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KATA PENGANTAR 


. Oalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan Ibu dan Bayi menuju Indonesia 
Sehat tahun 2010 dituntut pelayanan kebidanan yang berkualitas guna 
memperoleh Sumber Oaya Manusia generasi penerus bangsa yang tangguh 
yang siap dan mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat. 

Bidan sebagai pemberi jasa pelayanan dituntut pula memberikan pelayanan 
kebidanan yang profesional sesuai dengan standar etik dan standar pelayanan. 
Oengan adanya standar pelayanan Kebidanan yang telah diterjemahkan oleh 
Oep .Kes RI dari International Confederation of Midwives (ICM) standar practice 
of midwifery dan telah diuji coba di Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia 
menyambut buku ini dengan gembira, karena hal ini telah menjawab kebutuhan 
lapangan yang sangat mendesak. 

Sehubungan dengan adanya proyek HP-V di Propinsi Jawa Tengah, Kalimantan 
Tengah dan Sulawesi Selatan maka IBI memperoleh bantuan dana dan 
kesempatan memperkuat organisasi profesi melalui penggandaan pedoman
pedoman dan standar yang dapat digunakan oleh bidan dalam pelayanan 
kebidanan yang profesional. Untuk itu pada kesempatan ini IBI mengucapkan 
terima kaslh yang sebesar-besarnya kepada Oepartemen Kesehatan RI dan 
semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan standar pelayanan 
kebidanan Inl , khusus kepada Pimpinan Proyek HP-V yang telah 
mengalokasikan anggaran untuk penggandaan/pencetakan Buku Standar 
Pelayanan Kebidanan ini. Semoga segala upaya yang baik yang telah diberikan 
menjadi pahala yang baik diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat 
bagi masyarakat dan bangsa . 
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I. PENDAHULUAN 


A. 	 LATAR BELAKANG 

rvlasalah kematlan dan kesakitan ibu di Indonesia masih merupakan masalah besar. Angka 
kematian ibu (AKI) yang menu rut SKRT 1986 adalah 450 per 100.000 kelahiran hidup, 
mengalami penurunan yang lambat, yaitu menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup (SKRT 
1995) Angka inl 3-6 kali lebih besar dari negara di wilayah ASEAN dan lebih dari 50 kali dari 
angka di negara maJu . 

Salah satu upaya yang dilakukan Oepkes dalam mempercepat penurunan AKI adalah 
mendekatkan pelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang membutuhkannya. Untuk itu 
sejak tahun 1990 telah ditempatkan bidan di desa, yang pada tahun 1996 telah mencapai 
target 54 .120 bidan . Oengan demikian, dapat diasumsikan bahwa hampir semua desa di 
wilayah Indonesia mempunyai akses untuk pelayanan kebidanan. 

WHO, melalui suatu pertemuan konsultasi regional Asia Tenggara pada tahun 1993, 
merekomendasikan agar bidan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan perto-Iongan 
pertama/penanganan kegawatdaruratan kebidanan yang relevan. Untuk itu, pada 
pertengahan tahun 1996 Oepkes telah menerbitkan Permenkes No. 572/PER/Menkesl V1/96, 
yang memberikan wewenang dan perlindungan bagi bidan dalam melakukan tindakan 
penyelamatan jiwa ibu dan janin/bayi baru lahir. Oi samping itu, sejak tahun 1995 telah 
dikembangkan mekanisme pembinaan teknis bidan oleh bidan koordinator. 

Selanjutnya, pad a pertemuan ' pengelola program Safe Motherhood dari negara-negara di 
wilayah SEARO/Asia Tenggara pada tahun 1995, disepakati bahwa kualitas pelayanan 
kebidanan yang diberikan kepada setiap ibu yang memerlukannya perlu diupayakan agar 
memenuhi standar tertentu agar aman dan efektif. Sebagai tindak lanjutnya, WHO SEARO 
mengembangkan Standar Pelayanan Kebidanan. Standar ini kemudian diadaptasikan untuk 
pemakaian di Indonesia. khususnya untuk tingkat pelayanan dasar, sebagai acuan pelayanan 
dl tingkat masyarakat. 

Untuk memudahkan penggunaannya, materi disajikan dalam tiga buku, yaitu: 
• 	 Buku 1: Standar Pelayanan Kebidanan, yang berisi standar pelayanan kebidanan. 
• 	 Buku 2: Instrumen Audit. yang berisi instrumen untuk mengaudit tiap standar. 
• 	 Buku 3: Catatan tentang Perkembangan dalam Praktek Kebidanan, yang berisi penje

lasan tentang perkembangan atau perubahan dalam praktek kebidanan seperti tercantum 
dalam standar dan penelltian/literatur pendukungnya. 

B. 	 MANFAAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEBIOANAN 

Standar pelayanan berguna dalam penerapan norma dan tingkat kinerja yang diperlukan 
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penerapan standar pelayanan akan sekaligus 
mclmcungi masyarakat. karena penilaian terhadap proses dan hasil pelayanan dapat 
dll(lkukan dengan caScH ycmg jelas Oengan adanya standar pelayanan, yang dapat 
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dibandingkan dengan pelayanan yang diperoleh, maka masyarakat akan mempunyai 
kepercayaan yang lebih mantap terhadap pelaksana pelayanan , 

Suatu standar akan efektif bila dapat diobservasi dan diukur, realistik, mudah dilakukan 
dan dibutuhkan. Bila setiap ibu diharapkan mempunyai akses terhadap pelayanan 
kebidanan, maka diperlukan standar pelayanan kebidanan untuk penjagaan kualitas. 
Pelayanan berkualitas dapat dikatakan sebagai tingkat pelayanan yang memenulli staIJdar 
yang telah ditetapl<an. Dengan demikian, standar penting untuk pelaksanaan, perneliharaan 
dan penilaian kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan perlu 
dimiliki oleh setiap pelaksana pelayanan. 

Masalah yang ditemukan dalam penyusunan standar pelayanan kebidanan adalah bahwa di 
antara apa yang telah biasa diterapkan dalam praktek, sebenarnya hanyalah tindakan 
ritualistik, yang tidakdidasarkan pada pengalaman praktek terbaik. Dalam standar ini lin
dakan yang bersifat ritualistik, seperti melakukan episiotomi secara rutin dan memandikan 
bayi segera setelah lahir, tidak dianjurkan lagi. Perubahan standar pelayanan seperti ilu 
didasarkan pada pengalaman praktek terbaik dari para praktisi dari seluruh penjuru dunia. 

Standar pelayanan kebidanan dapat pula digunakan untuk menentukan kompetensi yang 
diperlukan bidan dalam menjalani praktek sehari-hari, Standar ini juga dapat digunakan 
sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan dan pengembangan 
kurikulum pendidikan. Selain itu , standar pelayanan dapat membclntu ' dal'am penentuan 
kebutuhan operasional untu.k penerapannya, misalnya kebutuhcln ClkCln pengorganisasian, 
mekanisme, peralatan dan obat yang diperlukan . Ketika audit terhadap relaYClnan kehidanan 
dllakukan, maka berbagai kekurangan yang berkaitan dcngcHl halhClI terse but akan 
ditemukan sehingga perbaikannya dapat dilakukan secara lebih spesiflk 

C, FORMAT STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN 

Dalam membahas tiap standar pelayanan kebidanan cligunClk(l1l format 1>;lhaSr1r1 seb;I<:'Fli 
berikut: 
• 	 tujuan: rnerupakan tujuan standar; 
• 	 pernyataan standar: berisi pernyataan tentan~ pel<lyiln<ln kntJldtln;1I1 yang dil<lkuk;Hl, 

dengan penjelasan tingkat kompetensi yang dihcHapkcln, 
• 	 hasil: hal yang akan dicapai oleh pelayanan yang diberikan dan dmyatakan d<llam tJentuk 

yang dapat diukur; 
• 	 prasyarat: hal-hal yang diperlukan (misalnya: alat, obat, keter cHl1pililri) ;Igar pelaksiln;\ 

pelayanan dapat menerapkan standar; dan 
• 	 proses: berisi langkah-Iangkah pokok yang perlu diikuti untuk pener(lpal1 standar 

Penjelasan tambahan dicetak miring. Hal-hal yang perlu diingilt . rinqkilsCln clem Il,lsil 
penelitian yang berpengaruh terhadap pelayanan ketJidanCln ciitulis dillarn katak . Penjel('lsiHl 
tentang beberapa perkembangan pokok dalam dalam praktek kebidan,Hl clibahas cl<lI;II11 

Buku 3, yang berisi alasan perubahan tersebut berdasarkan hasil penelltian dan tinj(lUcUl 
literatur, 

, 



Audit merupakzHl t),J(J1(ln keseluruhan dari standar, tetapi untuk memudahkan penggunaan, 
tl~l-rli11 yang berk:llt~n rlf~ngan audit dibahas secara khusus dalam Buku 2. lsi buku tersebut 
IC!ClI(1h cek-ils dZln renczma tindakan. Cek-lis digunakan untuk mengaudit standar; sedangkan 

rencana tmdakan. yang merupakan bagian penting audit, digunakan untuk menentukan hal
IlZ11 'lang perlu dlperbalkl. dan untuk membantu bidan koordinator dalam melakukan 
~)Imblngan teknls Audit 'lang tldak diikuti tindak lanjut yang diperlukan, akan menyulitkan 
;Jenerapan dan penlngkatan standar. 

II. RUANG LlNGKUP STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN 

Teiah disadari bahwa penolongan pertama/penanganan kegawatdaruratan obstetri-neonatal 
merupakan komponen pentlng dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan 
kebldanan dl setlap tlngkat pelayanan. Bila hal tersebut dapat diwujudkan, maka angka 
kematlan Ibu dapat dlturunkan Berdasarkan itu, standar pelayanan kebidanan ini mencakup 
standar untuk pen(lng:man keadaan terse but. di samping standar untuk pelayanan kebidanan 
dasar 

Oengan demlklan ruang I'ngkup standar pelayanan kebidanan meliputi 25 standar yang 
c1lkelompokkan sebagal berlkut 
A. 	 Standar Pelayanan Umum (2 standar). 

B. Standar Pelayanan Antenatal (6 standar). 

C Standar Penolongan Persalinan (4 standar). 

o 	Standar Pelayanan Nltas (3 standar). 
E. 	 Standar Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri-neonatal (10 standar). 

A. STANDAR PELAYANAN UMUM 

Terdapat dua standar pelayanan umum sebagai berikut. 

1. 	 Standar 1: Persiapan untuk Kehidupan Keluarga Sehat 
Pernyataan standar: 
Bidan memberikan penyuluhan dan nasehat kepada perorangan, keluarga dan 
masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamllan, termasuk penyuluhan 
kesehatan umum, gizi, keluarga berencana, kesiapan dalam menghadapi keharnilan dan 
menjadi calon orangtua, menghindari kebiasaan yang tidak baik dan mendukung 
kebiasaan yang baik. 

2_ 	 Standar 2: Pencatatan 
Pernyataan standar: 
Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukannya, yaitu registrasi semua 
ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang diberikan kepada setiap ibu 
hamil/bersalin/nifas dan bayi baru lahir, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada 
masyarakat. Oi samping itu, bidan hendaknya mengikutsertakan kader untuk mencatat 
semua ibu hamil dan meninjau upaya masyarakat yang berkaitan dengan ibu dan bayi 
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baru lahir. Bidan menlnJau secara teratur catatan tersebut untuk rnenilai kinerja drHl 
penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan pelayanannyCl 

B. 	 STANDAR PELAYANAN ANTENATAL 

Terdapat enam standar dalam standar pelayanan antp.natal sepertl hp.rlkut Ini 

1. 	 Standar 3: Identifikasi Ibu Hamil 
Pernyataan standar: 
Bidan melakukan kunjungan rumah dan berintnrrtksl (I(~rl(yH1 rllClsy;H dk;lt SPCClr ;l llr.rk;Jl;t 
untuk memberikan penyuluhan dan mernotivasi iou, sU;:HTli deW cHlqqut;l k('lu(H~Fllly;l ;lq;1I 

mendorong ibu untuk memeriksakan ketlamil;Hlnya sejak dini (I,m Sf~C:;H'1 terrltur 
2. 	 Standar 4: Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal 

Pernyataan standar : 
Bidan memberikan sedikitnya 4 x pelayanari antenatal. Pemeriksa,m rneliputi anam-nesls 
dan pemantauan ibu dan janin de-ngan seksama untuk menilai ClpClkah per-kcmbanqan 
berlangsung normal. Bidan juga harus mengenal kehamilan rislll keICl-lnClrl, klwsusny;l 
anemia, kurang gizi , hipertensi, PMSfinfeksi HIV; mcmberikCln ~)(~IClyclr1an IrTlunisclsl . 
nasehat dan penyu-Iuhan kesehatan serta tugas terkpit lain-nyCl yClny diberikan oleh 
puskesmas. Mereka harus mencatat data yang tepat pada sctiClP kunjunqc'ln UII;l 
ditemukan kelainan, mereka harus mampu meng-ambil tindakrtn yClng diperlukan d ; lIl 

merujuknya untuk tindakan selanjutnya . 

3. 	 Standar 5: Palpasi Abdominal 
Pernyataan standar: 
Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama dan rncl;lkukCln palpasi 11l1tu~. 

memperkirakan usia kehamilan; serta bila umur kehamilan bertClmbClh. mcrncriksCl pUSI SI. 
bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam r()r1gqcl panggul , Ur1tuk 
mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu . 

4. 	 Standar 6: Pengelolaan Anemia pada Kehamilan 
Pernyataan standar: 
Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penangcHlan dClnfatau rujukflr1 
semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berl<lku. 

5. 	 Standar 7: Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan 
Pernyataan standar: 
Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan 
mengenali tanda serta gejala preeklamsia lainnya , serta mengambil tindakan yang tepat 
dan merujuknya. 

6. 	 Standar 8: Pe'rsiapan Persalinan 
Pernyataan standar: 
Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pacla 
trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman 
serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, di samping 
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;) '! rSl apan tr anspOr1 ,lSI c1;:ln blaya untuk merujuk.bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat 
d. Hura! Bi ll a'; h\'nrj(l ~ nyrl melakukan kunjungan rumah untuk hal ini . 

C. 	 STANDAR PERTOLONGAN PERSAll NAN 

TerdClpat empat standar c1alam standar pertolongan persalinan seperti berikut ini. 

1. 	Standar 9: Asuhan Saat Persalinan 
Pernyataan standar 
Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan 
dan pemantauan yang memadai. dengan memperhatikan kebutuhan klien, selama proses 
persalinan berlangsung . 

2. 	Standar 10: Persalinan yang Aman 
Pernyataan standar: 
Bldan melakukan pertolongan persalinan yang aman, dengan sikap sopan dan 
penghargaan terhildap klien serta memperhatikan tradisi setempat. 

3. 	Standar 11: Pongoluaran Plasenta dengan Penegangan Tali Pusat 
Pernyataan stand,l r 
Bldan melakuk;:w ~enegangan tall pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran 
plasenta dan sclaput I<etuban secara lengkap. 

4. 	Standar 12: Penanganan Kala II dengan Gawat Janin melalui Episiotomi 
Pernyataan standar 
Bldan mengenall secara tepat tanda-tanda gawat janin pada Kala II yang lama, dan 
segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti 
dengan penjahltan perineum. 

D. 	 STANDAR PELAYANAN NIFAS 

Terdapat tiga standar dalam standar pelayanan nifas seperti berikut ini. 

1. 	 Standar 13: Perawatan Bayi Baru Lahir 
Pernyataan standar: 
Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk. memastikan pernafasan spontan, 
mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau 
merujuk sesual dengan kebutuhan . Bidan juga harus mencegah atau menangani 
hipotermia. 

2. 	 Standar 14: Penanganan pada Dua Jam Pertama Setelah Persalinan 
Pernyataan standar: 
Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam dua jam 
setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Oi samping itu, bidan 
memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mempercepat pulihnya kesehatan ibu, dan 
membantu ibu untuk memulai pemberian ASI. 
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3. 	 Standar 15: Pelayanan bagi Ibu dan 8ayi pada Masa Nifas 
Pernyataan standar: 
Bidan memberikan pelayanan selama mase! nifClS melCllui klJnJLJrl~FlIl tlJrl1ClIl pCl(\Cl hiHi 
ketiga, minggu kedua dan minggu keenarn setelat) perSaIH)(Hl. Ilr1tLJ~, rT1(~mbaf)tu proses 
pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tClli PlJSClt yiln(J /J()I1;lr. penemU;Hl d,rl'. 
penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin tcqCldr padCl milS.l nifas; S(~tt<l 

memberikan penjelasan tentang kesehatan sccarCl umUill. I<..f)hprsil1;H) perorrHlq;1rl. 
makanan bergizi, perawatan bayi baru lahir, pcmbenan' ASI. UTlUnrSilsr dan KB . 

E. 	 STANDAR PENANGANAN KEGAWATAN OBSTETRI DAN NEONAT AL 

Oi samping standar untuk pelayanan kebidanan dClSrU (ClntenCltClI. p0rsClJIr1(Hl dCln nilels I. til 
sini ditarnbahkan beberapa standar penangc:man kegClwatan oLJstetri rW()I1Clt<l1 Seperlr t'~I;J!l 

dibahas sebelumnya, bidan diharapkan mampu melClklJkiln pcnClnt)Clf)eUl keati(lPtrl qilw;lt 
darurat obsletri-neonatal tertentu untuk penyelamCllan jiwCl iblJ dtln hClyl Dr baw(111 il1i clipillil 
sepuluh keadaan gawat darurat obstetri-neonatal Y(lng paling serino leqelCli dan rner11;lrll 
penyebab utama kematian ibu/bayi baru lahir. 

1. 	 Standar 16: Penanganan Perdarahan pada Kehamilan 
Pernyataan standar: 
Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pCl(ICl keharnilCln, sl'rl" 
melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. 

2. 	 Standar 17: Penanganan Kegawatan pada Eklamsia 
Pernyataan standar: 
Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamsiCl menqClncarn. scrtrl mcrllJ\r~. 
dan/atau memberikan pertolongan pertama. 

3. 	 Standar 18: Penanganan Kegawatan pada Partus Lama/Macet 
Pernyataan standar: 
Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala parlus larna/rll;lt:nt snrla melakuk;1I1 
penanganan yang memadai dan tepat waktu atau merujuknya. 

4. 	 Standar 19: Persalinan dengan Forsep Rendah 
Peryataan standar: . 
Bidan mengenali kapan diperlukan ekstraksi forsep rendah. menygunClkan forsep seccuCl 
benar dan menolong persalinan secara aman bagi ibu dan bayinya. 

5. 	 Standar 20: Persalinan dengan Penggunaan Vakum Ekstraktor 
Pernyataan standar: 
Bidan mengenali kapan diperlukan ekstraksi vakum. melakukannya secara benar dalarn 
memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanannya bagi ibu dan 
janin/bayinya. 

6. 	 Standar 21: Penanganan Retentlo Plasenta 

Pernyataan standar: 
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Bidan mampu mengenali retensio plasenta, dan memberikan pertolongan pertama, 
termasuk plasenta manual dan penanganan perdarahan, sesuai dengan kebutuhan. 

7. Standar 22: Penanganan Perdarahan Postpartum Primer 
Pernyataan standar: 

Bidan mampu mengenali perdarahan yang berleb ihan dalam 24 jam pertama setelah 

persalinan (perdarahan postpartum primer) dan segera melakukan pertolongan pertama 

untuk mengendalikan perdarahan. 


8. Standar 23: Penanganan Perdarahan Postpartum Sekunder 
Pernyataan standar 
Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala perdarahan postpartum 
sekunder, dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu, dan/atau 
merujuknya 

9. Standar 24: Penanganan Sepsis Puerperalis 
Pernyataan standar 
Bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, serta 
melakukan pertolongan pertama atau merujuknya. 

10. Standar 25 : Penanganan Asfiksia 
Pernyataan standar 
Bldan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia , serta melakukan 
resusltasi secepcltnya. mengusahakan bantuan medis yang diperlukan dan memberikan 
oerawatan lanJutan 

PenJelasan lebih rinc: tlap standar dlbahas pada Bab III. 



III. STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN 


A. STANDAR PELAYANAN UMUM 

ISTANDAR 1: PERSIAPAN UNTUK KEHIDUPAN KELUARGA SEHAT 

Tujuan 

Memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat untuk mempersiapkan kchamilan yang SC'h;lt 
dan terencana serta menjadi orangtua yang bertanggungjawab . 

Pernyataan Standar 

Bidan memberikan penyuluhan dan 
nasehal kepada perorangan, keluarga 
dan masyarakal lerhadap segala hal 
yang berkailan dengan kehamilan , 
lermasuk penyuluhan kesehatan 
umum, gizi, KB dan kesiapan dalam 
menghadapi kehamilan dan menjadi 
calon oranglua, menghindari kebia
saan yang lidak baik dan mendulwng 
kebiasaan yang baik. 

Prasyarat 

Hasil 
=> Masyarakat dan perorang

an ikut serta dalam upaya 
mencapai kehamilan yang 
sehat. 

=> Ibu, keluarga dan masya
rakat meningkat pengeta
huannya tentang fungsi 
alat-alat reproduksi dan 
bahaya kehamilan pada 
usia muda . 

=> Tanda-tanda bahaya pada 
kehamilan diketahui oleh 
keluarga dan masyarakat. 

1. 	 Bidan bekerjsama dengan kader kesehatan. 
2. 	 Bidan dididik dalam hal : 

2.1. Penyuluhan kesehatan. 
2.2. Komunikasi dan keterampilan konseling dasar. 
2.3. Siklus menstruasi, perkembangan kehamilan, metoda kontrasepsi, gizi, bahaya 

kehamilan pada usia muda, kebersihan dan keschatcln airi, kesehatanl 
kematangan seksual dan tanda bahaya pada kehamilan . 

3. 	 Tersedianya bahan untuk penyuluhan kesehatan tentang hal-h~1 t(,fschut di atas . 

Proses 

Bidan harus : 
1. 	 Merencanakan kunjungan secara teratur ke posyanau. kclorT1p()k Ihu /KPKIA, sr:kol<lh 

dan tempat kegiatan masyarakat untuk mcmbcrikan pC'nyuIUhr'ln tent ;lnq 
kesehatan/kebersihan secara umum, kesiapan rncnq<lhrtd;lPI \o-ph;:unilCln. mClk,H1iHl 

.. 




bergizi, pencegahan anemia, kematangan seksual, kehidupan seksual yang 
bertanggungjawab dan bahaya kehamilan pada usia muda. (Perlu dibuat kesepakatan 
tentang waktu penyuluhan, tempat dan topik pembicaraan. Semua kesepakatan 
hendaknya ditepati, kecuali pada keadaan darurat). 

