2) Ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP’ 

(a) S adalah data Subjektif, mencatat hasil anamnesa. 

(b) O adalah data Objektif, memcatat hasil pemeriksaan. 

(c) A adalah hasil analisa, mencatat diagnosa masalah 

kebidanan. 

(d) P adalah pelaksanaan, mencatat seluuh perencaan dan 

penatalaksanaan yang sudah dilakukan seperti indakan 
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antisipatif, tindakan segea, tindakan secara komprehensif: 

penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi/follow up dan 

rujukan (KepMenKes RI, 2007) 

C. Aspek Hukum 

Menurut PerMenKes RI No. 28 Tahun 2017 bidan memiliki kewenangan 

seperti : 

1. Pasal 18 

Dalam penyelenggaaan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan 

untuk memberikan : 

a. Pelayanan kesehatan ibu; 

b. Pelayanan kesehatan anak; dan 

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. 

1. Pasal 19 

(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 

huruf a diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa 

persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua 

kehamilan. 

(2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pelayanan : 

a. Koseling pada masa sebelum hamil 

b. Antenatal padaa kehamilan normal 

c. Persalinan normal
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d. Ibu nifas normal 

e. Ibu menyusui 

f. Konseling pada masa antara dua kehamilan. 

(3) Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan : 

a. Episiotomi 

b. Pertolongan persalinan normal 

c. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II 

d. Penanganan kegawat daruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

e. Pemberian ablet tambah dara pada ibu hamil 

f. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas 

g. Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu 

ibu eksklusif 

h. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum 

i. Penyuluhan dan konseling 

j. Bimbingan pada kelompok ibu hamil dan 

k. Pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran. 

2. Pasal 20 

(1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 

huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak alita, dan anak 

prasekolah. 
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(2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana 

dmaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan : 

a. Pelayanan neonatal esensial 

b. Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

c. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak 

prasekolah. Dan 

d. Konseling dan penyuluhan 

(3) Pelayanan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi inisiasi menyusui ddini, pemotongan dan perawatan tali 

pusat, pemberian suntikan Vit K1, pemberian imunisasi BO, 

pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemantauan tanda bahaya, 

pemberian identitas diri, dan merujuk kasus yang tidak dapat 

ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang lebih mampu. 

(4) Penanganan kegawat dauratan, dilanjutkan dengan perujukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : 

(a) Penanganan awal asfiksia bayi baru lahir melalui pembersihan 

jalan nafas, ventilasi tekanan positif, dan/atau kompresi jatung. 

(b) Penanganan awal hipotermia pada bayi baru lahir dengan BBLR 

melalui penggunaan selimut atau fentilasi dengan cara 

menghangatkan tubuh bayi dengan metode kangguru. 
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(c) Penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoles alkohol 

atau povidon iodine serta menjaga luka tali pusat tetap bersih 

dan kering; dan 

(d) Membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir 

dengan infeksi gonore (GO). 

(e) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak 

prasekolah sebagaimanaa dimaksd pada ayat (2) huruf c meliputi 

kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, 

pengukuran tinggi bdana, stimulasi deteksi dini, dan intervensi 

dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan 

menggunakan Kuosioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) 

(f) Konseling dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d meliputi pemberian komunikasi, informasi, edukasi 

(KIE) kepada ibu dan keluaga tentang perawatan bayi baru lahir, 

ASI eksklusif, tanda bahaya pada bayi baru lahir, pelayanan 

kesehatan, imnisasi, gizi seimbang, PHBS, dan tumbuh 

kekjmbang. 

3. Pasal 21 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarg berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, Bidan 

berwenan memberikan : 

a. Penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana; dan 
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b. Pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan. 

4. Pasal 22 

Bagian Ketiga Pelimpahan Kewenangan Pasal 22 selain kewenangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki kewenangan 

membeikan pelayanan berdasarkan : 

(1) Penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan; dan/atau 

(2) Pelimpaham wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan 

secara mandat dari dokter. 

5. Pasal 23 

(1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari 

pemerintah sesai kebuthan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 

huruf terdiri atas : 

a. Kewenangan berdasarkan program pemerintah; dan 

b. Kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu 

wilayah tempat Bidan bertugas. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan 

setelah mendapatkan pelatihan. 

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselengarakan oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi 

terkait berdasarkan modul dan kurikulum yang terstandarisasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan. 
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Bidan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 

mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

6. Pasal 24 

(1) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan ditempat kerjanya, 

akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus 

sesuai dengan kompetensi yan diperoleh selama pelatihan. 

(2) Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang 

diperoleh Bidan selama pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan evaluasi 

pasca pelatihan di tempat kerja Bidan. 

(3) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan palin lama 6 (enam) bulan setelah pelatihan. 

7. Pasal 25 

(1) Kewenangan berdasarkan program pemerinah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi : 

a. Pemberian pelayanan alat kontrasepsi  dalam rahim dan alat 

kontrasepsi bawah kulit. 

b. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit 

tertentu. 

c. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman 

yang ditetapkan. 
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d. Pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai program 

pemerintah. 

e. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang 

kesehatan ib dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan 

penyehatan lingkungan. 

f. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra 

sekolah dan anak sekolah. 

g. Melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan 

penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk 

pemberian kondom, dan penyakit lainnya. 

h. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi. Dan 

i. Melaksanakan pelayaan kebidanan komunitas. 

(2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik 

lainnya dalam pelaksanaanKewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 

 

 