2. 	 Hormati adat-Istiadat setempatlperorangan ketika memberikan penyuluhan dan berikan 
dukungan untuk kebiasaan tradisional yang posit if. (Namun, perlu dicegah mitos atau 
tabu yang membahayakan kehamilan, persalinan dan perawatan anak). 

3. 	 Beri penyuluhan yang dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan
nya, dan buatlah agar mereka mau mengajukan pertanyaan. 

4. 	 Jawablah pertanyaan dengan jujur dan sopan . 
5. 	 Berikan jawaban yang lebih jelas kemudian bila jawaban belum tuntas saat itu . 
6. 	 Gunakan alat bantu yang menunjang dan bahasa yang mudah dipahami . 
7 	 Beritahukan jadwal kegiatan bidan untuk memeriksakan kehamilan dan konseling 

per.orangan . 
8. 	 Adakan konseling perorangan di tempat khusus, agar kerahasiaan terjaga. 

INGAT! 

Penyuluhan kesehatan akan efektif bila pesannya jelas dan tidak membingungkan. 

Penyuluhan dan nasehat akan efektif bila dapat diterima oleh adatltradisi setempat. 

Tldak semua keblasaan tradisional membahayakan . 

Pasangan berhak mendapat informasi tentang metoda KB yang tepat dan bisa diterima 

oleh tradisi setempat. 

Kehamilan hendaknya direncanakan. dan hal ini adalah tanggungjawab suami dan istri. 




[r-S-T-A-N-DA-R-Z-:-P-E-N-C-A-T-A-T-A-N------... ~-~~	 . .....-. . . . 

Tujuan 

Mengumpulkan. mempelajari dan menggunakan data untuk pelaksan,wn penyulull;)rl . 
kesinambungan pelayanan dan penilaian kinerja. 

Pernyataan Standar 

Bidan me/akukan pencatatan semua 
kegiatan yang di/akukannya, yaitu 
pencatatan semua ibu hami/ di 
wi/ayah kerja, rincian pe/ayanan yang 
te/ah diberikan kepada se!uruh ibu 
hami/lbersa/inlnifas dan bayi baru 
tahir, semua kunjungan rumah dan 
penyu/uhan kepada masyarakat. Oi 
samping itu, bidan hendaknya 
mengikutsertakan kader untuk 
mencatat semua ibu hami! dan 
meninjau upaya masyarakat yang 
berkaitan dengan ibu dan bayi baru 
/ahir. Bidan meninjau secara teratur 
catatan tersebut untuk meni/ai kinerja 
dan penyusunan rencana kegiatan 
untuk meningkatkan pe/ayanannya. 

Prasyarat 

Hasil 

~ Pencatatan yang baik 
~ Tersedia data untuk audit 

dan pengembangan diri 
~ 	Meningkatnya peran 

serta masyarakat dalam 
perawatan kehamilan dan 
persalinan. 

1. 	 Adanya ketentuan nasional/setempat untuk mencatat semua kelahiran dan kematian ibu 
dan bayi. 

2. 	 Sistem pencatatan kelahiran dan kematian ibu dan bayi dilaksanakan. 
3. 	 Bidan bekerjasama dengan kader/tokoh masyarakat dan memahami masalah 

kesehatan setempat. 
4. 	 Register Kohort Ibu dan Bayi. Kartu Ibu. KMS Ibu Hamil. partogmf digunakon untuk 

pencatatan pelayanan. 
5. 	 Bidan sudah terampil dalam menggunakan format pencatatan tersebut 

Proses 

Bidan harus: 
1. 	 Bekerjasama dengan kader dan pamong setempat CIgar sernUil ItJU h;Hnii \creolat 
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1 
~ILlK PBRPUSTAKAAN J 

DBP: KBSBHATAN , 

2. 	 Mencatat denq ;lr1 seksama semua pelayanan yang diberikan selama kehamilan, 
persalinan dun masa nlfas. Seluruh catatan harus dilengkapi dengan tangga l, waktu, 
dan tanda tcmgan brdan yang mencatat. 

3. 	 Ibu diben KMS Ibu Hamil untuk dibawa pulang . 
4. 	 Lakukan ketentuan nasional/setempat tentang pencatatan data . 
5. 	 Jaga agar kartu/buku pencatatan tersebut tidak mudah rusak. Hasil pencatatan 

diperlukan untuk dipelajari bersama supervisor dan untuk proses audit. 
6. 	 Pastikan bahwa semua kelahiran, kematian ibu dan bayi baru lahir tercatat. 
7. 	 Pelajari kartu/buku pencatatan secara teratur (sedikitnya sebulan sekali) . Simpan kartu 

secara sistimatis. Ketika melakukannya, carilah hambatan dalam pelayanan; kesamaan 
dalam masalah, komplikasi, atau pola yang mungkin terjadi . Perlu pula dicatat jumlah 
persalinan, pelayanan antenatal, pelayanan nifas untuk dibandingkan dengan bulan
bulan sebelumnya dan mengetahui adanya perubahan dalam pola kerja atau jumlah 
pelayanan, untuk menjadi perhatian bidan koordinator. 

8. 	 Setelah mempelajari seluruh hasil pencatatan, buatlah rencana tindak lanjut. Rencana 
tersebut hendaknya meliputi: 
• 	 hal-hal yang akan dibicarakan dengan bidan koordinator, 
• 	 masalah atau perubahan nyata jumlah ibu yang mendapat pelayanan kebidanan, 

yang akan dibicarakan dengan masyarakat setempat dan/atau bidan koordinator, 
• 	 kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan atau kebutuhan untuk 

meningkatkan keterampilan, 
• 	 mencatat keberhasilan suatu tindakan, sehingga tindakan semacam itu dapat dicoba 

lagi pada keadaan yang serupa. 
9. 	 Mencari langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah/kesenjangan yang 

ada . 
10. 	 Melakukan tinjauan terhadap rencana tindak lanjut secara berkala, untuk melihat apakah 

rencana telah dilaksanakan sesuai dengan jadual dan berhasil. (Sebaiknya buat catatan 
tentang hal ini pada buku/jurna/ harian, terutama tentang hasil pemikiran dan analisis) . 

.. _ - -------------------- --------

INGAT! 

• 	 Pencatatan rneruoa kan hal penting bagi bidan untuk mempelajari hasil kerjanya. 
• 	 Pencatatan harus oilakukan pada saat pelaksanaan pelayanan. 
• 	 Pencatatan harus mudah dibaca. cermat dan rilemuat tanggal, waktu dan paraf. 
• 	 Pencatatan pentlng untuk kesinambungan pelayanan dan rujukan. 
• 	 Pencatatan berguna untuk menggambarkan kejadian penting/kritis, yang dapat diguna

kan untuk menirlgkatkan pelayanan dan menghindari masalah yang mungkin terjadi. 



B. STANDAR PELAYANAN ANTENATAL 


I STANDAR 3: IDENTIFIKASI IBU HAMIL 

Tujuan 

Mengenali dan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. 

Pernyataan Standar 

Bidan me/akukan Iwnjungan rumah 

dan berinteraksi dengan masyarakat 

secara berka/a untuk memberikan 

penyu/uhan dan memotivasi ibu, suami 

dan anggota ke/uarganya agar men

dorong ibu untuk memeriksakan keha

mi/annya sejak dini dan secara teratur. 


Prasyarat 

Hasil 
=> Ibu memaharni tanda 

dan gejala kehamilan 
=> Ibu, suami, anggota ma

syarakat menyadari 
manfaat pemeriksaan 
kehamilan secara dini 
dan teratur, serta me
ngetahui tempat 
pemeriksaan hamil. 

=> Meningkatnya ibu hamil 
yg memeriksakan diri 
sebelum kehamilan 12 

1. 	 Bidan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan kader unluk rm~nemukan ibu hamil 
dan memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksClk,lTlkf'lliHl1l1;Jr1r1YCl secara dinl 
dan teratur. 

2. 	 Bidan harus memahami: 
2.1. 	 Tujuan pelayanan antenatal dan alasan ibu tidak memenksakllr1 kehClmilan-nya 

secara dini; 
2.2. 	 Tanda dan gejala kehamilan; dan 
2.3. 	 Keterampilan berkomunikasi secara efektif. 

3. 	 Bahan penyuluhan kesehatan yang sudah siap diglJn<lk,ln 
4. 	 Mencatat tlasil pemeriksaan pada KMS Ibu Hamil uCln KiHtu itJu 

Proses 

Bidan harus: 
1. 	 Melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan rnasyarrl~,il\ S'~(;i'Hrl \er~\LJr UJ1\uk 

menjelaskan tujuan pemeriksaan kehamilan kepCldCl ilJu hc:unll, SU<lfTli. kf'lu<lrqrl miWIHIIl 

masyarakat. 
2. 	 Bersama kader kesehatan mendata ibu hamil serta merTloliv<lsinyCl il~FH Jl1PJT1r>rikSilk;1I1 

kehamilannya sejak dini (segera setelah terlambat l)(lid fltflll cf/(fll~lfl /lamil) 

12 



3 	 rvlcialul korr.UrllkClSI du() arah dengan sekelompok ibu, dibahas manfaat pemeriksaan 
kehamllan f\J.:lk mcreka memanfaatkan pelayanan KIA terdekat atau sarana kesehatan 
lainny() untuk memenksakan kehamilan, 

j r\'1cl,Jlul kcrnUrllkasl dua arah dengan pamong, tokoh masyarakat dan dukun bayi 
- Jelaskan prosedur pemenksaan kehamilan yang diberikan, Hal tersebut akan 

mengurancJI kcr;lguan mereka, dan memperjelas manfaat pelayanan antenatal. 
S 	 Tekankan ~(1h·.v(1 !uJuan pemenksaan kehamilan adalah ibu dan bayi yang sehat pada 

akhir kehamllan AC]rH tUJuan tersebut tercapai, pemeriksaan kehamilan harus segera 
dllaksanak.ln bf'<jltu clduga teqadi I<ehamllan. dan dilaksanakan terus secara berkala 
selama kehClmll')f1 

6, 	 Berikan penlel,lsan kc:>ada seluruh Ibu tentang tanda kehamilan, dan fungsi organ 
reprodukSlnya (Wantra harus mempematikan siklus haidnya, mengetahui dan 
memeriksakan dtrr blla feryadi keterfambatan atau haid kurang dari biasanya). 

7, 	 Blmbmg kader untuk mendata/mencatat semua ibu hamil di daerahnya. Lakukan 
kunjungan rumah kepada mereka yang tidak memeriksakan kehamilannya . Pelajari 
alasannya. mengapa Ibu haml! tersebut tidak memeriksakan diri, dan jelaskan manfaat 
oemeriksaan kehamllan, 

8. 	 Perhatikan Ibu bersalln yang tidak pernah memeriksakan kehamilannya. Lakukan 
kunjungan rumah. pelaJari alasannya . Berikan penyuluhan dan konseling yang sesuai 
untuk pengaturan kehamilan benkutnya . 

9. 	 Jelaskan deW tingkCltkan penggunaan KMS Ibu Hamil dan Kartu Ibu. 

,---------_._----------------------------------, 

Mengapa Ibu Tidak Memeriksakan Kehamilannya ? 

Beberapa kemungkinan penyebab ibu tidak memeriksakan kehamilannya: 
1. 	 Ibu seringkali tidak berhak memutuskan sesuatu; karena hal itu hak suami atau mertua, 

sementara mereka tidak mengetahui perlunya memeriksakan kehamilan dan hanya 
mengandalkan cara-cara tradisional. 

2. 	 Fasilitas untuk pelayanan antenatal tidak memadai, tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya, tidak memungkinkan kerahasiaan, harus menunggu lama atau perlakukan 
petugas yang kurang memuaskan. 

3 . 	 Ketidaktahuan manfaat pemeriksaan kehamilan. 
4. 	 Transportasi yang sulit, baik bagi ibu untuk memeriksakan kehamilan maupun bagi 

bidan untuk mendatangimereka. 
5. 	 Tradisi yang tidak mengizinkan seorang wan ita meninggalkan rumah untuk 

memeriksakan kehamilannya. 
6. 	 Takhyul dan keraguan untuk memeriksakan kehamilan kepada petugas kesehatan 

(terlebih pula jika petugasnya seorang laki-Iaki). 
7. 	 Ketidakpercayaan pada tenaga kesehatan secara umum. 
8. 	 Tidak mampu membayar atau tidak mempunyai waktu untuk memeriksakan kehamilan. 

i 

INGAT!
IJika terdapat salah satu hal di atas, bidan harus bekerjasama dengan masyarakat

Iuntuk mengatasinya. 
-- _ .. _----------------------------- 

""~" 	r SII"H/'" _,~~~~(_ ~__________________1J_l'"t"y•..'.!.. I._".:.:.:"________ 

http:dllaksanak.ln


I STANDAR 4: PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN ANTENA TAL 

Tujuan 

Memberikan pelayanan dan pemantauan antenatal bcrkurllilCls 

Pernyataan Standar 
Bidan memberikan sedikitnya 4 x pelayan
an antenatal. Pemeriksaan meliputi anam
nesis dan pemantauan ibu dan janin de
ngan seksama untuk menilai apakah per
kembangan berlangsung normal. Bidan 
iuga harus mengenal kehamilan risti! kela
inan, khususnya anemia, kurang gizi, 
hipertensi, PMS!infeksi HI V; memberil<an 
pelayanan il77unisasi. nasehat dan penyu
luhan kesehatan ser1a tugas terkail lain
nya yang diberikan ole17 puskesmas. 
Mereka harus mencatat data yang tepat 
pada setiap kunjungan. Bila ditemukan 
kelainan, merel<a harus mampu meng
ambil tindakan yang diperlukan dan 
merujuknya untuk tindakan selanjutnya. 

Prasyarat 

Hasll 

: Ibu hrll1111 rncnciap(llk;m 


pf'ldyall,ln ;ml0.n;)I;)1 
rllllllll1al t1 x SClanlil 
kehalllll;w. 

: MpnlncJkrllnyCl rer11;l11 

fCl(llan jrlsa bid,ln olph 
rn(lsyarClkat. 

. :. 	D0.t0.ksi dini d;:m PCrlfl· 
nqrHwn kClrnrlikasi 
kel1arnilCln. 

" Ibu hamil. suami, kclu· 
tHya cl,m masyarakrll 
mcnyelal1ui tanciCl !lCl' 
haYrI kell;lmilrlrl dan 
lahu apfl yillly hart'S 
dil(lkuk,Hl 

~ Menyurus Iransporl;I~1 
rUJukan Jika scwaklu
wClktu tmJadi kedarurilt ' 
(In l

• • • -.... .	 . - p - .- - - -------

1. 	 Bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas. tem1Clsuk penyqllnrtan K~"S 
Ibu Hamil dan kartu pencatatan hasil pemeriksaan kehamilc:H1 (K<lrtu Illu) 

2. 	 Alat untuk pelayanan antenatal tersedia dalam keCldaan baik dfln herfungsi, antarCl 1,1111 

stetoskop, tensimeter, meteran kain, timbangan, pengukur lingkar lellgnn atas, stetoskop 
janin. 

3. 	 Tersedia obat dan bahan lain, misalnya : vaksin TT, tablet besi dan 85am folat dan obClt 
antimalaria (pada daerah endemis malaria). 

4. 	 Menggunakan KMS Ibu/Kartu Ibu. 
5. 	 Terdapat sistem rujukan yang berfungsi dengan baik, yaitu ihu hClmil risiko tinggi CltClU 

mengalami komplikasi dirujuk agar mendapatkan pertolongan yang rnemadai. 

Proses 

Bidan harus: 
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, Bcrslkap r('lrnah . ,, ()p ~ln dan bersahabat pada setiap kunjungan . 
2 Pada kunjungan pcrtama, bidan: 

2 1. 	 ~v1cl(lku k (H1 anamnesis riwayat dan mengisi KMS Ibu Hamil/Kartu Ibu seeara 
lengkap 

2 2. 	 Memastlkzln bahwa kehamilan itu diharapkan . 
2.3. 	 Tentukan hem takslran persalinan (HTP) . Jika hari pertama haid terakhir (HPHT) 

tidak diketahul. tanyakan kapan pertama kali dirasakan pergerakan janin dan 
cocokkan ~cngan hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri. Jelaskan bahwa hari 
takSlr,ln f)c rsallnan hanyalah suatu perkiraan. 

2.4 . 	 Memenksa kadar Hb 
2.5. 	 Benkan Imunlsasi TT (tetanus toksoid) sesuai dengan ketentuan. 

3 Pada setiap kunjungan , bidan harus: 
3.1. 	 Menilal kcacaan umum (fislk) dan psikologis ibu hamil . 
3 2. ~1emenksa urine untuk tes protein dan glukosa urine atas indikasi. Bila ada 

kelaman . Ibu dlrUJuk. 
3.3. 	 ~'en<]ukur berat bad an dan lingkar lengan atas. Jika beratnya tidak bertambah, 

atau penguKuran lengan menunjukkan kurang gizi, beri penyuluhan tentang gizi 
dan ruluk untuk pcmeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. 

3.4. 	 Mengukur tekanan darah dengan posisi ibu hamil duduk atau berbaring dengan 
mengganjal ounggung kiri dengan banta!. Letakkan tensimeter di permukaan 
yanCJ d(l!Clr sctmggl Jantungnya. Gunakan selalu ukuran manset yang sesuai. 
Ukur telo(cln(1n darah . (Tekanan darah di atas 140/90 mmHg, atau peningkatan 
dias!c l , I) mmHgi leblh sebelum kehamilan 16 minggu, atau paling sedikit pada 
pengukuran eua kali berturut-turut pada selisih waktu 1 jam. berarti ada kenaikan 
nyata can Ibu perlu diruJuk) . 

3.5. 	 Penksa Hb pada kunjungan pertama dan pada kehamilan 28 minggu atau lebih 
sering ;ika ada tanda-tanda anemia . Pada daerah endemis malaria beri profilaksis 
dan penyuluhan saat kunjungan pertama (lihat Standar 6) . 

3.6. 	 Tanyakan apakah ibu hamil meminum tablet zat besi sesuai dengan ketentuan 
dan apakah persediaannya eukup . Tablet zat besi berisi 60 mg zat besi dan 0,5 
mg asam folat paling sedikit diminum satu tablet sehari selama 90 hari berturut
turut. Ingatkan Ibu hamil agar tidak meminumnya dengan teh/kopi. 

3.7. Tanyakan dan periksa tanda/gejala penyakit menular seksual (PMS), dan ambil 
tindakan sesuai dengan ketentuan. 

3 .8. Lakukan pemeriksaan fisik ibu hamil seeara lengkap. Periksalah payudara, 
lakukan penyuluhan dan perawatan untuk pemberian ASI eksklusif. Pastikan 
bahwa kandung keneing ibu kosong. 

3.9. Ukur tinggi fundus uteri dalam em dengan menggunakan meteran kain. (Tinggi 
fundus sesudah kehamilan lebih dari 24 minggu sama dengan umur kehamilan 
dalam em, bila diambil ukuran tinggi fundus dari simfisis pubis sampai ke fundus 
uteri. lihat Standar 5). Jika ukuran berbeda nyata dengan umur kehamilan dalam 
minggu (misalnya berbeda 3 em atau lebih), atau tidak terjadi pertumbuhan janin. 
rujuklah ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut. 1 

I Bila pada kehamilan lebih dan 36 minggu (pada multigravida pada saat inpartu) kepala belum masuk pintu 
atas panggu l pada pr imigravida. 
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3.10. 	 Dengarkan denyut jantung janin dan tanyakan apakah janin sering bergerak . 
Rujuk jika tidak terdengar atau pergerakan janin menurun p8da bulan ter8khir 
kehamilan . 

3.11. 	 Beri nasihat tentang cara perawatan diri selamn kehclrl1i1<ln, landC'l hahC'lya pCld a 
kehamilan, kurang gizi dan anemia. 

3.12. 	 Dengarkan keluhan yang uisamp8ikan ibu den9cH1 penLJh 111111<11 d,1I1 bcri 11;ISIl1<1I 

atau rujuk jika diperlukan . Ingat, semua ibu mernerlukan dLJy.ull~jJn 1l1()lil ~dlll1;1 
kehamilannya. 

3.13 . Bicarakan tentang tempat persalinan, persiap;:H1 Irallsport;lsl LJntuk rlijUk i lrl IIk;1 

diperlukan. Beri nasihat mengenai persi(lpclr1 persalin(ln (11h,11 StitnU('H 11) 
3.14. 	 Catat scmua temuCln pacla KMS Ibu tliwlIl /Karlu 11>\1 f'f ~ l,lJ;tn SeI1HJ ;) t(~IT1lJdll 

untuk menentukan tindakc)l) selanjutnya, termasuk rUjuk,all ke fasilitas rUJukilf1 i 
rumah sakit. 

INGAT I 

• Segera rujuk jika ditemukan kelainan yang memerlukan pemeriksililn lanjulan 
• Tindaklanjuti setiap rujukan. 
• Rujukan sebaiknya dilakukan secepatnya, untuk menghinc1ari komplrkilsi 

..::16~__________________________--=B:...=..;,,:uku _!...:_~~!lq!" Pelay_anan Kebidanan 
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STANDAR 5: PALPASI ABDOMINAL 
._ - -	 - - - - - -- - - - - - -----------------------------' 

T ujuan 

Memperkirakan uSia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi dan 
bag ian bawah janin 

Pernyataan Standar 
[J,(lan melakukan pemenksaan abdo
men dgn seksama & melakukan pal
pasl urk memperkirakan usia kehamil
an.& bila umur kehamJlan bertambah, 
memeriksa pos;s;. bagJan rerendah & 
masuknya kepala janln ke dIm rong
ga panggul, urk mencari kelainan 
serra melakukan rujukan tepat waktu. 

~--------------------

Prasyarat 

Hasil 
=> Perkiraan usia kehamil

an yang lebih baik. 
=> Diagnosis dini kelainan 

letak, dan merujuknya 
sesuai dengan kebu
tuhan . 

=> Diagnosis dini kehamil
an ganda dan kelainan 
lain, serta merujuknya 
sesuai dengan kebu
tuhan. 

1. Bidan telah didldlk tentang prosedur palpasi abdominal yang benar. 
2 Alat. misalnya meteran kain, stetoskop janin, tersedia dalam kondisi baik. 
3 Tersedla temp at pemeriksaan yang tertutup dan dapat diterima masyarakat. 
4 ""'enggunakan KMS Ibu Hamil/Kartu Ibu untuk pencatatan. 
5 Adanya sistem rUJukan ,ang ber1aku bagi ibu hamil yang memerlukan rujukan. 

Proses 

Bldan harus . 
1 	 Melaksanakan paipasl abdominal pad a setiap kunjungan antenatal. 
2 	 Tanyakan pada Ibu hamil sebelum palpasi: apa yang dirasakannya, apakah janinnya 

bergerak, kapan hald terakhlr atau kapan pertama kali merasakan pergerakan janin. 
3. 	 Sebelum palpasr abdominal , mintalah ibu hamil untuk mengosongkan kandung 

kencingnya 
4 . 	 Baringkan Ibu hamrl terlentang dengan bagian atas tubuhnya disangga bantal. Jangan 

membaringkan Ibu hamil terlentang dengan punggung datar, karena berat uterus dapat 
menekan pembuluh darah balik ke jantung sehingga akan mengakibatkan pingsan. 

5. 	 Periksa abdomen . adakah parut (tanyakan penyebabnya), tanda-tanda kehamilan 
sebelumnya, tanda-tanda peregangan uterus yang berlebihan atau kehamilan ganda 
(perut terlalu besar, banyak bagian janin yang teraba, terabanya lebih dari satu kepala 
jan in). Catat semua temuan dan segera rujuk ke rumah sakit jika ditemukan bekas 
bedah sesar, tanda berlebih/kurangnya cairan amnion atau kehamilan ganda. 
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6. 	 Perkirakan usia keharnilan. Setclah ming~ILJ ke-24 . C(H~ yilnl} palll"J efeklif ,,(bl;d1 
dengan menggunakan meteran kain . 

7. 	 Ukur dengan meteran kain dari simfisis pubis ke fundus ulnfl. (;11;11 h;lSllnY;l cI<lI ,lIl1 (.111 

Jika hasilnya berbeda dengan perkira~n umUf kehamil<ln (Cl;JI;Ull f11inqqu) lebih II ;HI :I 
em, atau pertumbuhan janin lambaUtidak adCl, iLJu perlu cJirll)lIk 

8. 	 Lakukan palpasi dengan hati-hati unluk memeriks;:J Ipt;lk FIIlIIl (Scllillllsn yil 
memanjang. Jika tidak, dan usia kehamilall 36 millggll n/fwll.'I)ill . III/UK I-.e IUlIlnl, saJ..II) 

9. 	 Dengan menggunakan dua tangan, lakukClf1 palpasi <lhclOf11ln,1I lInluk rnnIH)lltllk:lII 
bag ian bawah janin. (Kepa/a teralJa "eras dan Ichill /)n.')'1/ clil>nll<lll/(JKnll l)o/w lI(} .111-." 
kepala berada di fundus uteri. LJiasanya melen/ing) 

10. 	 Pada trisemester ketiga, jika bagian bawah janin buk<ln kepala, persniincH1 !l;\fllS 

dilakukan di rumah sa kit. 
11. 	 Setelah umur kehamilan 37 minggu, terutama pada kchnmilan pertam". perlks(1 ;IP;11o-;1I1 

telah terjadi penurunan kepala janin . (Kepala janin sucfall trlclewa/, pill/11 a/a.') pt1IJ()<lIII 

atau kepala janin teraba IJanya dua jari di atns pintu atas IJnIl~HJul) -Ilk,l I1d<lk. 1111111,11 ;111 
ibu hamil duduk, dan lihatlah apakah kepala janin bisCl masuk ke pnnqglJl f311n kPI1;t1 ;1 
tidak masuk ke panggul, rujuklah ibu ke rumah sakit. 

12 . Periksa letak punggung janin dan dengarkan denyul jnntunq )<111111 (Denyalkan Sn/dl/lel 
satu menit penuh, perl7atikan kecepatan cfan iramnnya) Jlka P<ld;l hul<l11 ICf;lld'lf 
kehamilan tidak ditemukan denyut janlung janin , at<lU perq()frlk ;m ):ll1il1 sim<jnt IC)f11dI1 . 
rujuklah ibu ke rumah sakit. 

13. 	 Biearakan hasil pemeriksaan dengan ibu hamil. Suaml(iwqqota keluargCl ) illl ~J 
mengantarnya . 

14. 	 Catat semua temuan , pelajari dan jika ada kelainan seger<l fll)lIk kp, puskesmns "fiW 
rumah sa kit untuk pemeriksaan lanjutan. 

,------------------------------------------------------- -------------- 
INGAT I 

Kelainan yang memerlukan pemeriksaan lanjutan, meliputi: 
1. 	 Tinggi fundus uteri berbeda dengan usia kehamilan dalam minggu . 
2. 	 Kelainan letak: letak bokong, letak lintang, letak yang berubah-ubah. 
3. 	 Dugaan kehamilan ganda. 
4. 	 Denyut jantung janin, kurang dari 100 kali/menit, atau lebih dari 160 kali/menit atau 

iramanya tidak teratur. 
5. 	 Gerak janin lemah atau menurun (kurang dari 10 kali dalam 12 jam) pada bulan terakhir 

kehamilan . 
6. 	 Cairan amnion berlebihan (dinding perut bulat dan mengkilat), atau kurang (bagian janin 

mudah terlihat dari luar). 

--'-'IS"---_________________________________________________...::B-=.u/!:c..::u'--'1 : Slandar P~anan Kebidanan 
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[ STANDAR 6: PENGELOLAAN ANEMIAPADA KEHAMILAN 


Tujuan 

Menemukan anemia pad a kehamllan secara dini, dan melakukan tindak lanjut yang memadai 
untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. 

Pernyataan Standar 

Bidan melakukan tindakan pence

gahan, penemuan, penanganan 

dan/atau rujukan semua kasus 

anemia pada kehamilan sesuai de

ngan ketentuan yang berlaku. 


Prasyarat 

Hasil 
=> Ibu dengan anemia berat 

segera dirujuk. 
=> Penurunan jumlah ibu mela

hirkan dengan anemia. 
=> Penurunan jumlah bayi baru 

lahir dengan anemia. 

1. Ada pedoman pengelolaan anemia pada kehamilan. 
2 Bidan mampu: 

2.1. Mengenali dan mengelola anemia pada kehamilan. 
2.2. Membenkan penyuluhan gizi untuk mencegah anemia. 

J Alat untuk mengukur kadar Hb yang berfungsi baik . 
..l Tersedia tablet zat besi/asam folat. 
5 Obat anti-malana (di daerah end em is malaria). 
'3 Menggunakan KMS Ibu Hamil/Kartu Ibu. 

Proses 

8 1dan harus 
Memenksa kadar Hb semua Ibu hamil pad a kunjungan pertama, dan pada minggu ke
28. Hb di bawah 11 gr% pada kehamilan termasuk anemia; di bawah 8 mg% adalah 
anemia berat ("hat Standar 4). Bila alat pemeriksaan tidak tersedia, periksa kelopak 
mata dan perklrakan ada/tidaknya anemia. 

2 	 Beri tablet zat besl pada semua ibu hamil sedikitnya 1 tablet selama 90 hari berturut
turut. Bila Hb kurang dari 11gr% teruskan pemberian tablet zat besi. 

3 	 Ben penyuluhan glzl pada setiap kunjungan antenatal, tentang perlunya minum tablet 
zat besl. makanan yang mengandung zat besi dan kaya vitamin C, serta meng-hindari 
mlnum the;kopi dalam 1 jam sebelum/sesudah makan (tehlkopi meng-ganggu 
penyerapan zat best) Ben contoh makanan setempat yang kaya zat besi . 

..l 	 Jika prevalensl malaria tinggi. selalu ingatkan ibu hamil untuk berhati-hati agar tidak 
tertular penyaklt malana. Ben tablet anti-malaria sesuai dengan ketentuan. 

5 Jika ditemukan/diduga anemia (bagian dalam kelopak mata pucat), berikan 2-3 kali 1 
tablet zat besl per han. 
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6, Rujuk ibu hamil dengan anemia untuk pemeriksaan terhadap penyakit cacing/parasit 
atau penyakit lainnya, dan sekaligus untuk pengobatannya, ' 

7, Jika diduga ada anemia berat (misalnya: wajah pucat, cepal lelall, kuku pucal I<ebiruan, 
ke/opak mata sangal pucal), segera rujuk ibu hamil untuk pemeriksaan dan perawatan 
selanjutnya, Ibu hamil dengan anemia pada trisemester ketiga perlu diberi zat besi dan 
asam folat secara 1M, 

8, Rujuk ibu hamil dengan anemia berat dan rencanakan untuk bersalin di rumah sakit. 
g, Sarankan ibu hamil dengan anemia untuk tetap minum tablet zat besi sampai 4-6 bulan 

setelah persalinan. 

,---------------------------- ----'-' - , ------ --_.. _
INGAT I 

Anemia pada kehamilan merupakan masalah besar yang berdcHnprlk buruk terhaclar 

kehamilan/persalinan baik bagi ibu dan bayinya sert;:! rnemerlllK;1f) pf"n;lI1gallc1l) y(ln~J I1Clti

hati , termasuk pemeriksaan untuk rnencari penyehatJ , 

Jika prevalensi malaria tinggi , tekankan untuk menggunC'lkan kel;nl..ll?u dall membercliltas : 

nyamuk, 

Pencegahan anemia pada kehamilan dirnulai uengan rnemtJcfI!<.;tr1 fnil!<.;man tJergili h(l~,ll 


anak perempuan , utarnanya remaja putri , ' 

Pada ibu hamil dengan anemiC}, syok ciapat tprj;)di P;)ei;) pprt!r!r;lh;:Hl yang sprjlklt


l sekalipun, Karena itu usahakan perdarahan sesetllkll rnunyklll P;)r\;l sc)al persalin;)Jl 

- -' - - -- - --_..- .. ,--- - .. 
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-------------------------------------------------------

---- - - .. . . ~ 

STANDAR 7: PENGELOLAAN DINI HIPERTENSI PADA KEHAMILAN 
.._---

Tuiuan 

Mengenall dan mencmukan secara dlnl hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan 
yang diperlukan 

~------.-.----------

Pernyataan Standar 

Bidan menemukan secara din; setiap 
kenaikan tei<.Clnan darah pada kehamilan 
dan mengenali tanda serta gejala 
preeklamsia /ainnya. serta mengambil 
tindakan yang tepat dan merujuknya . 

Prasyarat 

Hasil 
=> Ibu hamil dengan tan

da preeklamsia men
dapat perawatan yang 
memadai dan tepat 
waktu. 

=> Penurunan angka ke
sakitan dan kematian 
akibat eklamsia. 

1. 	 Bidan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, termasuk pengukuran tekanan 
darah. 

2. 	 Bidan mampu: 
2.1. 	 Mengukur tekanan darah dengan benar. 
2.2. 	 Mengenali tanda-tanda preeklamsia. 
2.3 . 	 Mendeteksi hipertensi pada kehamilan, dan melakukan tindak lanjut sesuai 

dengan ketentuan. 
3. 	 Tensimeter yang berfungsi baik. 
4. 	 Menggunakan KMS Ibu Hamil/Kartu Ibu . 

Proses 

Bidan harus: 
1. 	 Memeriksa tekanan darah secara tepat pada setiap pemeriksaan kehamilan, termasuk 

pengukuran tekanan darah dengan teknik yang benar. 
2. 	 Melakukan pemeriksaan pada setiap pagi hari: apakah tensimeter berfungsi baik. 
3 	 U kur tekanan darah pada lengan kiri . Posisi ibu hamil duduk atau berbaring dengan 

bagian kiri punggung disangga dengan bantal. 
3.1. 	 Letakkan tensimeter di tempat yang datar, setinggi jantung ibu hamll. 
3.2. 	 Gunakan ukuran manset yang sesuai . 

4. 	 Catat tekanan darah. 
5. 	 Jika tekanan darah di atas. 140/90 mmHg atau peningkatan diastol 15 mmHg atau lebih 

(sebelum 16 minggu). ulangi pengukuran tekanan darah dalam 1 jam. Bila tetap, maka 
berarti ada kenaikan tekanan darah. Periksa adanya edema, terutama pada wajah atau 
pada tungkai bawah/tulang kering dan daerah sakral. (Pembengkakan jar; dan 
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pergelangan kaki mungkin bersifaf fisiologis, ferufama karena cuaca panas afau karena 
berjalan/berdiri lama). 

6. 	 Bila ditemukan hipertensi pada kehamilan, lakukan pemeriksaan urine terhadap albumin 
pada setiap kali kunjungan. . 

7. 	 Rujuk ibu hamil ke rumah sakit, jika ditemukan: 
7.1. 	 Kenaikan tekanan darah dengan proteinuria (++ atau lebih)/tanpa edema. 
7.2 . Edema pada punggung, tangan atau wajah yang timbul mendadak . 

Catatan: bila ibu tidak dirujuk dan kenaikan tekanan darah 160/110 rnmHg, berikan Metildopa 
250 mg peroral dilanjutkan dengan dosis yang samCl setiap 8 jClm. 
8. 	 Segera rujuk ibu hamil ke rumah sakit jika: 

8.1. 	 Tekanan darah sangat tinggi (misalnya eli atas 160/110 rTlll1Hg), (ltr:lLJ lebih . 
8.2. 	 Kenaikan tekanan darah terjadi secara tiba-tiba, atau 
8.3. 	 Berkurangnya air seni (sedikit dan berwarna gelap), atalJ 
84. 	 Edema berat yang limbul mendadak, khususnyCl pad;) wCljah/elaerah sa kr.::l II 

punggung bawah atau proteinuria. 
Catatan: jika ibu tidak dirujuk berikan bolus MgS04 2 9 rv dilrHljutk,lf) den~Flrl MgS04 4 ~J 1M 
setiap 4 jam dan Nifedipin 10 mg peroral dilanjutkan 10 mg seliflp t1 );)rT1 

9. 	 Jika tekanan darah naik namun tidak ada edernCl, sed,Hlqbn d()kt(~r Ild(lk nludah 
dicapai, maka panlaulah tekanan claral), periksa urine tert1c1(l;IP pr()!n1rHlfirl dan d<:nYll! 
jantung janin dengan seksama pada keesokan 11ClrirlYCl flttllJ sesu!lill1 G plln isllrnhat. 

10. 	 Jika tekanan darah lelap naik, rujuk untuk pCnlcrlksCl;H1 I;mlld;l". willClllPlHl IClk (lei i) 

edema atau proteinuria. 
11. 	 Jika tekanan darah kembali normal, atau kenaikannyCl kWflng dcH! 1~) mrnHg 

11.1. 	 Beri penjelasan pada ibu 11(llllil, suami/kelu<HgrlnyCl tpn!;lfl<j LUHj;I ·I;mda ekl;lrl1Slil 
yang mengancam, khususnya sakit kepClICl, piHld,tr1QiH1 ~ illllH, flyeri ulu h;111 d;ln 
pembengkakan mendadak pad a kaki/punggurlo/w<-Ijilh 

11.2 . 	 Jika tanda tersebut ditemukan, segera rujuk ke rurnCltl Sit"-I! 

12. 	 Bicarakan seluruh temuan dengan ibu hamil dClrl sLJClnli/keluClr~l.1nyil 
13. 	 Catat semua temuan pada KMS Ibu HamillKClrtu Ibu . 

INGAT I 

Tekanan darah harus diukur dengan seksama, sebr:liknyCl padCl len~lfll1 ktri, dalflm POSISI . 

duduk atau berbaring dengan punggung kiri ditinggikan dengan bantal 
JANGAN membaringkan ibu hamil terlentang pada pun~lglH1qnyil, karcnCl dil!,ll! 
menyebabkan pingsan atau hasil pengukuran fekaniJl1 clam" yn"y snlall 
Baca angka pada tensimeter setinggi mata, bila menggunakan tensl me1m Cllr r;lksCl 
Gunakan ukuran manset yang tepat, sedikitnyc=t 80% mClnset dilPill rJ1elingk;ui 1(?llq:1I1 , 

dengan selang manset dibagian dalam, tepi bawah manset 2 ern dliltas lipCltall siku . 

Gunakan stetoskop dengan benar, bagian telingc=t harus terpasang clengcln b(lik 

Periksa apakah semua peralatan bekerja dengan baik. 

Catat tekanan sistol dan diastol. 


---------- _._-_. 
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--- --------

- - -------------------------------,
sTANDAR 8: - PERslAPAN PERSAllNAN 

---~------------------------------~ 

Tujuan 

Untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan 
memadai. 

~~-------

Pernyataan standar 
Bidan membenkan saran yg tepat 
kepada ibu hanIII. suamllkeluarganya 
pada trimester ke-J. utk memastikan 
bahwa pers/apan persalinan bersih 
dan aman dan suasana yg menye
nangkan akan dlrencanakan dengan 
baik. di sampmg oersiapan trans
ponasi dan blaya IIntuk merujuk. bila 
tiba-tiba terjadi keadaan gawal 
darural. Bidan hendaknya melakukan 

\ 	 kunjungan rumah untuk hal ini. 

' ''"-------- - -- ---- - - -------------
Prasyarat 

Hasil 
=> Ibu hamil dan masyara

kat tergerak untuk me
rencanakan persalinan 
yang bersih dan aman. 

~	Persalinan direncana
kan di tempat yang 
aman dan memadai. 

=> Adanya persiapan sa
rana transpartasi untuk 
merujuk ibu bersalin. 
jika perlu. 

=> Rujukan tepat waktu 
telah dipersiapkan bila 
diperlukan. 

1. 	 Adanya ketentuan tentang indikasi persalinan yang harus dirujuk dan berlangsung di 
rumah saki! 

2. 	 Alat untuk pelayanan antenatal tersedia dalam keadaan berfungsi. 
3. 	 Alat untuk persalinan tersedia dalam keadaan di disinfeksi tingkat tinggi. 
4. 	 Adanya persiapan transpartasi untuk merujuk ibu hamil dengan cepat, jika terjadi 

kedaruratan. 
5. 	 Menggunakan KMS Ibu HamillKartu Ibu dan partagraf. 

Proses 

Bidan harus : 
1. 	 Mengatur pertemuan dengan ibu hamil dan suami/keluarganya pada trimester ketiga 

untuk membicarakan tempat persalinan dan hal-hal yang perlu diketahui dan 
dipersiapkan. (Lihat buku Pedoman Pe/ayanan Kebidanan Dasar. Untuk persalinan 
yang akan dilakukan di rumah, pertemuan sebaiknya dilakukan di rumah tersebut) . 

2. 	 Melaksanakan seluruh pemeriksaan antenatal (/ihat Standar 5), termasuk anamnesis 
dan riwayat obstetri secara rinci, sebelum memberikan nasehat. 

3. 	 Memberikan infarmasi agar mengetahui saat akan melahirkan, dan kapan harus mencari 
pertalongan, termasuk pengenalan tanda bahaya. (Ketuban peeah sebelum waktunya 
dan perdarahan pada kehamilan yang bukan darah lendir normal/show perlu 
perto/ongan seeepalnya). 

4. 	 Jika direneanakan persalinan di rumah atau di daerah terpeneil: 
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4.1. 	 Beritahukan kepada ibu hamil perlengkapan yang dipcrlukan untuk persalinC:1Il 
yang bersih dan aman. Paling sedikit tersedia tempat yang bersih untuk ibu 
berbaring sewaktu bersalin, sabun yang baru, air bersih dan handuk bersih untuk 
cuci tangan; kain bersih dan hangat untuk membersihkan dan mengeringkan bayi 
serta ruangan yang bersih dan sehat. 

4.2. 	 Atur agar ada orang yang dipilih oleh ibu sendiri untuk mernbantu persalinan. 
(Harus disepakati tentang bagaimana dan ke malla merujuk, jika teljadi 
kegawatdaruratan) . 

4.3. Beri penjelasan kepada ibu hamil kapan memanggil bidan . (Misalnya jil<a ketuiJan 
pecah atau timbulnya rasa mulas yang teratur). 

4.4. 	 Sebagai persiapan untuk rujukan, atur transportasi ke rumah sakit bersama ibu 
hamil dan suamilkeluarganya . (Termasuk persetujuan jenis dan /)iaya trallspoltasi 
yang diperlukan bila terjadi keadaan darurat). 

5. Jika direncanakan persalinan dirumah sakit atau tempat lainnya: 
5.1. 	 Beri penjelasan pada ibu hamil dan suami/keluarganya tentallg kapan ke rumah 

sakit dan perlengkapan yang diperlukan. Hal ini dapat berbeda tergantung 
keadaan, tapi setidaknya diperlukan sabun dan handuk bersitl. pakaian bersih 
untuk ibu dan bayi serta pembalut wanita. 

5.2. 	 Ibu hamil dengan kondisi di bawah ini, sebaiknya dianjurkan untuk melahirkan di 
rumah sakit : 
• 	Pernah mengalami persalinan sulit atau lahir mati . 
• 	Pernah menjalani bedah sesar. 
• Anemia berat. 
• 	Penyakit khronis : kencing manis, jantung, asma berat. the 
• 	Perdarahan antepartum. 
• 	Preeklamsia padakehamilan sekarang . 
• 	Kelainan letak/posisi janin. 
• Kehamilan ganda . 
• 	Kehamilan kelima atau lebih terutama pada ibu htll11ll dcnqtln status sosial 

rendah at;:w kurang energi khronis. 
• 	Primigravida sangat muda (di bawah 15 t(lhull) CltillJ IlllJlllparitils dcngan uSia dl 

atas 40 tahun . 
• Kehamilan kurang bulan sudah inpartlJ 

INGAT , ' -- ------I 
• 	 Peringatkan ibu hamil agar tidak mcmasukkan/mp.nyolcskan rlllllyak ;Itall !lahan 1,!lIlIlY;1 i 

ke dalam vagina pad a akhir kehamilan, terutarntl rncnjnlanq Ilf""-ilhnilll I till illi Il:Ipa! 1 

menimbulkan infeksi dan membah(lyakan ibu/janifl. 
• 	 Peringatkan ibu hamil, suami/kelumganya bahwa rncrckil harlJs 1llp.llcari hidiln 1'10-;1 1 

ketuban telah pecah. 	 I 
I• 	 Peringatkan ibu hamil bahwa setiap perdarahtln pcrvayinilm selilflltl kchtllllilc:m ; llilU , 

persalinan yang bukan darah lendir normal, adalah ttlnda I>tlhtlyn <ltln harus scgcra I, 
dibawa ke tempat rujukan terdekat atau memanggil bidan, meskipufl perdaratwnllya I 
hanya sedikit. 
Pastikan bahwa ibu hamil, suami/keluarganya m(myp.rti tandtl (Ian gejnla preekl;,ullSitl • 
berat. 	 Pembengkakkan pada tangan dan wajah perlu seg_era ~!ruj~k I 	J 
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C. STANDAR PERTOLONGAN PERSALINAN 


!STANDAR 9: ASUHAN PERSALINAN KALA I 


Tujuan 

Untuk membenkan perawatan yang 
yang aman . 

Pernyataan Standar 

Bidan menilai secara tepat 
bahwa persalinan sudah mulai, 
kemudian membenkan asuhan 
dan pemantauan yang mema
dai. dengan memperhatikan 
kebutuhan klien. selama pro
ses persalinan berfanasuna. 

.. -------- -------/ 

Prasyarat 

memadai da/am mendukung pert%ngan persalinan 

Hasil 
:=) Meningkatnya persalinan 

yang dit%ng bid an. 
:=) Berkurangnya kematianl 

kesakitan ibu/bayi akibat 
partus lama. 

:=) Ibu bersalin mendapat 
pert%ngan darurat yang 
memadai dan tepat waktu, 
bi/a diperlukan. 

1. 	 Bidan dipanggil Jlka Ibu sudah mulai mulas/ketuban pecah. 
2. 	 Bidan terampi! dalam hal: 

2.1. Pertolongan persalinan yang bersih dan aman; dan 
2.2. Penggunaan partograt dan pembacaannya. 

3. Tersedianya alat dan bahan habis pakai untuk pertolongan persalinan. 
4 Menggunakan KMS Ibu Hamil. partograf dan Kartu Ibu. 

Proses 

Bldan harus : 
1. 	 Segera mendatangl Ibu haml! ketika diberitahu persalinan sudah mu/ai/ketuban pecah. 
2. 	 Melaksanakan pemenksaan kehamilan dengan memberikan perhatian terhadap tekanan 

darah. teratur tldaknya his dan denyut jantung janin (DJJ), bila ketuban sudah pecah . 
3 Catat semua temuan pemeriksaan dengan tepat. Jika ditemukan kelainan, lakukan 

rujukan ke puskesmas/rumah sakit. 
4 	 Lakukan pemenksaan dalam secara aseptik dan sesuai dengan kebutuhan. (Jika his 

teratur dan tidak ada hal yang mengkhawatirkan atau his lemah tapi tanda-tanda vital 
ibuljanin norma/. maka tidak perlu segera dilakukan periksa dalam). 

5. 	 Dalam keadaan normal periksa dalam cukup setiap empat jam dan HARUS selalu 
secara aseptik '\ 

6. 	 Jika sampai pada fase aktif. catat semua temuan dalam partograf dan Kartu Ibu. 
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7. 	 Anjurkan ibu untuk mandi dan tetap aktif bergerak seperti biasc:t, dc:tn mernilih posisi yc:tng 
dirasakan nyaman;kecuali jika belum terjadi penurunan kepala scrnentara ketubc:m 
sudah pecah. · (Riset membuktikan banyak I<euntllngannya jika ibu tetap akli' beryerak 
semampunya dan merasa senyaman mungkin). 

8. 	 Amati kontraksi dan DJJ sedikitnya setiap 30 men it pada kala I. Pada akhir kala I alau 
jika kontraksi sudah sangat kuat, periksa DJJ setiap 15 menit. 

9. 	 Catat dan amati penurunan kepala janin dengan palpasi abdomen setiap 4 jam. 
10. 	 Catat tekanan darah setiap 4 jam. 
11. 	 Minta ibu hamil agar sering buang air kecil sedikitnya setiap 2 jam. 
12. 	 Pada persalinan normal. mintalah ibu untuk banyak minurn guna menghindari 

dehidrasi dan gawat janin. (Riset menunjllkkan bahwa. pada persa/in;Jn l1ormal, tidak 
ada gunanya untuk mengurangi minum dan makan makanan keci! yang mudah d;cema). 

13. 	 Selama persalinan, beri dukungan maril dan perlakuan yang baik dan peka terhadap 

kebutuhan ibu l1amil, suami/keluarga/orang terdekat yang mendampingi. 


14. 	 Jelaskan proses persalinan yang sedang terjadi pada ibu. suami dan keluarganya . 
Beritahu mereka kemajuan persalinan secara berkala. 

15. 	 Segera catat semua temuan pada partograf dan Kartu Ibu . 
16. 	 Saat proses persalinan berlangsung, bersiaplah untuk mengha<lapi kelahiran bayi (filial 

Standar 10). 
17. 	 Lakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman (/;/1at Stalldar 10). 

r----------------------------- . . _ . . -.....----
INGAT I 

• 	 Tidak ada bukti yang mendukung perlunya melakukan enernCl atClu rnnncukur rambut 

pubis secara rutin. 


• 	 Jika ketuban telahpecah, namun persalinan TIDAK memasukl rase Clktif dalam 8 jtlm. 
maka ibu perlu segera dirujuk. . I 

• 	 Jika dicapai garis waspada pada partograf. atau persalinan telClh tJCrlanqsung sclamil 18 
jam. rujuk secepatnya . . 

• 	 Perdarahan melalui vagina selalu merupakan tanda bahaya nan perlu dlfuJuk. 
• 	 Ditemukannya mekomium biasanya menunjukkan gawat jClnln . sel1inuyc:t rnemcrlukan 

tindakan atau rujukan secepatnya. 
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IsTANDAR 10: PERSAllNAN KALA II YANG AMAN 

Tujuan 

Memastikan persalinan yang aman untuk ibu dan bayi. 

Hasil 

Pernyataan standar 
Bidan mefakukan pert%ngan 
persa/inan yang aman, de
ngan sikap sopan dan peng
hargaan terhadap klien serta 
memperhatikan tradisi setem
pat. 

Prasyarat 

~ Persalinan yang bersih & aman 
~ Meningkatnya kepercayaan 

terhadap bidan. 
~	Menurunnya komplikasi seperti 

pendarahan postpartum, asfik
sia neonatal, trauma kelahiran. 

~	Menurunnya angka sepsis 
puerperalis. 

1 Bidan dipanggil Jika ibu sudah mulai mulas/ketuban pecah. 
2 Bidan sudah terampil dalam menolong persalinan secara bersih dan aman. 
3 Adanya alat untuk pertolongan persalinaridalam keadaan disinfeksi tingkat tinggi. 
~ Adanya bahan-bahan untuk pertolongan persalinan yang bersih dan aman, seperti air 

bersih. sabun dan handuk bersih, dua · handuk hangat yang bersih (satu untuk 
mengeringkan baYl. yang lain untuk dipakai kemudian), pembalut wanita dan tempat 
untuk plasenla Bidan sedapat mungkin menggunakan sarung tangan yang bersih. 

5 Tersedia ruangan yang hangat. bersih dan sehat untuk persalinan. 
I) Menggunakan Kartu Ibu . 

Proses 

Bidan harus : 
1 	 Memastikan tersedianya ruangan yang hangat, bersih dan sehat untuk persalinan, juga 

kain hangat untuk mengeringkan bayi baru lahir, tempat untuk plasenta. (Jika ibu befum 
madi. bersihkan daerah perineum dengan air bersih). 

2. 	 Cuei tangan dengan sabun dan air bersih, kemudian keringkan hingga betul-betul kering 
dengan handuk bersih. (Kuku harus dipotong pendek dan bersih) . 

3 Bantu lbu mengambil posisi yang paling nyaman baginya . (Riset menunjukkan bahwa 
posisi duduk arau Jongkok memberikan banyak keuntungan). 

J 	 Anjurkan Ibu untuk meneran hanya jika merasa ingin atau saat kepala bayi sudah 
kelihatan. (Riser menunjukkan bahwa menahan nafas sambif meneran ada/ah 
berbahaya. dan meneran sebe/um kepa/a bayi tampak tidaklah per/u. Bahkan meneran 
sebe/um pemblJkaan serviks /engkap adalah berbahaya). Jika kepala belum terlihat, 
padahal ibu sudah sangat ingin meneran, periksa pembukaan serviks dengan periksa 
dalam. Jika pembukaan belum lengkap, keinginan meneran bisa dikurangi dengan 
memiringkan Ibu ke SIS I sebelah kiri . 



5. 	 Pada kala II, dengarkan DJJ setiap his berakhir. irClnlCl dClIl fr(>~ qr>nsillYCI h;Jru~ Sr>!jl'r;l 

kembali ke normal. Jika tidak, cari pertolongan medls. (Jil<iJ Kfl/lillil sudi/I, III(l/O~Ji)t/(Jk"fI 
perineum, dan te/jadi ke/ambatan kemajuan persnlinnn illilU OJ.! trl0111111111 sal"I';" 
1OOlmenit atau kurang, atau meningkat l1Jenjncfi 1GO/lllenil aldll It'/)I/J. maKa fJ'~IC"I'''' 

persalinan dengan melakukan episiotomi: lilJat Standnl 1?) 
6. 	 Hindari peregangan vagina secara manual dengml geraknn rlH~lly;lpu fllelU rl)(~Il;III~ 11, d 

ke arah luar. (Riset menunjukkan hal tersebut berbnlu.!yn) 
7. 	 Pakai sarung tangan sedapat mungkin, saat kerCila bClyi "kelihnlflrl 
8. 	 Jika ada kotoran keluar dari rektum, bersihkan dengari k<lin kt~nnq 
9. 	 Bantu kepala bayi lahir perlahan. sebaiknya di antara his . (H/.'>(lt IIJOlllllljUI<.JWII lJa/m';' 

robekan tingkat dua dapat sembllh sama baiklJya _dengnll 1111<..1 "pis/otollli. sehl/ J(}(}iI 

tidal< perlu menggunting perineum, keeuali terjndi gawat jnllill illnu KClllllllyl<.illan 101/ad, 
robekan tingkat tiga yang mengenai rektum). 

10. 	 Begitu kepala bayi lahir, bahu bayi akanmemutar. (/-/al illi se/lc1l11sIIYil leljacli SI)()/llill . 
sehingga bayi tal< perlu dibantu. Jika bahll tidak mellllltnr ilmti Slalldc11 1B) . 

11. 	 Begitu bahu sudah pada posisi anterior-posterior yang bellar, banlulall pcrsalinCln 
12. 	 Segera setelah lahir, keringkan bayi dengan handuk bersih ynllq hanqat. dan berlk(lll 

pada ibu atau letakkan di dadanya untuk disusui. (Riset melllllljlll<.k"11 hal illi pentill9 
untuk keberhasilan dalam memberikan ASI dan membantll pelepasan plasenta . KOlltak 
kulit dengan kulit adalah eara yang baik untuk menjaga kehal1gatall bayi, sell1elllarA 
handuk diselimutkan pada punggung bayi. Jika bayi tidak didekap oleh ibunya, selill1l1li 
bayi dengan kain yang bersih dan hangat. Tutupi kepala bayi agar tidak kel7ilangall 
panas). 

13. 	 Pembersihan jalan nafas bayi tidak selalu diperlukan. Jika bayi tidak menangis spontan, 
gunakan pengisap lendir untuk membersihkan jalan nafas (lihat StalJdar 25). 

14. 	 Tali pusat di klem di dua tempat, lalu potong di antara dua klem dengan gunting steril 
yang tajam . 

15. 	 Perhatikan tanda pelepasan plasenta (fundus membulat dan mengeras. daral7 Ille/e/eh. 
tinggi fundus mening/(at, tali pusat memanjang). Kemudian mintalah ibu meneran saat 
his berikutnya . Pegang dan regangkan tali pusat, jangan ditarik. kemudian plasenta 
akan lahir dan terimalah dengan kedua tangan. Periksa kelengkapannya. 

16. 	 Letakkan tangan pada fundus uteri untuk memeriksa kontraksi. Palpasi fundus dan jika 
tidak keras. keluarkan bekuan darah dan lakukan pengusapan/masase fundus dengan 
hati-hati agar terjadi kontraksi uterus. Perkiraan jumlah kehilangan darah secara akurat. 
(lngat perdarahan sulit diukur dan sering diperkirakan lebil7 sedikit) . 

17. 	 Lakukan pemeriksaan bayi, perawatan mata dan prosedur lain untuk perawatan bayi 
baru lahir. 

18. 	 Bersihkan perineum dengan air bersih dan tutupi dengan kain bersih/telah dijemur. 
19. 	 Berikan plasenta dan ketuban kepada suami/keluarga ibu. 
20. 	 Pastikan agar ibu dan bayi merasa nyaman. Berikan bayi keada ibu untuk diberi ASI. 
21. 	 Catat semua temuan dengan seksama. 

INGAT I 
• Membantu kelahiran bahu dan punggung masih mungkin uilakukCln. rneskiplIn ibu ualam 

posisi tradisional saat persalinan. (tidak berbaring terlentClng Cltau dalalll posisi lilotorni). 
Namun, tetaplah berhati-hati dalam mengusahakan proSp.s pmsalinilll yang normal. 
apapun posisi ibu. 
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r------...---.---.--- '
• Ingat 3 bersih: 

Tangan bersih. 
Tempat pertolongan persalinan bersih. 
Pengikatan dan pemotongan tali pusat dilakukan secara bersih. 

STANDAR 11: PENGELUARAN PLASENTA DENGAN PENEGAN~AN TALI PUSAT 

Tujuan 

Membantu pengeluaran plasenta dan selaputnya secara lengkap tanpa menyebabkan 
perdarahan . 

Pernyataan Standar 
Bidan melakukan penegangan 
tali pusat dengan benar untuk 
membantu pengeluaran plasen
ta dan selaput ketuban secara 
lengkap . 

Prasyarat 

Hasil 
~	 Ibu dengan risiko perda

rahan postpartum primer 
mendapatpenanganan 
yang memadai. 

~	Menurunnya kejadian per
darahan postpartum aki
bat salah penanganan ka
la ill. 

Bidan sudah terlatlh dalam membantu pengeluaran plasenta secara lengkap dengan 
penegangan tali pusat secara benar. 

2. 	 Adanya alat dan bahan untuk melahirkan plasenta, termasuk air bersih, larutan klorin 
0.5% untuk de~ontaminasi. sabun dan handuk bersih untuk cuci tangan, juga tempat 
untuk plasenla. Sebaiknya bidan menggunakan sarung tangan yang bersih . 

3 	 Tersedia oksitoslka yang dikirim dan disimpan dengan benar. 

Proses 

1 	 Masukkan oksltoslka (oksltosin 10 IU 1M) ke dalam alat suntik menjelang persalinan. 
2 	 Setelah bayi lahir . periksa kemungkinan adanya bayi kembar. Jika tidak ada, beri 

oksitoslka secara 1M secepatnya. (Kecuali jika terdapat hal lain yang mengharuskan 
pemberian secara IV) . 

3 	 Tunggu tanda tertepasnya plasenta (yaitu fundus mengeras dan bulat, keluarnya tetesan 
darah. fundus nail<. tali pusat memanjang). Periksa fundus untuk mengetahui adanya 
kontraksi. keluarkan gumpalan jika perlu. 
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4. 	 Bantu ibu untuk bersandar atau berbaring untuk pengeluaran plasenta dan selaputnyCl. 
5. 	 Jika plasenta sudah terlepas dari dinding uterus, letakkan tangan kiri di atas simfisis 

pubis untuk menahan korpus uteri, dan regangkan tali pusat dellgan tangan Y[Hlg lail1 
tetapi jangan ditarik . . Mula-mula regangan diarahkan ke bawah, lalu secara per/<Ihall 
diregangkan ke arah atas dengan mengikuti sumbu jalan lahir. J;lIlgrln menekan fundus 
karena dapat mengakibatkan inversio uteri. 

6. 	 Jika plasenta sudah tampak dari luar, secara bertahap tarik ke atas sehingga plasenta 
mengikuti jalan yang sama dengan bayi. Lepaskan tangan kiri dari perut, unluk 
menerima plasenta. 

7. 	 Keluarkan selaput dengan hati-hati. (Ha/ ini harus diketjakan secara per/allan dan Ilati
hati. Jangan ditarik karena se/aput mungkin robek). 

8. 	 Begitu plasenta sudah lahir secara lengkap, periksa apakah uterus berkontraksi dengan 
baik. (Mungkin per/u mengeluarkan gumpalan darah, dan mengusap (/Indus dari /uar 
agar uterus berkontrai<si, jil<a uterus tidak keras dan bulat) . 

9. 	 Taksir jumlah kehilangan darah secermat-cermatnya. 
10. 	 Periksa apakah plasenta telah dilahirkan secara lengkap. Jika tidak lengkap, ulangi 

pemberian oksitosika. Jika perdarahan tidak banyak dan rumah sakit dekat, ibu segera 
dirujuk. Bila perdarahan banyak dan rumah sakit jauh, lakukan plasenta manual (Iihat 
Standar 21). Untuk penanganan perdarahan, lihat Standar 22. 

11. 	 Bersihkan vulva dan perineum dengan air bersih dan tutup dengan pembalut wanila 
Ikain kering yang bersih. 

12. 	 Periksa tanda-tanda vital. Catat semua temuan secermat-cermatnya . 
13. 	 Berikan plasenta kepada suami/keluarga ibu . 

INGAT I 

Obat oksitosika menurun efektifitasnya jika tidak disimpan pada suhu 2-8°C. Karena itu, 

simpanlah oksitosika di lemari es dan hindari cahaya . Bila dikelurlrkan dari lemari es, 

oksitosika dapat bertahan paling lama 1 bulan pada temperatur 30' C atnu 2 minggu pada i 

40°C. ! 

Dilarang memberikan oksitosika sebelum bayi lahir. 

Tanda-tanda pelepasan plasenta adalah: fundus berkontraksl (Ienqan baik, kelu~rIlY(l . 

darah, fundus naik dan tali pusat memanjang. 

Dilarang menekan fundus. 

Dilarang menarik tali pusat dengan kuat. 

Henlikan penegangan tali pusat jika terasa nyeri. 

Jika tiqak yakin apakah plasenta lahir lengkap, iklJti Standm 7] IInhl~. rl1(~I('lkllk('ln m;]llllol 

plasenta. Jika bidan belum terampil. ibu segera dirujuk . 
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-----
: STANOAR 12: PENANGANAN KALA" OENGAN GAWAT JANIN MELALUI 

EPISIOTOMI .-._- ----
-------------------------"------------------~ 

Tujuan 


Mempercepat persallniln dengan melakukan episiotomi pada keadaan gawat jan in. 


. ----~ 

Pernyataan Standar \ Hasil 
B,dan mengenali secara tepat tanda=> Penurunan kejadian as
tanda gawat janin pada Kala /I yang fiksia neonatum berat. 
lama. dan segera melakukan episio=:> Penurunan kejadian lahir 
tomi dengan aman untuk mempermati pada kala II. 
lancar persalinan di,Kuti dengan . =:> Penurunan kejadian 

\ :enjahitan penneum 	 ) sepsis puerperalis. 

Prasyarat 

1. 	 Bidan sudah terlatih dalam melaksanakan episiotomi dan menjahit perineum secara 
benar. 

2. 	 Tersedia alaVbahan untuk melakukan episiotomi, termasuk gunting tajam yang steril, 
dan alaVbahan untuk penjahitan perineum (berikan anestesi lokal misalnya dengan 5 ml 
1 % lignokainllidokain dan a/at suntikljarum hipodermik steri/) . 

3. 	 Menggunakan Kartu Ibu. 

Proses 

Jika ada tanda gawat janin berat dan kepala sudah terlihat, maka satu-satunya cara 
yang dapat dilakukan oleh bidan untuk menyelamatkan janin adalah dengan 
melakukan episiotomi. 

Bidan harus : 
1. 	 Mempersiapkan alat-alat steril untuk tindakan ini. 
2. 	 Memberitahu ibu tentang perlunya episiotami dilakukan dan yang akan dirasakannya. 
3. 	 Anestesi lakal diberikan pada saat his. Sebelum menyuntikkannya, tarik jarum sedikit 

(untuk memastikan jarum tidak menembus pembuluh darah). Masukkan dua jari tangan 
kiri ke dalam vagina untuk melindungi kepala bayi, dan dengan tangan kanan tusukkan 
jarum sepanjang garis yang akan digunting (sebaiknya dilakukan insisi medio-/atera/). 
Masukkan anestesi perlahan-Iahan, sambil taril alat suntik perlahan sehingga garis yang 
akan digunting teranestesi. 

4. 	 Tunggu satu menit agar anestesinya bekerja, lakukan tes kekebalan. 
5. 	 Pada puncak his berikutnya, lindungi kepala janin seperti di atas, kemudian lakukan 

pengguntingan tunggal yang mantap. 
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6. 	 Lindungi kepala bayi dengan tangan kiri agar kelahiran kepfllCl terkendali dan tidak 
terlalu cepat. Minta ibu untuk meneran di rlntarrl dua his KCI1l\)(!lfln lal1irkrln bayi seCClm 
normal. 

7. 	 Begitu bayi lahir, tutupi rerineum dengan pemhrllul stpril d;lrl 1;lkllkC:Hl resusilasi 
neonatus jika direrlukan . 

8. 	 Lahirkan plasenla secara lengkap, sesuCli dell~;)n SltHld;H 11 
9. 	 Segera sesudah plasentn c1ikeluflrkan . I;)kuk;)n pr>njahit ;HI <;('r ;U:I ; Is~ptik d(~nq;H1 

peralatan yang steril. 
10. 	 Lakukan penJahitan secara berlapis . Mulai u;Jri V(l9infl, 1;,lll pl'rlllf'lIrtl 
11 . Sesudah penjahitan, masukkan jcHi dengCln hClti-hfltl k(~ rckltJrll 1I11\l,k Jlll'lllflstlk;)n l>ahw;1 

penjahitan tidak menernbus uinuin~ rekturn 8il<l hfll tcrsehllt t~q ; ,di . Icpilsk;1n J"llItan 
dan lakukan jahit ulang . Periksa v(lgina U;:Hl p;lslikan tidak ad;) hahjlll yan~ tellinggfll 

12 . Bersihkan perineum dengan air bersih, US(lhflkil/) rlqar Ihu nH'r ;,';C' tlPIc;,ih 11an nyflJllim 
Periksa apakan perdarahan dari u(lernh insisl sudah l.Jerll(~nll Hila pl'rdiHill1.m m;I!-lh 
ada , periksa sumbernya. Bila berasal uClri lukCl episiotortll. I(ll1luk;1I1 tllik pmdar;ttl;m 
dan segera ikat ; jika bukan, ikuli Standar 22. 

13. 	 Pastikan bahwa ibu diberitahu agar menjagCl perineuJll \(~tilP I)('rsrll dim kprinq. <;prl;, 

menggunakan pembalut wanita yang steril/kain kerin~ y;mq I>erslh 


14 . 	 Catat semua temuan secermat-cerrnatnya . 

RiS~~~eek~~nj~e~~nae:m akan 	 IUka-ren~gUnlin::n~ -~(~h::I~~:-:~~-~~~;lllfallIsembuh sebaik 

akan terjadinya robekan perineum bukan merurakan indikClsi cpisiolol1li. I 
Episiotomi yang efektif dan tepat waktu daQat menyelamatki"H) JiWfl JClnlll ycln~J r1lr>nq;II,IIlIl ' 
gawat janin. 
Semakin cepat epis iotomi dijahit maka semakin kecil risiko tCfj(ldlflya Infeksi 

'----------------------_._-_ .. - --- - ._- . . 

INGAT! 

• 	Gawat janin pada kala I selalu memerlukan rujukan seger;:) . 
• Episiotomi 	hanya bermanfaat pada kala II, ketika perineurn sudilh rll('r~q;Hlq drill 


kepala sudah tampak di vulva . Jika kepala masih tinggi ibu seyera dlllJjuk 

iI• 	Tanda-tanda gawat janin adalah : 

* 	 DJJ di bawah 100 atau di atas 160 atau DJJ tidak seger(l kemba" normal 
setelah his . 


... Adanya mekonium. 




D. STANDAR PELAYANAN NIFAS 


. --- - .. -_ . --_._- - --------------------------, 
STAN DAR 13: PERAWATAN BAYI BARU LAHIR 

Tujuan 

Mcnilai kondisi h~yl baru lahir dan membantu terlaksananya pernafasan spontan serta 
mcncegah hlpoterml 

Pernyataan Standar 
8idan memenksa dan menilai bayl 
baru lahir unruk memastikan pema- . 
. spontan. hlpoKsia'asan mencegah 
seJwnder. menemulo. an lc:elainRn. dan 
melakukan tmdalo.an atau merujuK 
sesuai dengan kebutllhan Bidan juga 
flarus mencegah cltau menangant 
f7lpotermia . 

'---------- . . -- .. -

Prasyarat 

1. 	 Bidan mampu untuk: 

Hasil 
==:> Sayi baru lahir dengan 

. kelainan atau kecacat 
an dapat segera me
nerima perawatan yang 
tepat. 

==:> Sayi baru lahir mend a
patkan perawatan yang 

. tepat untuk dapat ber
. nafas dengan baik. 

==:> Penurunan angka keja
dian hipotermia . 

1.1. 	 Memeriksa dan menilai bayi baru lahir dengan menggunakan skor Apgar. 
1.2. 	 Menolong bayi bernafas spontan dan melakukan resusitasi bayi . 
1.3. 	 Mengenal tanda-tanda hipotermia dan dapat melakukan pencegahan serta 

penanganannya . 
2. 	 Adanya alaUbahan yang diperlukan, misalnya sabun, air bersih dan handuk untuk 

mencuci tangan; handuk lembut yang bersih untuk bayi. kain yang bersih dan kering 
untuk bayi. termometer dan timbangan bayi. 

3. 	 Obat tetes mata: salep mata Tetrasiklin 1 %, Klorampenikol 1 % atau Eritromisin 0.5% 
4. 	 Kartu Ibu. 

Proses 

Bidan harus: 
1. 	 Segera sesudah bayi lahir, menilai apakah bayi bernafas. Bila bayi tidak menangis 

secara spontan, bersihkan jalan nafas dengan jari telunjuk yang dibalut dengan kain 
bersih dan lembut. (Menurut penelitian, cara ini cukup men%ng pada 80% bayi) . Jika 
cara ini tidak menolong, segera lakukan tindakan sesuai dengan Standar 25, yaitu 
penanganan asfiksia pada bayi baru lahir. 

JJ8uku 1 : Standar Pelayanan Kebidanan 

http:tmdalo.an


2. 	 Segera keringkan bayi dengan handuk kering, bersih dan h;lI1qfll. kemud ian pakaikan 
kain kering yang hangat. Berikan bayi kepada ibunYrl 1I1ltuk dllld,;IP ell dauanyCl sertfl 
diberi ASI, karena aka!) membantu pelepasfln plClsenln Tld;lk pprlll rllf~nunmJu Urlluk 
melakukan pemotongan tali pusat. Pastiknll ht'lhwn Inrj;l(il IWrllilk Kllli! rmttH8 ihlJ ci,ll1 
bayi . (Konta/( kulil i/)U bayi ini l11erupa/((ln Cnl(l },nll(} I);}ik lI"tul<. 1J('''l/ntlJlil/l SIIIIII t1l1JII/1 
bayi pada saal persfl/illall, Sel11efltara Ilnl)(llIklknin 1(,lIlhllt dl.',,'llfllllikill/ 1,;)(/,'1 1),)(/lflll 
be/akang bayi) . Bila hal tersebut tak dapClt dilnkukflrl, Illfl\<;1 hlJ/Hl"-lIslall l)fIYI delHl'"l 
kain yang bersih dan kering dan jaua agru bnyi If~tnp hall~FII (IH'"k,/I' tlltllP k('I'alii ul/luk 
mencegah bay; /<ehilangan panas lu/Jull) . . 

3. 	 Klem tali pusat uilakukan pada dua tempell rp.n~pkrltnrl dtl;I~.lIk;trl P;ldCl uun IClllPil . 
yang pertama berjarak 5 em dari urnbilikus d,1Il pcnqlknlnn Y;lIlq ~P,jll;1 pnda 1() r. m d;HI 
umbilikus. Gunakan gunting slmil unluk lllelll()lollq 1;111 plIs;]1 cli ;11lt.tr; I ~ f·dll;l Ikt'llclr1 Lld, 
Periksa tali pusat yang dipotollg untuk memflstlk~n Iida 1-'. iICL, 11f11";II;lhall ({'('II(>IIII;III 

menunjukkan bahwa yang ter/Jail< ncialn/J 1Il(JIIJilya lall 1'11""( ill}." ("((Ill /J(,I5t1, d"/ 

kering). 
4. 	 Cuei tangan dengan sabun dan air bersih lalu keringknll (\pnqilll hnn<iuk hplslh 

Usahakan ruangan tetap hangat (supayCl l>ayi licla/{ men9(1/mlli '''l'O((llllll) 
5. 	 Sesudah 5 menit lakukan penilaian terhCldnp kenda<1n hClyl Sf'L;Hfl lll11lll11 th~II~FIII 

menggunakan Skor Apgar. 

Skor Apgar 0 1 2 

Warna Biru/pucat Exlremilas biru M(HClh jnrnbu 

DJJ Tidak ada < 100/menit > 'OO/menit 
Refleks Tidak ada Merintih Men;!rl\<. KClkl 
Aktivitas Lemas Bergerak Gmnk ;lkl,f 
Pernafasan Tidak ada Tidak teratur MennnglS 

6. Periksa bayi dari kepala sampai ujung kaki untuk mp.nr.an \o.f~mungkillall Cl<iimv;l 
kelainan. Periksa anus dan daerah kemaluan . Lakukan pemerl\o.sClClIl illi den~lnll (" 'Pill 
agar bayi tidak kedinginan. Ibu hendaknya menyaksikall pelllerl\o.saan lersebut 

7. Timbang bayi dan ukur panjangnya . Lakukan dengan cepat ng;H t)(lyi tidak mell~nl;1I111 
hipotermi. . 

8. Periksa tanda vital bayi . Ukur suhunya dengan menggunn\o.;!11 tmrnometer yan~J 

diletakkan di ketiak atau di lipat paha ljangan masukkan lef(1)(ll/W(fl( ko cUIlIS /JCJyi). Blla 
suhu bayi kurang dari 36 derajat C atau tubuhnya teraba drnqlll. mflkt'l Sf'(Jp.ra lakukall 

I 

penghangatan tubuh bayi seperti pada kotak di bawah ini . : 

r--------------------------- - - - .-.--- ------
Prosedur Penanganan Hipotermi 

• Letakkan bayi pada dada ibu sehingga terjadi kontak kulit Cllltara keduanya . 
• Sarankan ibu untuk sering memberikan ASI. 
• Jaga agar ruangan tetap hangat dan bebas asap . .__._.._...._.. _._ ...___..___ .__._ ... 1 

fl 

I 



'. Selimuti Ibu 

'. Berikan minuman yang hangat untuk ibu. 

.• Penksa sut1l1 :ut)uh bayi setiap jam. 

• 	 Jika ter~yat() suhu tubuh bayi tidak naik, segera merujuknya ke pusat rujukan . 

Pertahankan. :~~":J.s kontak kulit ibu-bayi . 

9 Benkan bayl ~Cr(Hja Ibu untuk disusui dengan ASI segera setelah lahir, paling lambat 
dalam 2 Jam pertama • 

, 0 Pastikan bahwa ba';l tetap terbungkus/mengenakan pakaian he. 19at dan tutup kepala. 
Bantulah Ibu untu~. menyusUl bayinya, terutama ibu yang baru p~rtama kali menyusui. 
IPenelitlan menunjukkan bahwa pemberian ASI dalam 2 jam pertama setelah kelahiran 
merupakan kUflC: keberhasilan dalam menyusui. Juga penting bag; bay; karena bay; 
mendapatkan lat kekebalan te-'-"adap infeksi dan penyakit). 

" CUCI tangan sekall lagl dengan sabun, air bersih, dan keringkan tangan dengan handuk 
berslh . Beflkan salep mat a pada mata bayi. Jika matanya melekat, bersihkan dl!tlu 
dengan air mata,,<] dmgin. (Gunakankain lembut, lap mata bay; dengan ca{a 
menyapukannya L1eln bag/an hidung ke arah luar mata). ·Dianjurkan pemakaian salep 
mata Tetrasiklin 1%. Klorampenikol 1% atau Eritromisin 0.5% untuk mencegah 
ottalmia neonatorum. 

, 2 Perhatikan pengeluaran unne dan mekonium bayi dalam 24 jam pertama. Mintalah ibu 
memperhatikannya bila persalinan berlangsung di rumah . 

13 Lakukan pencatatan semua yang ditemukan dalam Kartu Ibu dan Kartu Bayi. Rujuk ke 
rumah saklt bila ada kelainan. 

INGAT! 

• Jaga agar bay' tct<1C nangat. 
• 	BerSlhkan jalan '1afas blla bay' tidak segera menangis setelah lahir. Bila tidak ada 

;Jerubahan . lakuk':H1 Standar 25 
• 	Benkan AS: sccet)<1tnya. sebelum dua Jam pertama setelah lahir. 
• 	Benkan saletJ matd p,lda il.edua mat a bayi untuk mencegah oftalmia neonatorum. 
• RUjuk segerCl t;tla:alam 2<l Jam pertama bayi tidak mengeluarkan urine dan mekonium. 

!STANDAR 14: PENANGANAN PADA DUA JAM PERTAMA SETELAH PERSALINAN 

)5Buku 1 : Standar Pelilyaniln Kebidilniln 



Tujuan 

Memulihkan kesehatan ibu dan bayi pada masa nif;ts sert<l l11eml1l,ll pP.lllbnriml I\SI cldl , trll 

dua jam pertama sesudah persalinan . 

Pernyataan Standar 
Bidan me/akukan pemantauan 
ibu dan bayi lerhadap terjadi
nya komplikasi dalam 2 jam se
telah persalinan, selta me/aku
kan tindakan yang diperlukan. 
Oi samping itu, bidan membe
rikan penjelasan len lang hal
hal yang mempercepat pulil7
nya kesehatan ibu, dan mem
bantu ibu untul< memulai pem
berian ASI. 

Prasyarat 

Hasll 

-:- Kompllk<lsl sf~~wra dide
teksi d<ln dlrujuk. 

:- Penlllullan keladian infek 
si 11ifelS dall rH~on;ttal 

. :- PelllHUIl,lll k(~m(ltiall a~,,· 
btlt perrl<lrallall postpar
tum pfllTl(~r 

:. Pemb,.rl<lll I\SI dimulai 
dellmll /JillTl pnrtelma 
sesudall pp.rsalinan I 

_______... J 

1. 	 Ibu dan bayi dijaga oleh bidan selama dua jam sesudah pers<lllrl<lrl 
2. 	 Bidan terlatih dalam merawat ibu dan bayi segertl set( ~ lah pelC)alin<lll. terlll;)slIk 

pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat. . 
3. 	 Ibu termotivasi untuk menyusui dengan ASI dan memberikml kulostrum 
4. 	 Tersedia alat/bahan, misalnya untuk membersihkan tanyan YClitlJ elir bersih. salHJIl dilll 

handuk bersih; kain bersih untuk membungkus bayi dan termometer . 
5. 	 Tersedianya oksitosin , dan obat lain yang diperlukan . 
6. 	 Adanya sarana pencatatan : Kartu Ibu/Bayi. 

Proses 

Bidan harus : 
1. 	 Segera setelah bayi lahir, keringkan sambil perhatikan apakah bayi bisa bernafas atau 

apakah ada kelainan lainnya. Jika bayi tidak dapat bernafas. ikuti Standar 25. 
2. 	 Jika keadaan umum bayi baik, letakkan bayi di dada ibunya agar terjadi kOlltak kulit 

antara ibu dan bayi, lalu selimuti ibu dan bayi dengan handuk yang hangat. Bila tidak 
demikian, bungkus bayi dengan kain yang kering dan bersih dan jaga agar bayi tetap 
hangat (lihat Standar 13). 

3. 	 Raba fundus uteri . "Iika fundus tak teraba keras, lakukan masase pada daerah fundus 
agar uterus berkontraksi. Periksa fundus setiap 15 menit. Periksa jumlah perdarahan 
dari vagina. 



4. 	 Jika terjadi perdarahan. segera lakukan tindakan sesuai dengan Standar 22. 
Berbahaya jika terlambat bertindak . 

5. 	 Secepatnya bantu ibu agar dapat menyusui. Atur posisi bayi agar dapat melekat dan 
mengisap dengan benar. (Semua ibu membutuhkan pertolongan untuk mengatur posisi 
bayi. baik untuk ibu yang baru pertama kati menyusui maupun ibu yang sudah pernah 
menyusui). 

6. 	 Cuci tangan lagi dan lakukan pemeriksaan pada bayi. Berikan perawatan pada mata 
dan perawatan lain yang diperlukan. sesuai dengan Standar 13. 

7. 	 Bila bayi tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan setelah dilakukan resusitasi. 
maka beritahu orang tua bayi apa yang terjadi. Berikan penjelasan secara sederhana 
dan jujur. Biarkan mereka melihat atau memeluk bayi mereka. Berlakulah bijaksana 
dan penuh perhatian. Biarkan orang tua melakukan upacara untuk bayi yang meninggal 
sesuai dengan adat istiadat atau kepercayaan mereka. Setelah orang tua bayi mulai 
tenang. bantulah mereka dan perlakukan bayi dengan baik dan penuh pengertian 
terhadap kesedihan mereka. . 

8. 	 Mintalah ibu untuk buang air kecil dalam 2 jam pertama sesudah melahirkan (retensi 
urine dapat menyebabkan perdarahan). Kateter hanya boleh dipasang bila kandung 
kencing penuh dan ibu tidak dapat b.a.k. 

9. 	 Bantu ibu memberslhkan tubuhnya dan mengganti pakaian . Ingatkan ibu untuk selalu 
menjaga keberslhan tubuh dan mengganti kain pembalut secara teratur, berikan 
penjelasan perubahan-perubahan yang terjadi pasca persalinan . 

10. 	 Catat semua yang ditemukan. 
11 . Sebelum meninggalkan ibu. beritahu suami atau keluarganya bagaimana caranya dan 

i<apan memmta pertolongan jika terjadi gangguan. 
, 2. JANGAN menlnggalkan ibu dan bay; sampai mereka dalam keadaan baik dan semua 

catatan lengkap Jika ada hal yang mengkhawatirkan pada ibu atau janin, lakukan 
rujukan ke rumah sakit. 

INGAT! 

• Jrtga bayl agar ~ubuhn y Cl :etap hangat. 
• Semua bayl harus seger a dlben ASI sesudah lahir. 
• Kolostrum ~enqC!ndung ;:at yang sangat diperlukan untuk melindungi bayi dari infeksi. 
• Penksa uterus Gan l<'.anCung kemlh secara teratur. 
• Jlka dllakukan ep,slotoml maka periksa luka episiotomi secara teratur. 

-------_..._- ----------------------------' 



Tujuan 

Memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi sampai 42 hari setel(lh persalinan del/) 
memberikan penyuluhan ASI eksklusif. 

Pernyataan Standar 
Bidan memberikan pe/ayanan 
se/ama masa nifas me/alui kun
;ungan rumah pada hari ketiga, 
minggu kedua dan minggu ke
enam sete/ah persalinan, untuk 
membantu proses pemulihan ibu 
dan bayi me/alui pena-nganan tali 
pusat yang benar; penemuan 
dini, penanganan atau rujukan 
komplikasi yang mungkin terjadi 
pada masa nifas; serta 
memberikan pen-je/asan tentang 
kesehatan se-cara umum, 
kebersihan pero-rangan, 
makanan bergizi, pera-watan bay; 
baru lahir, pembe-rian ASI, 
imunisasi dan KB . . 

Prasyarat 

1. 	 Bidan telah terampil dalam: 

Hasil 
=:> Komplikasi pada masa nifas 

segera dirujuk un-tuk 
penanganan yang tepat. 

=:> 	Mendorong pemberian ASI 
ekslusif. 

=:> 	Mendorong penggunaan cara 
tradisional yang berguna dan 
mengan-jurkan untuk menghin
dari kebiasaan yang merugikan. 

=::> Menurunkan kejadian in-feksi 
pada ibu dan bayi. 

=:> Masyarakat semakin me
nyadari pentingnya pen
jarangan kelahiran. 

=:> Meningkatnya imunisasi pad a 
bayi. 

1.1.1. 	Perawatan nifas, termasuk pemeriksaan ibu dan · bnyi pada rnasa nifas dcn~Ja l1 
cara yang benar. 

1.1.2. 	Membantu ibu untuk memberikan AS/. 
1.1.3. 	Mengetahui komplikasi yang dapat terj<ldi padn il>u dan 1l ; IYI p;H!" ITlrlSrl nifas 
1.1.4. Penyuluhan dan pelayanan KB . 

2. 	 Bidan dapat memberikan pelayanan imunisasi illau bekcqn sarna dpruFIIl jLHu imunisilsi 
3. 	 Tersedia alaUbahan, misalnya untuk membersihkan tnng;m. YiutU "flhun. air bersill dan 

handuk bersih . 
4. 	 Tersedia kartu pencatatan: Kartu Ibu/8ayi. 

Proses 

1. 	 Pada kunjungan rumah, sapalah ibu dan sUilmi/kp.llJ;U~I:1nVrl dflllqa n ram,lll 
2. 	 Tanyakan apakah ada masalah dengan ibu <ltau ImyinYfl 
3. 	 Cuei tangan sebelum dan sesudah memeriksa ibu dan bayI 

I 



4. 	 Lakukan pcmcriks<lan lengkap bagi ibu. dimulai dengan keadaan umum, kemudian 
pemeriksaan dilakukan dari kepala sampai ke ujung kaki. Periksa involusi ute rus 
(pengeeilan uterus sekitar 2 em/han' selama 8 hari pertama). Periksa lokhia, yang pada 
hari ketiga seharusnya mulai berkurang dan berwarna coklat, dan pad a hari ke- 8-10 
menjadi sedikit dan berwarna merah muda. Jika ada kelainan segera rujuk . (Jika 
dieurigai sepsis puerpuralis gunakan Standar 24. Untuk penanganan perdarahan 
postpartum sekunder gunakan Standar 23). . 

5. 	 Bila ibu menderita anemia semasa hamil atau mengalami perdarahan berat selama 
proses persalinan. periksakan Hb pada hari ketiga. Nasehati ibu supaya makan 
makanan bergizi dan berikan tablet tambah darah. 

6. 	 Berikan penyuluhan kepada ibu tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, memakai 
pembalut bersih. makanan bergizi, istirahat cukup dan cara merawat bayi. 

7. 	 Cucilah tangan, lalu periksalah bayi. Periksalah tali pusat pada setiap kali kunjungan 
(paling sedikit pada hari ketiga. minggu kedua dan minggu keenam). Tali pusat harus 
tetap kering. Ibu perlu diberitahu bahayanya membubuhkan sesuatu pada tali pusat 
bayi. misalnya minyak atau bahan lain. Jika ada kemerahan pada pusat, perdarahan 
atau tercium bau busuk, bayi segera dirujuk. 

8. 	 Perhatikankondisi umum bayi. tanyakan kepada ibu: pemberian ASI, misalnya bayi tidak 
mau menyusui, waktu jaga, cara bayi menangis, berapa kali buang air kecil, dan bentuk 
fesesnya. 

9. 	 Perhatikan warna kulit bayi. apakah ada ikterus atau tidak. Ikterus pad a hari ketiga 
postpartum adalah ikterus fisiologis yang tidak memerlukan pengobatan. Namun, bila 
ikterus terjadi sesudah hari ketiga/kapan saja, dan bayi malas untuk menetek dan 
tampak mengantuk. maka bayi harus segera dirujuk ke rumah sa kit. 

10. 	 Bicarakan pemberian ASI dengan ibu. dan bila mungkin perhatikan apakah bayi 
menetek dengan baik. 

11. 	 Nasehati ibu untuk hanya memberikan ASI kepada bayi selama 4 bulan, dan bahaya 
pemberian makanan tambahan selain ASI pada bayi sebelum berumur 4 bulan. 

12. Bicarakan tentang KB dan kapan sanggama dapat dimulai. Sebaiknya hal ini 
didiskusikan dengan kehadiran suaminya . 

13 Catat dengan tepat semua yang ditemukan. 
1·1 Jika ada hal·h<ll yang tidak normal, segeralah merujuk ibu dan/atau bayi ke 

puskesmas/rumah saklt . 

----- . . . .... .... -_._--------------------- ------, 
Hasil Penelitian Membuktikan 

• 	 r-..'embenkan mak,lnan lam selain kolostrum atau ASI membahayakan bayi. 
• 	 Ibu yang baru bersalin harus menggunakan pembalut yang bersih atau kain yang bersih 

yang telah diJemur Menjemur kain di bawah sinar matahari dapat mengurangi bakteri . 
• ..~'enggunakan mlnyak atau bahan-bahan lain untuk tali pusat bayi adalah berbahaya. 

INGAT! 

• 	 Mas<l nlfas meru~~;lkan I(esempatan baik untuk memberikan penyuluhan KB, tetapi hal ini 
harus dlsClmpalkcln d~ngan hati-hati. ramah dan peka terhadap adat setempat. 

• 	 It)u Ijdl;lrll nldSa ndas mudah terrnfeksi. karena itu kebersihan diri. makanan bergizi dan 
Istlrahat cukup sangCltlah penting. 

• 	 Kelain_a~ y~~CJ memerluk_~~~Luk~0__~arus mendapat perhatian secepatnya. 

)') 



• 	 Kesehatan generasi berikut dimulai dengan perawatan yang baik b;1~i '~nak per~r~1Purtn l 
sejak bayi. 

• 	 Kelelahan pad a masa nifas merupakan gejala anemia . 

E. STANDAR PENANGANAN KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN NEONATAL 


ISTANDAR 16: PENANGANAN PERDARAHAN DALAM KEHAMILAN 


Tujuan 


Mengenali dan melakukan tindakan cepat dan tepat pada perdarahan dalam kehamilan . 


Pernyataan Standar 

Bidan mengenali secara tepat 
tanda dan gejala perdarahan 
pada kehamilan , serta melaku
kan pertolongan pertama dan 
merujuknya . 

Prasyarat 

1. Bidan sudah terampil untuk: 

Hasil 
=> Ibu yang mengalami perda

rahan kapanpun pada masa 
kehamilan segera mendapat 
pertolongan yang cepat dan 
tepat . 

~ Kematian ibu dan janin 
akibat perdarah-an dalam 
kehamilan dan perdarahan 

. antepartum ber-kurang. 
::::- Meningkatnya pemanfaatan 

bidan untuK konsu/trlsi pada 
keadaan grlwat darlJrat. 

1.1. Mengetahui penyebab, tanda-tanda dan penangancHl percj<lral1<ln pClda awal <ltau 
akhir kehamilan . 

1.2. Pertolongan pertama pada gawat darLJrat, termClsuk poml1oflrlrl ('air<ln IV 
1.3. Mengetahui tanda-tanda dan penangam1l1 syok. '~rmil<;ll~ <;y()~. t;f!pllit 

2. Tersedianya alatlbahan, misalnya sabun. Clir horsll1. 11;llldll~ hp"~lh IIntllk Il1PIHI".1 

tangan; peralatan infus dan peralalan suntik YCln9 stolll 
3. Tersedianya antibiotika seperti Ampisilin dan Metronidazol 
4. Penggunaan KMS Ibu Hamil/Kartu Ibu. 

~~-- ._ ...-- -_.- ..._- -- - . - -



Proses 

B'c!iln harus 
1 	 Memerrksa (!<tn ''''''LJJu~, Ibu hamrl ytlng mengalamr perdarahan dari jalan lahir, (Semua 

perda((l/Jar' dd t: j d /d !1 /dtl/r yang terj<1di sebelum bayi lahir, yang bukan show, adalah 
kelainanl, 

...') 	 Berikan penyuluhan dan nasehat tentang bahaya perdarahan dari jalan lahir sebelum 
bayi lahir keptldil IOU dan suamr/keluarganya pada setiap kunjungan, 

3. 	 Nasehati Ibu hilml!. suammya atau keluarganya untuk memanggil bidan bila terjadi 
perdarahan atau nyen hebat dr daerah perut kapanpun dalam kehamilan . 

4. 	 Lakukan penilaran keadaan umum ibu dan perkirakan usia kehamilannya. 
5. 	 JANGAN melakukan periksa dalam. (Perdarahan pada trimester kedua atau ketiga 

biasanya karena plasenta previa. Periksa dalam akan menambah perdarahan). 
6, 	 Berikan carran rntravena NaCI atau Ringer laktat. Infus diberikan dengan tetesan cepat 

sesuai dengan kondisi ibu. 
7. 	 BHa terlihat gejala dan tanda syok pada ibu. segera rujuk ke rumah sakit. 

• 	 Baringkan ibu dengan posisi menyamping dan ganjal tungkainya dengan banta!. 
(Jangan menaikkan kaki tempat tidur karena akan menyebabkan darah terkumpul di 
uterus) . 

• 	 Periksa tanda-tanda vital (pernafasan, suhu. nadi dan tekanan darah) setiap 15 
menit sampai tiba di rumah sakit. 

• 	 Perkirakan seakurat mungkin jumlah kehilangan darah. (Seringkali perkiraan jumlah 
kehilangan darah kurang dari jumlah sebenarnya. Cara yang tepat untuk 
memperkirakan kehilangan darah adalah dengan menimbang semua bahan yang 
terkena darah). 

8. 	 Buat catatan lengkap (keterangan mengenai perdarahan: tipe, jumlah dan kapan 
terjadinya; hal ini penting untuk diagnosa banding dan pemberian cairan). 

9. 	 Dampingi ibu hamil yang dirujuk ke rumah sakit dan mintalah keluarga yang akan 
menyumbangkan darahnya untuk ikut serta . 

10. 	 Mengikuti langkah-Iangkah untuk merujuk. 

INGAT I 

• 	 Jangan melakukan periksa dalam pad a perdarahan sebelum kelahiran/pada kehamilan. 
• 	 Rujuk segera. jangan sampai terlambat. Perdarahan akan semakin banyak atau mungkin 

terjadi perdarahan ke dalam uterus yang tidak tampak. 
• 	 Jika syok. maka baringkan ibu pada sisikiri tubuhnya dan ganjal kakinya dengan banta!. 
• 	 Jika terlihat adanya gejala dan tanda syok berat. berikan cairan secara intravena. 
• 	 BHa terjadi perdarahan pada kehamilan muda, dan cairan yang keluar dari vagina berbau 

dan suhu tubuh ibu meningkat, segera berikan antibiotika. 



~__-_----:-------- ---J1STANDAR 17: PENANGANAN KEGAWATAN PADA EKLAMSIA 

Tujuan 


Mengetahui dan melakukan tindakan yang cepat dan tepat pada eklamsia mengancam. 


Pernyataan Standar 

Bidan mengenali secara tepat tan

da dan gejala eklamsia mengan

cam, serta merujuk dan/atau mem

berikan pertolongan pertama. 


Prasyarat 

1. 	 Bidan mampu: 

Hasil 
=:) Penurunan kejadian 

eklamsia. 
=:) Ibu hamil yang menga

lami preeklamsia beratl 
eklamsia mengancam 
segera mendapatkan 
penanganan yang cepat 
dantepat. 

~ Menurunnya kesakitan 
dan kematian akibat 
eklamsia . 

1.1 . 	 Mengenal tanda dan gejala preeklamsia dcm eklamsifl mfmyancam. 
1.2. 	 Mendeteksi dan memberikan pertolongan pertama pfldtl pmeklmnsia beml dall 

eklamsia. 
2. 	 Tersedianya tensimeter dan alat untuk pemberian cairan intr<lvena y;JIlq llerfungsi . 
3. ' 	 Adanya obat-obatan yang dibutuhkan, misalnya Magnesium SlJlf;tt 
4. 	 Adanya sarana pencatatan: KMS Ibu HamillKartu Ibu . 

Proses 

Bidan harus: 
1. 	 Selalu waspada terhadap gejala dan tanda eklamsla nWllyarl( alll. yilllll edema. nyml 

kepala hebat. mengantuk, gangguan penglihatan, nycri ulu hall. ITlllal iltit" rnunt<lh 
2. 	 Catat tekanan darah ibu. segera periksa adanya gcjala dan t,mlla preeklarnsia <ll<lll 

eklamsia mengancam. Gejala dan tanda eklamsia mengancam (yaitll pCl1ingK(ltan 
tekanan darah tiba-tiba, tekanan dara/) yang sangat tingg;, penrlfllm)fl jllm/all ail seni 
dengan warna yang menjadi gelap, edema berat atnu edema memtc1(/ak (Jad(1 waja/I 
atau panggul be/akal1g. atau proteinuria) memerlukan penang;man yang cepat karp-nil 
besar kemungkinan lerjadi eklamsia. Kecepatan bertindak sangat pcnting. 

3. 	 Cari pertologan segera untuk mengatur rujukan ilJu ke rumah sal'dt J(!lask<ln rlmHJilll 

tenang dan secepatnya kepada ibu jika sadar. dan/atau keluar~J;H1Yrl tentany apa yall~l 
terjadL 

4. 	 Baringkan ibu pada posisi miring ke kiri. 
5. 	 Berikan cairan intravena dengan tetesan lambat dan catat scmlJiI C<lirill1 y cHl~1 rtlilSU~, 

dan yang keluar. 
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t) 	 Jlkl'l terjacJl kel(1I1<j, letakkan Ibu di lantai dan jauhkan dari benda yang dapat melukainya. 
(Jangan m(}f)coba menglkatnya). Jika ada kesempatan, letakkan benda yang dibungkus 
eJengCln k31n lembut CI antara gigl ibu. JANGAN memaksa membuka mulut ibu ketika 
terJadi keJang 

7 	 Jika ter·adl keJang benkan I\1gS04 sesuai dengan pedoman (misalnya MgS04 20% 
dosis funggal 2 gr IV dalam 5 menit, kemudian 4 gr 1M pada tiap bokang, diikuti 4 gr 
setiap 4 jam) Perlu hati-hati terhadap gejala kelebihan dosis, yaitu: pernapasan < 
14/menit, urine < 25 cc/jam atau tidak ada refleks lulut. Jika timbul tanda-tanda ini, 
berikan 1 gr kalsium glukonat 10% IV secara pelan-pelan, atau 1M di bokong. 

8 	 Bila ibu mengalaml kama, pastikan pasisi ibu dibaringkan miring ke kiri, dengan kepala 
sedikit ditengadahkan agar jalan nafas tetap terbuka. 

g, 	 Catat semua obat yang diberikan, keadaan ibu, termasuk tekanan darahnya setiap 10 
menit. 

10 	 Bawa segera Ibu ke rumah sakit setelah serangan kejang berhenti. Dampingi ibu dalam 
perjalanan dan ber\lo(an obat-obatan lagi jika perlu. (Jika terjadi kejang lagi, berikan 2 gr 
MgS04 IV secara perlahan da/am 5 menit, tetapi hati-hati terhadap bahaya keracunan) . 

:,-------- " . . - .. . . " 

FASE KEJANG PADA EKLAMSIA 

• AWAL berlangsung 10-20 detik. bola mata berputar. muka dan otot tangan kejang
kejtmg. penurunan kesadaran. 

' .
i 

TONIK berlangsung 10-20 detik. otot-otot kaku, spasme diafragma, pernafasan 
berhetl. mukosa. anggota badan dan bibir menjadi biru, punggung 
melentlng. glgi terkatup dan mata menonjol. 

• KLONIK berlangsung 1-2 menit, otot-otot berkontraksi, air liur berbusa, pernafasan 
sullt. dapat menelan ludah, muka tampak sembab, lidah bisa tergigit. 

• KOMA berlangsung beberapa menit sampai berjam-jam, tergantung individu, nafas 
ngorok dan cepat. muka bengkak. tidak sianotik . Selanjutnya dapat terjadi 
kejang. karena itu perlu perawatan hati-hati dan pemberian obat penenang. 

Bllkll 1 .' SI.lndar Pclayanan KebJdanan 



iSTANDAR 1~ _: _ P_E_NANGANAN KEGAWATAN PADA 'PARTlJS LAMA/MACET 

Tujuan 

Mengetahui dengan segera dan penanganan yang lepal keadaan (jCirurilt padCl p;H\IJS 
lama/macet. 

Pernyataan Standar 
Bidan mengenali secara tepat 
tanda dan gejala pa/tus lama/ 
macet serta melakukan pena
nganan yang mef))adai dan 
tepat waktu atau merujuknya. 

Prasyarat 

1. 	 Bidan mampu : 

,.--------- - - - ,- " . - ---- - .. 

Hasll 
.~ 	Mengenali secara dint gejala dew 

tanda partu5 lama st:rla tindak, 
an yang tnpill 

::~ Penurunan kernatian/kesakitan 

ibu/bayi akitJat partus lamCl . 


- > Ibu mendapat pertolongan keda, 
ruratan obsteln yrlng tepal dar1 
cepat. 

1.1.1. Menggunakan partograf dan catatan persalinan. 
1.1 .2 . Periksa dalam secara baik . 
1.1.3. Mengenali hal-hal yang menyebabkan partus lama . 

2. 	 Adanya alatlbahan yang diperlukan untuk rersalinan, mis;]lny;] sahun . air bersill diul 
handuk bersih untuk mencuci tangan . Sedarat mungkin gunakan SarUJ1~ tang<'H1 (yi1fl<) 
bersih dan steril). 

3. 	 Adanya antibiotika, cairan infus dan peralatan untuk remberian r:alr(lI1 inlravena. kil\( )t(?[ 
karet steril, gunting stenl untuk episiotomi yang berfungsi baik 

4. 	 Adanya partograf dan catatan persalinan/Kartu Ibu . 

Proses 

Bidan harus : 
1. 	 Memantau dan mencatat secara berkala keadaan ibu dan jimin, his dan kernaJuan 

persalinan pada partograf dan catatan persalinan 
2. 	 Jika terdapat penyimpangan dalam kemajuan persalinan (misnillya ga/is waspnda pnrfn 

partograf tercapai, his terlalu kuatlcepaUlemah sekali, l1adi melemal! dan cepal, nlall 
OJJ menjadi cepaUtidak teratur/lambat). maka lakukan palp8si uterus nengan teliti Urlluk 
mendeteksi gejala-gejala dan tanda lingkaran retraksi patologis/lingkaran Bandl. 

3. 	 Mintalah ibu buang air kecil apabila kandug kecingnya penuh. Pakailah kateler bila ibu 
tidak bisa kencing. (Hati-hati bila memasang kateter, sebab urelra nwdaIJ lerluka pada 
partus lama/macet). 

4. 	 Cuci tangan dengan sabun dan air bersih serta keringkan dengan handuk bersih. 
Lakukan pemeriksaa dalanl. Ingat selalu tindakan aseptik. Periksa dengan teliti vagina 
dan kondisinya Uika vagina panas dan kering, ma/(a menunjukkan ibu da/am keadaan 

Bulw 1 .' Slandar Pe/ay!!!!.!!.n Kebld~ 
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t )d/ JdVel ) PerlkS;l )l J( ; : 1 let<lk Janln, pembukaan serviks serta apakah serviks tipis, sedang 
dt ,lU mengrll3nl l t~( ~t'm;l Coba untuk menentukan posisi dan derajat penurunan kepa/a . 
Jlka aeL) kr'I<llnCln ltilU blla pembukaan serviks tetep/lambat (seharusnya sekitar 1 
.; rn ljarn ). mnk,l rcnc,lnakan rUJukan . 

5 Jika ada tanda dan gejala persalinan macet (/ingkaran retraksi patologisllingkaran 
Bandl) atau tanca bClhClya pada bayl atau ibu, maka ibu dibaringkan miring dan berikan 
calran IV sesual cengan pedoman (biasanya digunakan kombinasi glukosa 5% dan 
Nae/ ) RUJuk seg era ke rumah saklt. Oampingi ibu untuk menjaga agar keadaan ibu 
tetap balk Jelas kan keoada Ibu. suaml/keluarganya apa yang terjadi dan mengapa ibu 
perlu olbawa ke rumah saki!. 

6 Jika dicurigal adanya ruptura uteri (his tiba-tiba berhenti atau syok berat), maka rujuk 
segera . Berlkan antibiotika dan cairan IV, biasanya diberikan ampisilin 1 gr 1M, diikuti 
pemberian 500 mg setiap 6 jam secara 1M, lalu pemberian per oral sampai bayi lahir. 

7 Bila kondisl ibu /bayi buruk dan pembukaan seNiks sudah/hampir lengkap, maka bantu 
kelahiran bayi dengan ekstraksi vakum (/ihat Standar 20). 

8 Bila keterlambatan teqadi sesudah kepala lahir (distosia bahu) , raba perut ibu dan 
periksa apakah bahu sudah berada di bawah pintu atas panggul. Jika belum, maka 
tekan perut Ibu dengan satu tangan dan lihat apakah bahu bayi masuk. Jangan 
memaksakan bahu masuk ke dalarn pelvis sebab tindakan itu berbahaya. Jika 
tlndakan tersebut :Idak menolong, maka buat episiotomi dan baringkan ibu miring ke kiri, 
sebelum mencoba membantu pemutaran bahu ke posisi yang benar, yaitu ke arah 
anteriOr-posterior Jangan rnencoba rnenarik bahu keluar sebelurn bahu bayi dalarn 
posisi yang benar . 8da bahu tidak mau lahir juga, masukkan jari ke dalam vagina di 
bag Ian ante nor :),lr>U . ialu balkkan bahu (bahu anterior ditempatkan di posterior) . lalu 
bahu antenor 'l(l n ~ ~aru dtlahlrkan leblh dahulu dengan menariknya ke arah anus . 

9. Buat pencacatan 'l Clng ~enar 

Gejala dan Tanda Persalinan Macet 

• 	 Ibu tampak lelah dan lemah . 
• 	 Kontraksl senng. tldak teratur tetapi kuat. 
• 	 Oilatasi servlks lambat atau tidak terjadi. 
• 	 Lingkaran retrakSI patologis (Iingkaran Bandl) timbul, nyeri di bawah lingkaran Band! 

merupakan randa akan rer/ai ruptur uterus , 

Tidak adanya his dan syok yang tiba-tiba merupakan tanda ruptura uteri. 

INGAT! 
Prinsip merawat partus lama/macet: 
1. Memberikan rehidrasi pada ibu . 
2. Berikan antibiotika . 
3 . Rujukan segera . 
4. Bayi harus dilahirkan. 
5 . Selalu bertindak aseptik. 
6 . Perhatikan perawatan kandung kencing . 
7. Perawatan nifas yang bermutu. 45 



Tujuan 

Membantu ibu untuk mempercepat 
forsep. 

Pernyataan Standar 
Bidan mengena/i kapan diper
iukan ekstraksi forsep rendall, 
menggunakan forsep secara 
benar dan men%ng persalinan 
secara aman bagi ibu dan 
bayinya. 

Prasyarat 

persalinan pClda kalCl II lam,1. dengCln rnenggul),lkflll 

-1Hasll 
:. 	Ponurun(ln mort(llitas dan 

rnorbiditas IlJu/bayi akio(lt k,l
la II yang IclnlCl 

.-:- Ibu mondapatk<ll1 penangcHlcHl 
kegaw(ltd(lr uratan keoidarlcHl 
yang copat dcm tepa!. 

:- Penggunaan forsep yang 
aman. 

'----_._ _ ._-----

1. 	 Bidan terampil menolong kelahiran bayi dengan menggunak<ln forsop let<lk redClh 
2. 	 Tersedianya alatlbahan yang diperlukan, yaitu saoun. air herslh dan handuk tWf S 11 

sarung tangan yang bersih. 
3. 	 Tersedianya peralatan forsep yang steril yang berfungsi 
4. 	 Penggunaan partograf/catatan persalinan. 

Proses 

Bidan harus: 
1. 	 Pastikan bahwa memang perlu dilakukan forsep letak rend"ll (Porlu aela ;f}(ftk.i/s/ }"n!1 

jelas untuk pernakaian forsep. Pelaksana tifJciaKClfJ Ini h[JflIs t~mrllp;1 melakuJ<ilflflYil 
Lihat kotak di bawah ini). 

Prasyarat untuk Forsep Rendah 

• 	 Paling sediki~epala bayi telah masuk ke dalam panggul 

• 	 Pembukaan serviks lengkap . 

• 	 Ketuban harus sudah pecah dan sutura sagitalis harus dalam posisi anterior- posterior 

Forsep rendah bermanfaat: 
• 	 Bila ada gejala dan tanda gawat janin pada pembukaan serviks lengkap. 
• 	 Bila ada gawat ibu dan pertolongan medis tidak ada. 
• 	 Bila kala II lama dan kepala bayi sudah di bawah spina isiadika. 
• 	 Bila ada alasan medis untuk memperpendek kala II, yaitu adanya penyakit jantung atau 

kesulitan pernapasan pad a ibu . 
Pelaksana haruslah terampil, kompeten dan terlatih dalam menggunakan forsep. 

L-__________________________________________________________________________ _ 
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2. 	 Siapkan peralatan forsep yang sudah disterilkan. 
3. 	 Mintalah ibu untuk buang air keeil jika kandung keneingnya penuh . Jika tidak bisa, 

lakukan katerisasi dengan teknik aseptik . (Harus sangat hati-hati memasang kateter 
karena uretra biasanya mudah terluka pada partus lama/macet. Gunakan kateter yang 
lunak) 

4. 	 Baringkan Ibu pada posisi litotomi. (Jika di rumah, baringkan ibu terlentang dengan posisi 
melintang di fempaf fidur. bokong ibu pada tepi tempat tidur dan kaki diletakkan di atas 
dua bangku penyangga . Tungkai dan lutut dalam posisi fleksi penuh). Bersihkan daerah 
genital dengan air berslh. 

5 Cuei tangan dengan sabun. air bersih dan keringkan dengan handuk bersih. 
6 Periksa semua peralatan apakah berfungsi. terutama kedua bag ian forsep dapat terkunei 

dengan baik. 
7 	 Dengan teknik aseptlk . lakukan periksa dalam untuk kemudian memasukkan forsep kiri 

mengikuti tangan kin yang melindungi dinding vagina, sampai forsep berada di samping 
kepala bayi . 

8 Masukkan forsep Kanan mengikuti tangan kanan yang melindungi dinding vagina . 
9 Kunei kedua baglan forsep. tanpa paksaan . (Jika tidak terkunci berarti forsep tidak 

rerpasang dengan benar: sesuaikan dan coba lagi). 
10 Lakukan episiotomi Jlka perlu. (Tunggu hingga kepala meregangkan perineum untuk 

melakukannya). 
11 	 Ketlka forsep sudah terkunei. tunggu his berikutnya lalu selama his berlangsung lakukan 

traksi ke arah bawah sampai kepala tampak keluar. Lakukan traksi ke arah atas dengan 
mantap. dan mtnta Ibu untuk membantu dengan meneran bila ada his. 

12 	Lepaskan forsep blla kepala sudah lahir. 
13 	Selama melakukan ttndakan. bidan hendaknya menerangkan kepada ibu apa yang 

dllakukannya dengan eara yang balk dan bersahabat. Bantu ibu agar tetap tenang dan 
mtnta Ibu bernafas seperti blasa . 

14 	LanJutkan untuk melahlrkan bayl seperti biasa, ketika kepala sudah lahir dan forsep sudah 
dllepaskan . 

15.Segera setelah bayl lahlr. periksa dinding vagina dengan teliti apakah ada tanda/gejala 
perlukaan atau robekan. 

16 	Blla ada robekan . jahlt dengan alat-alat yang steril. (Penelitian menunjukkan bahwa 
goresan Kec" dan laserasi hanya perlu dijahit bila menimbulkan perdarahan yang berarti). 

17 Periksa bayi dengan teliti apakah ada perlukaan atau trauma akibat forsep. 
18 Periksa ibu apakah sudah bisa buang air keeil seeara normal setelah persalinan dan 

periksa apakah tidak teqadi kerusakan uretra/leher kandung keneing . 
19 Jika ada retensl Urln atau tanda dan gejala terjadinya fistula. maka masukkan kateter 

lunak dan Klrim segera Ibu ke rumah sakit. 
20 Amati adanya hematoma yang timbul setelah persalinan. 
21 . Buat catalan yclng lengkap 

.J;Buku 1 . Srandar P<Jlay.tnAn K~bld:.::A.:..:.nA~n__________________________ 
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Tujuan 

Untuk mempercepat persalinan pada keadaan tertentu deng(,ln mcnggunakan V;lKUlll 
ekstraktor. 

Pernyataan Standar 

Bidan mengena/i kapan diper/ukall eks

traksi vakum, l71e/akukannya secara be

nar da/am memberikan pen%ngan 

persa/inan dengan memastikan kea

manannya bagi ibu dan janin/bayinya. 


Prasyarat 

Hasil 
-;- Penurunan kes(lkit,lIll 

kernati;-Hl Ibu/h(lyi Clkibat 
persCllin(ln l<lma. 

:- Ibu nH~I1(japCltkan pena· 
ng;:H1<l1l dnlurat oustetrl 
yang cep<lt d;Hl tepa!. 

::::- Extraksi vakum dapat dila
kukan dengan Clman. 

1. 	 Bidan terlatih dalam pertolongan persalinan dengan menggunak<ln ekstmksi vakurn 
2. 	 Tersedianya alat/bahan yang diperlukan, seperti sabun, [lir bprsltl d;m hClmluk !)lIISlh. 

vakum ekstraktor, termasuk mangkuknya yang berfungsi deng.ll1 b(llk 
3. 	 Adanya sarana pencatatan, yaitu partograf dan catatan persalin,H1/Kmtu Ibu. 

Proses 

Semua pelaksana pelayanan terampil dalam melakukan prosodur ini. BidClIl harus 
1. 	 Pastikan bahwa ekstraksi vakum memang perlu dilakukan. (Pef/u aeia indikasi yanq jel(ls 

untuk pemakaian vakum ekstraktor. Pene/itian menunjukkan ballwa risiko ekstfn/<.sl 
vakum lebih keci/ daripada penggunaan forsep bila tepat pemggufJaannya. LiIICl/ kO/,1k 
di bawah ini). 

,-------------------------------------------_._-- - .-

Indikasi Penggunaan Vakum Ekstraktor 
• 	 Bila ada gejala/tanda gawat janin dan pembukaan serviks lengkap, kepala sudah didasar 

panggul. 
• 	 Bila tidak mung kin merujuk dan adanya gejala/tanda persalinan iama, sementara kepala 

bayi sudah 4/5 di dalam panggul. 
• 	 Bila ada gawat ibu dan tidak mungkin dirujuk. 
• 	 Bila kala II lama dan janin baru meninggal (tidak mung kin dilakukan bila janin sudah 

mengalami maserasi). 
Operator harus/ah terampi/, kompeten dan ter/atih da/am prosedur ini. 

2. 	 Siapkan semua peralatan dan hubungkan satu dengan yang lain. Pastikan bahwa 
tabung vakum terhubung dengan baik dan katup pengaman berfungsi deng;:m baik. 
(Sebaiknya mangkuk penyedot diletakkan di tangan operator dan mulai menglJisap). 

3. 	 Cuci tangan dengan sabun, air bersih dan keringkan denganhanduk bersih. 
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4. 	 Baringkan ibu pada posisi litotomi . (Jika di rumah, baringkan ibu terlentang dengan 
posisi melintang di tempat tidur, bokong ibu pada tepi tempat tidur dan kaki diletakkan di 
atas dua bangku penyangga. Tungkai dan lutut dalam posisi fleksi penuh). Bersihkan 
daerah genital dengan air bersih. 

5. 	 Mintalah ibu untuk b.a.k jika kandung kencingnya penuh. Jika tidak bisa, lakukan 
katerisasi dengan teknik aseptik. (Harus sangat hati-hati memasang kateter karena 
uretra biasanya mudah terluka pada partus lama/macet. Gunakan kateter lunak). 

6. 	 Dengan teknik aseptik , lakukan periksa dalam dengan hati-hati untuk mengukur 
pembukaan serviks dan menilai apakah ketuban sudah pecah . Ketuban harus 
dipecahkan bilabelum pecah, sebelum mangkuk penghisap dipasang. 

7. 	 Jika pembukaan serviks lebih dari 7 em, letakkan mangkuk yang tepat ukurannya pada 
puncak kepala bayi . (Hati-hati meletakkan mangkuk agar jangan pada 
fontanel/sutura). Periksa agar mangkuk tidak menjepit serviks/dinding vagina. 

8. 	 Mulailah menghisap. sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Caranya bisa berbeda
beda tergantung jenis vakum ekstraktor · (penghisap tangan/listrik, mangkuk 
logam/plastik). Naikkan tekanan dengan perlahan, lalu pastikan mangkuk sudah 
mantap di kepala bayi sebelum mulai menarik. (Hal ini dilakukan dengan menaikkan 
tekanan sekitar 100 mmHg dan kemudian dilakukan sedikit tarikan untuk memastikan 
bahwa keadaan hampa tercipta) . 

9. 	 Periksa kernbali apakah dinding vagina dan serviks bebas dari rnangkuk penghisap. 
10 . 	 Pad a his berikut. naikkan hisapan lebih lanjut (sesuai dengan instruksi pabrik pembuat 

alat) . Jangan pernah melebihi tekanan maksimum 600 mmHg . 
11 . Lakukan tarikan pelan tapi mantap . Jaga tarikan pada sudut 90 0 dari mangkuk 

penghisap. (Jika tankan bukan pada arah yang benar, maka mangkuk dapat bergeser 
dan mengaklbatkan hilangnya kehampaan) . Bila pada tarikan mangkok lepas atau bayi 
belurn lahfr setelah 15 menit atau 3 kali tarikan tidak berhasil, segera dirujuk. 

12 	 Minta lah fbu meneran bfia ada his. seperti pada persalinan normal . (Jaga pegangan 
tangkai penank tetap /urus . penahankan tarikan). 

'3 	 Bila his berhentl . oldan harus MENGHENTIKAN tarikan (beberapa pabrik pembuatnya 
rn engan/urkan agar menurunkan tekanan pelan-pelan sampai 100 mmHg di antara dua 
!l is. {Ku(i petun/uk lersebut) . Tunggu sampai ada his lagi dan lakukan lagi penarikan 
dengan cara seper11 dl atas . 

1.1 	 Jelaskan dengan hatl-hatl dan ramah kepada ibu apa yang dilakukan; usahakan agar ia 
tenang dan bernafas dengan normal. la membantu dengan meneran bila ada his . 

15 Bila kepala sudah turun di perineum (kepala menonjol di vulva), lakukan tarikan ke arah 
horizontal lalu ke atas. (Jaga tarikan pada sudut 90° dari mangkuk penghisap). 

, 6 	 Lakukan episiotomi blla dasar panggul sudah sangat teregang. Jika perlu , episiotomi 
hanya dilakukan bila kepala sudah meregangkan perineum. 

17 . Bila kepala sudah lahlr. pelan-pelan turunkan tekanan vakum ekstraktor. lalu lanjutkan 
dengan penolongan persalinan sepeni biasa . 

18 	 Se telah bayl lahl r. Jeriksa dengan teliti dinding vagina terhadap robekan/perlukaan . 
Gunakan cahaya lampu yang terang . 

19. 	 Jika perlu . jahlt robekan dengan menggunakan peralatan dan sarung tangan steril . 
(Robekan kecll11aserasi tak perlu dijahit kecuali bila menimbulkan perdarahan). 

20. 	 Periksa bayl dengan teliti terhadap luka/trauma akibat mangkuk penghisap. Jelaskan 
pada Ibu dan suaml/keluarganya bahwa pembengkakan pada kepala bayi yang 
dit lmbulkan olch mangkuk adalah normal dan akan menghilang dalam 12-24 jam. 



21. Perhatikan apakah ibu dapat b.a.k dengan normal sesudah rne/;1/1Irkan dim Clp;JkClI1 tl<l;I~ 

ada kerusakan pada uretra/leher kandung kencing 
22 . Jika terjadi retensi urine atau ada tanda dan gejala teqadinya fl~,lul(l, ll1(lk(l prlSdllq 

kateter lunak dan segera rujuk ibu ke rumah sakit . 
23. 	 Amati kemungkinan terjadinya hematoma sesudah persalinan 
24. 	 Buat pencatatan yang akurat. 

I STANDAR 21: PENANGANAN RETENSIO PLASENTA'------------------------------- -.-._. . -_..... _--

Tujuan 

Mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensio plasenta total/parsial 

Pernyataan Stan dar 
Bidan mampu mengenali retensio 
plasenta, dan memberikan pertolongan 
pertama, termasuk plasenta manual 
dan penanganan perdarahan, sesuai 
dengan kebutuhan. 

Prasyarat 

1. 	 Bidan telah terlatih dalam: 

~ 
~ 

Hasil 
=> Penurunan kejadian perda

rahan hebat akibat reten
sio plasenta. 

=> Ibu dengan retensio pla
senta mendapatkan pena
nganan yang cepat & tepat 

=> Penyelamatan ibu dengan 
retensio plasenta mening
kat. 

1.1 . Fisiologi dan manajemen aktif kala III, termasuk penegangan tali pusat terkendali. 
1.2. Pengendalian dan penanganan perdarahan, terrnasuk pemberian oksitosika, cair-an 
IV dan plasenta manual. 

2. 	Tersedianya alatlbahan penting seperti sabun, air bersih dan handuk bersih; cairan IV dan 
infus set dan sarung tangan panjang yang steril . 

3. 	 Adanya partograf dan catatan persalinan/Kartu Ibu . 

Proses 

1. 	 Amati adanya gejala dan tanda retensio plasenta. (Perdar(J/laf) yllfJ9 /erjadi sebelufll 
plasenta lahir lengkap, sedangkan uterus tidak belkontlaKsi. bir1sr1fJY(J melU/Jal<c1IJ 
tanda/gejala retensio plasenta. Perdarahan sesuda/l p/(JseIJ/il lallff. secfangkiln II/erl ls 
teraba lembek, jUgA mungkin disebabkan olel1 adany(J iJ(Jgian I)/() <;ofJ/n/selflIJU/nyn ynfHl 
tertinggal di dalam uterus) . 

..:..;50'--_______________ _ . _ __ . 



2 	 Bila plasenta tldak lah ir dalam 30 menit sesudah bayi lahir, atau bila terjadi perdarahan 
sementara plasenta belum lahir, maka berikan oksitosin 10 IU 1M . Pastikan bahwa 
kandung kencmg kosong dan tunggu terjadinya kontraksi, lalu cobalah melahirkan 
plasenta dengan menggunakan penegangan tali pusat terkendali (lihat Standar 11) . 

3. 	 Ji ka dengan tlndakan tersebut. plasenta belum lahir dan tidak ada perdarahan, 
sementara tempat rUJukan tidak terlalu jauh, bawalah Ibu ke tempat rujukan tersebut. 

4 . 	 Bila terJadi perdarahan . maka plasenta harus segera dil ahirkan secara manual. Bila 
tidak berhasd lakukan rUJukan segera. 

5 	 Berl k;:1n cairan IV NaCI atau RL secara guyur untuk mengganti cairan yang hilang dan 
penanankan nadl dan tekanan darah . 

6. 	 Siapkan peralatan untuk melakukan teknik manual, yang HARUS dilakukan aseptik. 
7. Barlngkan ibu terlentang dengan lutut ditekuk dan kedua kaki di tempat tidur. 
8 Jelaskan kepada Ibu apa yang akan dilakukan dan jika ada berikan Diazepam 10 mg. 
9 Cuel tangan dengan sabun. air bersih dan handuk bersih, gunakan sarung tangan steril. 

(Hal ini untuk melindungi ibu dan bidan terhadap infeksi). 
10 	 Masukkan tangan Kanan dengan hati-hati. Jaga agar jari-jari tetap merapat dan 

melengkung. menglKuti tali pusat sampai meneapai plasenta . (Pegang tali pusatdengan 
tangan kin untuk membantu ). 

11 	 Ketlka tangan kanan sudah meneapai plasenta, letakkan tangan kiri di atas fundus agar 
uterus tidak nalK . Dengan tangan kanan yang berada di dalam uterus earilah tepi 
plasenta terlepas. telapak tangan Kanan menghadap ke atas lalu lakukan gerakan 
mengikis ke sampmg untuk melepaskan plasenta dari dinding uterus. 

12 . Bila plasenta sudah terlepas dengan lengkap, keluarkan plasenta dengan hati-hati dan 
perlahan . (Jangan hanya memegang sebagian plasenta dan menariknya keluar). 

13. Bila plasenta sudah lahir. segera lakukan masase uterus . Bila tidak ada kontraksi , 
lakukan masase uterus agar terjadi kontraksi dan pengeluaran bekuan darah secara 
bersamaan . 

14 Periksa plasenta dan selaputnya . Jika tak lengkap, periksa lagi kavum uteri dan 
keluarkan potongan plasenta yang tertinggal, dengan cara seperti di atas . 

15 Perlksa robekan terhadap vagina . Jahit robekan. bila perlu. (Penelitian menunjukkan 
bahwa hanya robekan yang menimbulkan perdarahan yang perlu dijahit). 

16 	 Bersihkan ibu agar merasa nyaman. 
'17 . 	 Jika ragu plasenta sudah keluar semua atau jika perdarahan tidak terkendali, maka rujuk 

ibu ke rumah sakit dengan segera (lihat Standar 22). 
18. 	 Buat peneatatan yang akurat. 

Gambar 1. rv1emasukkan Gambar 2. Memegang Gambar 3. Plasenta 
tangan ke dalam vagina. fundus, sementara tangan berada di telapak ta
mengikuti tali pusat. yang di dalam uterus me ngan. 

lepaskan plasenta . 
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INGAT I 	 -- . . .. -- - -.. . I 

Sesudah persalinan dengantindakan plasenta manual. Ibu momorlukan antibiotika ! 
berspektrum luas AmpisHin 1 gr; kemudian diikutl 500 mg por oral setiap 6 jam. l 
dan Metronidazol 500 mg per oral setiap 8 jam selama 5 hari. _____ . I 

I	STANDAR 22 : PENANGANAN PERDARAHAN POSTPARTUM PRIMER 

Tujuan 

Mengenali dan mengambil tindakan yang tepat pada perdarahan postpartum primer. 

Pernyataan Standar 

Bidan mampu mengenali perdarah

an yang berlebihan dalam 24 jam 

pertama setelah persalinan (perda

rahan postpartum primer) dan sege

ra melakukan pertolongan pertama 

untuk mengendalikan perdarahan. 


Prasyarat 

Hasil 
=:> 	Penurunan kcmatian a

kibat pcrdarahan post
partum primer. 

'-;' Meningkatnya peman· 
faat<1n pelayanan bidan 

-:-:-> 	 Rujukan secara dini ka
sus perdarahan post
partum primer ke ru
mah sakit. 

1. 	 Bidan terlatih dalam menangani perdarahan postpartum. termasuk pemberian obat 
oksitosika dan cairan IV, kompresi uterus bimanual dan kompresi aorta . 

2. 	 Tersedianya alatlbahan yang diperlukan, misalnya klem arteri, benang jahit steril, infus 
set, cairan IV, dalam keadaan siap pakai. 

3. 	 Adanya obat oksitosika dan tempat penyimpanannya. 
4. 	 Adanya sarana pencatatan: Kartu Ibu. 

Proses 

Bidan harus: 	 : 
1. 	 Periksa gejala dan tanda perdarahan postpartum primer. Perdarahan dari vagina 

sesudah bayi lahir yang lebih dari 500 ml, atau perdarahan seberapapun dengan gejala 
dan tanda-tanda syok, dianggap sebagai perdarahan postpartum. Keadaan ini perlu 
segera dirujuk ke rumah sakit. 

2. 	 Bila plasenta sudah lahir tetapi perdarahan masih berlangsung, lakukan palpasi fundus. 
Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik lakukan masase pada uterus agar terjadi 
kontraksi dan pengeluaran gumpalan darah. Pastikan bahwa kandung kemih kosong 
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I 
atau minta ibu berkemih bila kandung kemihnya penuh . Jika sulit, pasanglah kateter 
(hati-hati ketika memasang kateter karena leher kandung kemih rapuh dan mudah 
berdarah). Bila uterus tetap tidak berkontraksi lakukan kompresi bimanual . Bila bidan 
didampingi oleh tenaga kesehatan lain, lakukan pemberian metil ergometrin 0,5 Mg 1M 
dilanjutkan dengan pemasangan infus Ringer Laktat yang sudah ditambah oksitosin 10 
IU, tetesan cepaUguyur. Bila bidan bekerja sendiri/tidak didampingi tenaga kesehatan 
lain. evaluasi kontraksi uterus dalam 5 menit setelah di lakukankompresi bimanual. Bila 
uterus belum berkontraksi ajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual 
eksternal sambil bidan memberikan injeksi 0,5 Mg metil ergometrin 1M yang dilanjutkan 
dengan pemasangan infus ringer laktat yang sudah ditambahkan dengan 10 IU oksitosin 
tetesan cepat 

3. 	 Jika uterus berkontraksi baik . perdarahan mungkin berasal dari plasenta atau selaput 
ketuban yang tidak lahir secara lengkap. Periksa lagi plasenta dan selaputnya. Jika 
tidak lengkap lakukan plasenta manual sepl-ti Standar 21 . Bila plasenta dan selaput 
ketuban lengkap, perdarahan mungkin berasal dari serviks, vagina atau perineum. 
Baringkan ibu dengan posisi litotomi jika mungkin, pakai lampu yang terang, cari sumber 
perdarahannya, lalu jepit dengan klem arteri dan upayakan untuk menjahit robekan 
tersebut. 

4. 	 Monitor nadi. respirasi dan tensi secara teratur, pasang infus sesuai ketentuan. 
5. 	 Jika uterus tetap tidak berkontraksi setelah penatalaksanaan di atas, lakukan rujukan 

segera . 
6 . 	 Jika terdapat gejala dan tanda-tanda syok, berikan infus cairan sesuai dengan 

ketentuan. bila perlu pasang infus pada lengan yang lain. 

Gejala dan Tanda Syok BeratI. 	Bingung. berkenngat. pucat dan dingin . 
• Nadi lemah dan cepat, nafas cepat dan dangkal. 

.• 	 Tensi sangat rendah : sistol kurang dari 90 mm Hg . 
~ _ Urine ~~_~~9 ___ _______ ________ _______-..J~~r,	 30_c_c-,/J,-·a_m_. 

7 	 Bila perdarahan tetap berlangsung dan kontraksi uterus tetap tidak ada, maka 
kemungkinan terjadi ruptur uteri. (Syok cepat terjadi tak sebanding dengan darah 
yang nampak ke/uar. abdomen teraba keras. dan fundus mulai naik). Hal ini juga · 
memerlukan rujukan segera ke rumah sakit. 

(_. _------- ------ ----- - - -------------------------, 

Kompresi Bimanual Uterus (dari LUAR) 

Letakkan tangan kin di atas fundus dan tekan ke bawah sejauh mung kin di belakang 

uterus . 

Tangan kanan dikepalkan dan ditekan ke bawah di antara simfisis pubis dan pusat. 

Lakukan cara dl atas. kemudian tekan uterus dengan ke dua tangan secara bersama
sama. 


Prinsipnya adalah menekan uterus dengan cara manual agar terjadi hemostasis. 

Bu/lu 1 . Standar Pelayanan ~.-=-_ an-=a__ 	 5) b.o=-=--	 n __________________________ 



Uterus b 
pressed 
bl'l IVee n ________ 

hands 

___ 

~ 	 -.,'-;~"' ''''----"".. ---~ --.. ---~-- .....~...... ............. __r_'· 


Gambar 1. Posisi tangan pada kompresi uterus dari luar. 

Kompresi Bimanual Uterus (dari DALAM) 

1. 	 Cuci tangan dengan sabun dan air bersih, lalu keringkan dengan handuk bersih . 
Gunakan sarung tangan panjang yang steril. 

2. 	 Letakkan tangan kiri seperti di atas (menekan fundus uteri ·dari luar) . 
3. 	 Masukkan tangan kanan dengan hati-hati ke dalam vagina dan buat kepalan tinju. 
4. 	 Kedua tangan didekatkan dan secara bersama-sama menekan uterus. 
5. 	 Lakukan tindakan ini sampai diperoleh pertolongan lebih lanjut. bila diperlukan. 

Prinsipnya adalah menekan uterus dengan cara manual agar terjadi hemostasis. 

__ gladder empty 

Righi hallu 
placeu 

~nvagin~ 

Gambar 2. Kompresi bimanual uterus dan dalam 

~--------~---------------------

-.::...54'--__________________.___.__.___ __ .__ _l!lIlcu , : S,.nd.r!''!'ayaniJ'!. KebldaniJn 



8. 	 Bila kompresi bimanual pada uterus tidak berhasil, cobalah kompresi aorta. Cara ini 
dilakukan pada keadaan darurat, sementara penyebab perdarahan sedang dicari. 

9 . 	 Perkirakan jumlah darah yang keluar dan cek dengan teratur denyut nadi, respirasi dan 
tekanan darah. 

10 , Buat catatan yang akurat. 
11. 	 Jika syok tidak dapat diperbaiki, maka segera rujuk. Keterlambatan akan berbahaya. 
12. 	 Jika perdarahan berhasil dikendalikan, ibu harus diobservasi ketat untuk gejala dan 

tanda infeks i. Berikan antibiotika (Gunakan antibiotika berspektrum luas, misalnya 
Ampisilin 1 gr peroral, diikuti 500 mg per oral setiap 6 jam ditambah Metronidazol 500 
mg per oral setiap 8 jam selama 5 hari. 

Kompresi Manual pada Aorta 

Kompresi manual pada aorta hanya dilakukan pada perdarahan hebat dan kompresi luar 
serta dalam tidak efektif. 
• 	 Kompresi aorta hanya boleh dilakukan pada keadaan darurat sementara penyebab 

perdarahan sedang dicari. 
Kedua tangan digunakan : tangan yang satu diletakkan di lipat paha untuk meraba pulsasi 
arteri femoralis ; sementara tangan yang satu membentuk tinju diletakkan di atas 
umbilikus dan menekan pel an-pel an ke bawah, ke arah anterior dari kolumna vertebralis. 
Bila pulsasi arteri femoralis menghilang , maka kompresi , pada aorta cukup dan 
perdarahan akan berhenti, .. : 

Ao rl? 

a rt e ry 

Ha nd chf>C kin g for 

pulsations of femoral U le r u.~ 


~-~~- ~~~O~V''''b''l column 
./ 	 . I) 

~ lNlnf' 

;) rl rrirs 

Gambar 3. Kompresi manual pada aorta . 
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INGAT I 


• 	 Perdarahan sedikit mungkin menimbulkan syok pada ibu yang menderita anemia oerat 
• 	 Syok harus segera diatasi dan cairan yang hilang harus uiganti . 
• 	 Sedapat mung kin ibu dirujuk dengan anggota keluarganya yany akan menjadi uonor 

darah . 
• 	 Berikan suplementasi zat besi setelah perdarahan. 
• 	 Perdarahan dapat terjadi kapan saja sesudah bayi lahir. 
• 	 Ruptura uteri dapat terjadi dalam persa linan tanpa tampak adanya perdarahan ke luar. 

1 STANDAR 23: PENANGANAN PERDARAHAN POSTPARTUM sEKqNDER--=-=~~= J 

Tujuan 

Mengenal gejala dan tanda-tanda perdarahan postpartum sekunder serta melakukan 
penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa ibu. 

Pernyataan Standar 
Bidan mampu mengenali secara 
tepat dan din; tanda serta gejala 
perdarahan postpartum sekunder, 
dan melakukan pertolongan per
tama untuk penyelamatan jiwa 
ibu, dan/atau merujuknya. 

Prasyarat 

Hasil 
=> Mortalitasdan morbilitas 

akibat perdarahan post
partum sekunder menurun 

::> Ibu yang mempunyai risi 
ko mengalami perdarahan 
postpartum sekunder dite
mukan dini dan segera di
tangani secara memadai . 

1. 	 Bidan terlatih dalam memberikan perawatan nifas. terrnClsuk pengenalan dan 
penanganan bila terjadi perdarahan postpartum sekunder . 

2. 	 Tersedia alatlbahan yang diperlukan seperti saoun, air bersill. handuk bersih. alC'lt sllntik 
steril, cairan IV dan antibiotika; semuanya dalam keadaan baik d,Hl siC'lp digllllakall . 

3. 	 Obat oksitosika dan tempat penyimpanan yang memC'ldai 
4. 	 Adanya pencal.atan pelayanan nifas/Kartu Ibu . 

Proses 

Bidan harus: 
1. 	 Periksa gejala dan tanda perdarahan postpartum sekunder . PerO'Hah;m dari vaginC'l atau 

lokhia berlebihan pada 24 jam-42 hari sesudah persalinan dlanggClp sebag(li p!!rdC'lr(lhiHl 
postpartum sekunder, dan memerlukan pemeriksaan dan pengobatan segera . 

.... (C-'_______ _ _________ 



2. 	 Pantau dengan hati-hati ibu yang berisiko mengalami perdarahan postpartum sekunder 
paling sediklt selama 10 hari pertama terhadap tanda-tanda awalnya . Ibu yang berisiko 
adalah ibu yang mengalaml: 
• Pengeluaran plasenta dan selaputnya tidak lengkap . 
• Persalinan lama . 
• Persalinan dengan komplikasi atau dengan menggunakan alat. 
• Terbukanya luka setelah bedah sesar. 
• Terbukanya luka setelah episiotomi . 

3 	 Ber lkan antlblotlKa . mlsalnya Ampis"in 1 gr peroral dan metronidazol 1 gr peroral, 
dlianJutkan dengan Ampisllin 500 mg dan metronidazol 500 mg per oral setiap 6 jam. 

4 . 	 Bila kondisl ibu memburuk pasang infus dan segera rujuk. (Cairan IV diguyur supaya 
nadi bertambah kuat. lalu tetesan dipelankan dan dipertahankan terus sampai ibu tiba di 
rumah sakit ) 

Gejala dan Tanda Syok Berat 
• Bingung, berkenngat, pucat dan dingin. 
• Nadi lemah dan cepat, nafas cepat dan dangkal. 
• TenSI sangat rendah: sistol kurang dari 90 mm Hg. 


\ . Urine kurang dari 30 cc/jam. 

----------------------------------------------~ 

5. 	 Jelaskan dengan hati-hati kepada ibu dan keluarganya tentang apa yang terjadi . 
6 , 	 Rujuk ibu bersama bayinya Uika mungkin) dan anggota keluarganya yang dapat menjadi 

donor darah, jika diperlukan, ke rumah sakit. 
7 . 	 Observasi dan catat tanda-tanda vital secara teratur, catat dengan teliti riwayat 

perdarahan : kapan mulainya dan berapa banyak darah yang sudah keluar. (Hal ini akan 
menolong dalam mendiagnosis secara cepat dan memutuskan tindakan yang tepat), 

8. 	 Berikan suplemen zat besi selama 90 hari kepada ibu yang mengalami perdarahan 
postpartum sekunder ini, 

9, Buat catatan yang akurat. 

I: 

INGAT! 

• Bila terjadi syok, gantikan semua cairan yang hilang, 

• Pertolongan persalinan yang berkualitas dapat mencegah terjadinya perdarahan 
postpartum sekunder, 

• Pengeluaran plasenta dan selaputnya yang tidak lengkap merupakan penyebab utama 
perdarahan postpartum sekunder, 

• Ibu yang mengalami perdarahan postpartum sekunder memerlukan bantuan untuk dapat 
melanjutkan pemberian ASI, dan mereka perlu makan lebih sering agar tetap dapat 
menyusui . 

• Ibu dengan perdarahan postpartum sekunder perlu tambahan zat besi, 
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ISTANDAR 24: PENANGANAN SEPSIS PUERPERALIS 

Tujuan 


Mengehali tanda-tanda sepsis puerperalis dan mengambil tindakan yang memadai. 


Pernyataan Standar 
Bidan mampu mengena/i seca
ra tepat tanda dan geja/a sepsis 
puerpera/is, serta me/akukan 
pert%ngan pertama atau me
rujuknya . . 

Prasyarat 

Hasil 
~	 Ibu dengan sepsis puer

peralis mendapat pena
nganan yang memadai 
dan tepat waktu . 

~	Penurunan kematian aki
bat sepsis puerperalis . 

=> 	Meningkatnya peman
faatan bidan dalam pela
yanan nifas. 

1. 	 Bidan terlatih dalam pelayanan nifas, termasuk pencegahan, pengenalan dan 
penanganan yang tepat terhadap sepsis puerperalis . 

2. 	 Adanya antibiotika. 
3. 	 Adanya sarana pencatatan pelayanan nifas/Kartu Ibu . 

Proses 

Bidan harus: 
1. 	 Mengamati tanda/gejala sepsis puerperalis, yang bisa didiagnosa dini jika 2 atau lebih 

keadaan di bawah ini terjadi sejak ketuban pecah sampai 42 Iwri setelah melahirkan : 
nyeri daerah pelvis 
demam 38,5° C atau lebih 
keluarnya cairan vagina yang abnormal 
keluarnya ca iran berbau busuk dari vagina 
lambatnya pengecilan uterus. 

2. 	 Saat memberikan pelayanan nifas periksa tanda awal/geJala infeksi . 
3. 	 Beri penyuluhan kepada ibu, suami/keluarganya agar waspcl(Ja terlladaf) tanda/~Wlala 

infeksi, dan agar segera mencari pertolongan jika menemukannya 
4. 	 Jika diduga sepsis, periksa ilJu dari kepala sampai kaki IIntuk rnellc<lri sumlJer infeksi . 

(Mungkin /ebih dati satu sumber infeksi termasuk infeksi kllrofl'S) 	 I 
5. 	 Jika uterus nyeri, pengecilan uterus lamlJat. atau terdapat perllaral1an per vaginam . 

rujuklah ibu segera ke RS dengan infus terpasang . (Ibu perfu diperiksa untuk lIloli/wl 
kemungkinan adanya sisa jaringan plasenla). 



6. Jika kondisinya gawat dan terdapat tanda/gejala septik syok (suhu 38° C atau lebih, bau 
busuk dan nyeri perut). dan terjadi dehidrasi, beri eairan IV dan antibiotika sesuai 
dengan ketentuan. Rujuk ibu ke RS . 

7. Jika hanya sepsIs ringan. ibu tidak terlalu lemah dan sulit merujuk. berikan antibiotika 
(misalnya Ampisilin 1 gr peroral. diikuti 500 mg per oral setiap 6 jam, ditambah 
Metronidazol 500 mg setiap 8 jam selama 5 hari). 

8 Pastikan bahwa ibu/bayi dirawat terpisah/jauh dari anggota keluarga lainnya, sampai 
infeksl teratasl. 

9 Cuei tangan dengan seksama sebelum dan sesudah memeriksa ibu/bayi. 
10 Alat-alat yang dipakal ibu jangan dipakai untuk keperluan lain, terutama untuk ibu 

nifas/bayi lain. 
11. Beri nasehat kepada ibu ten tang pentingnya kebersihan diri, penggunaan pembalut 

stenl dan membuangnya dengan hati-hati (sebaiknya dibakar). Jika tidak ada pemball.lt 
steril. maka dapat digunakan kain yang telah dijemur sampai kering. 

12 Tekankan pad a anggota keluarga tentang pentingnya istirahat, gizi baik dan banyak 
minum bagl ibu. 

13 Memotivasl ibu untuk tetap memberikan ASI. (Namun demikian, bayi mungkin 
memerlukan pemberian ASllebih sering agar kebutuhan gizinya terpenuhi). 

14 . Lakukan semua peneatatan dengan seksama. 
15 Amati Ibu dengan seksama dan jika kondisinya tidak membaik dalam 24 jam, segera 

rUJuk ke RS 

INGAT! 

• 	 Semua ibu nifas bensiko terkena infeksi. dan ibu yang telah melahirkan bayi dalam 
keadaan mati mempunyai risiko yang lebih tinggi. 

• 	 Kebersihan dan cuci tangan sangatlah penting, baik untuk peneegahan maupun 
penanganan sepsIs. 

• Infeksl bisa menyebabkan perdarahan postpartum sekunder. 
' . Keadaan ibu akan memburuk jika antibiotika tidak diberikan secara dini dan memadai. 
• 	 Ibu dengan sepsIs puerperalis perlu dukungan monl, karena keadaan umumnya dapat 

menyebabkannya menJadi sangat letih dan depresi . 

5')Bu/w 1 : Standar Pelayanan Kebid~niln 
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Tujuan 

Mengambil tindakan yang tepat dan melakukan penyelamatan liwa bayi baru lahir yiHlq 
mengalami asfiksia neoatorum. 

Pernyataan Standar 
Bidan mampu mengenali dengan tepat 
bayi baru lahir dengan asfiksia, serta 
melakukan resusitasi secepatnya, 
mengusahakan bantuan medis yang 
diperlukan dan memberikan perawat
an lanjutan. 

Prasyarat 

1. 	 Bidan terlatih untuk : 

Hasil 
.. ;- Penurunilfl kematian bayl 

akibat asflksiCl neonato
rum. 

--;- PenUrUrlCln keSilkitCln Clki
hat asfiksia neOilnatorum . 

~ Meningktltnya pemanfa
alan bidan . 

• memulai pernafasan pada bayi baru lahir 
• menggunakan skor APGAR 
• resusitasi pada bayi baru lahir. 

2. 	 Tersedia ruang hangat yang bebas asap untuk persalinan. 
3. 	 Tersedia alatlbahan yang diperlukan, seperti sabun, air bersih, Ilanduk bersih untuk cuci 

tangan, handuk hangatlkain lembut untuk mengeringkan bayi, penghisap lendir. jam dan 
termometer dalam keadaan baik. 

4. 	 Tersedia alat resusitasi dalam keadaan baik. 
5. 	 Adanya sarana pencatatan/Kartu Ibu. 

Proses 

Bidan harus: 
1. 	 Melakukan tindakan resusitasi secepatnya jika bayi lahir tidak menangis, atau lemahl 

tidak ada tanda-tanda pernafasan atau skor APGAR 7 atau kurang . 
2. 	 Segera keringkan bayi dengan handuk hangatlkain kering . Keringkan kepala dan wajah 

secara hati-hati . (Pengeringan mungkin merangsang bay; untuk bernafas, tapi yang lebih 
penling adalah bahwa pengeringan dapat rnencegah kehilangalJ panas melalui 
penguapan) . 

3. 	 Bersihkan jalan nafas dengan hati-hati, gunakan pengisap lendir untuk membersihkan 
jalan nafas. 

4. 	 Jika belum bernafas, baringkan bayi telentang pada permukaan datar, lehernya diganjal 
kain/handuk yang digulung . (Pastikan bahwa bayi tetap terselimuti dan linglwngannya 
hangat untuk menghindari hipotermia). 

5. 	 Bersihkan saluran nafas kembali dengan penghisap lendir. dan berikan bantuan 
pernafasan dengan Ambu bag dan masker. Bila tak tersedia alat tersebut, lakukan 

..::.;60'--____________________~____ Bu~.!!.!. , ~tan.E.ar Pelayanan Kebldan'!!!, 
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bantuan pernapasan dari mulut ke mulut dan hidung . (Pcnelillan rnenunjukkan 8-1 0 kali 
nafas per men it cukup untuk menjaga oksigenasi). 

6. 	 Jika tetap tidak ada perbaikan dalam 5 menit , segera rUJuk 
7. 	 Periksa nadi. Jika tidak teraba, lakukan resusltas l kardio-pulmoner dengan 

perbandingan 3 tekanan dan 1 nafas . lanjutkan sampal bayl bernafas spontan atau 
selama 30 menit. 

8. 	 lakukan tekanan pada jantung, dengan eara meletakkan kedua jari tepat dl bawah garls 
putting bayi , di tengah dada (di prosesus sifoideus) Dengan Jari-jari lurus tekan dada 
sedalam 1-1 ,5 em . dengan keeepatan sekitar 100-120 denyut per menit. 

9. 	 Lanjutkan resusitasi kardio-pulmoner sampai tiba di tempat rujukan, atau sampal 
keadaan bayi membaik, atau selama 30 menit. (Membaiknya bayi ditandal dengan 
warna merah muda, menangis atau bernafas spontan) . 

10. 	 Setelah bayi bernafas normal, periksa suhu . Jika di bawah 36° C, atau punggung 
sang at ding in, lakukan penghangatan yang memadai , Ikuti Standar 13 . (Penelitian 
menunjukkan, bahwa jika tidak terdapat alat-alat, kontak kulit ibu-bayi akan sangat 
membantu menghangatkan bayi. Hal ini dilakukan dengan mendekapkan bayi kepada 
ibunya rapat ke dada, agar kulit ibu bersentuhan degan kulit bayi, lalu selimuti ibu yang 
sedang mendekap bayinya) . 

11 . Perhatikan warna kulit bayi, pernafasan, dan nadi bayi selama 2 jam. Jika kondisinya 
memburuk, rujuk ke fasilitas rujukan terdekat, dengan tetap melalukan penghangatan 

12. 	 Pada bayi yang memerlukan resusitasi, perhatikan tanda/gejala yang mung kin timbul 
sebaga i akibat buruk. Biasanya terjadi dalam 1 minggu, dan dapat berupa kejang . 

13 . 	 Anjurkan ibu , suami/keluarganya agar memperhatikan bayinya dengan baik-baik. Jika 
ada tanda-tanda sakit atau kejang, bayi harus segera dirujuk ke RS. 

Riset membuktikan : 

• 	 Hipotermia dapat memperburuk asfiksia. 
• 	 Bayi jangan dijungkir, karena dapat mengakibatkan perdarahan otak hebat. 
• 	 Bayi tidak perlu diperlakukan seeara kasar atau ditepuk telapak kakinya untuk 

merangsang pernafasan . . 

Prinsip-prinsp Resusitasi 

• 	 Airway/saluran nafas bersihkan jalan nafas dahulu . 
• 	 Breathlnafas lakukan bantuan pernafasan sederhana . 
• 	 Circulationl sirkulasi jika tidak ada/nadi di bawah 60 . lakukan pijatan jantung . 

Ingat: 
• 	 Klem dan gunting tali pusat sesegera mungkin . 
• 	 Pertahankan bayi dalam keadaan hangat. 
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BUKU 2 


INSTRUMEN AUDIT 






I. PENDAHULUAN 


Buku 2: Instrumen Audit ini berisi bahan untuk melaksanakan audit standar pelayanan 
kebidanan yang disajikan pada Buku 1: Standar Pelayanan Kebidanan. Bukuini dapat 
digunakan oleh bidan koordinator/penyelia atau pengelola program, sebagai alat untuk 
memantau pelaksanaan pelayanan kebidanan yang mengacu kepada standar pelayanan 
seperti yang terdapat pada Buku 1. 

Tujuan kegiatan audit adalah untuk melihat apakah standar telah dilaksanakan dengan 
balk. Penilaian terscbut dapat dilihat dari hasil, tetapi dengan cara ini tidak dapat diperoleh 
gambaran apakah standar telah dilaksanakan atau tidak, karena kadang-kadang terdapat 
berbagai alasan kcnapa hasil tidak tercapai. Oleh karena itu, penting untuk melihat seluruh 
bagian dari stand;u, termasuk prasyarat dan proses serta hasil. Bila standar tidak 
terlaksana rlengan balk, sedangkan proses telah dllaksanakan dan seluruh prasyarat 
pokok tersedia, mungkin pernyataan yang ada dalam standar salah dan perlu dimodifikasi 
atau hasH yang diinginkan tidak realistis atau tidak mungkin dapat tercapai. 

Perlu diingat bahwa alat ini dibuat untuk mengaudit standar dengan cara yang paling 
mudah, untuk melih:1t apakah slandar dilaksanakan dengan benar. Audit ini digunakan 
sebagai alat untuk menguji standar, tidak digunakan untuk menilai petugas yang 
m~laksanakannY:1 (w:1laupun beberapa pengetahuan dan ketrampilan dari pelaksana 
kurang schingga pcrlu ditingkatkan). Penting untuk diingat bahwa, audit juga bukan alat 
untuk menllal disiplin bldan. Bila audit digunakan sebagai alat untuk menilai disiplin, 
pro!;es lidak akan berjalan efektif. Audit juga digunakan untuk membantu bidan 
koordinator!penyelia/pcngclola program dalam melaksanakan supervisi dalam rangka 
mp.nmgkatkan kcmampuan bidan dan kualitas pelayanan kebidanan. 



II. CARA ME~AKSANAKAN AUDIT 


Audit dilaksanakan 3-6 bulan dan/atau 12 bulan sesudah dirnulainyc:l penggunaan Slandar. 
Selanjutnya, audit hendaknya dilaksanakan sebagai berikut : 
1. 	 Dilakukan secara rutin, misalnya setahun sekali. 
2. 	 Dilakukan secepatnya bila ada masalah. 
3. 	Dilakukan secepatnya bila ada keluhan dari bidan karena ketidakmampuan mereka 

untuk melaksanakan standar atau ada keluhan dari masyarakat terhadap kualilas 
pelayanan. 

4. 	 Bila ada intervensi/program baru yang ada kaitannya dengan standar seperti 
penggunaan teknologi baru atau obat-obatan baru. Dalam hal ini, audit harus 
dilaksanakan 3 bulan sesudah penggunaan teknologi/obat-obatan baru tersebut, agar 
dapat dilihat manfaat atau efek dari intervensi/program baru tersebut. 

Secara rinci, Metoda yang akan digunakan terdapat pada masing-masing instrumen audit. 
Sebelum audit dilaksanakan harus dibuat jadual terlebih dahulu. Auditor harus 
mengunjungi bidan di tempat tugasnya untuk melihat pelaksanaan standar tersebut. 
Pelaksanaan audit ini membutuhkan waktu 2-3 hari sehingga auditor dapat mengamati 
bidan dalam berbagai situasi. 

Metoda utama untuk mengumpUlkan informasi adalah dengan mendampingi bidan selama 
1-2 hari agar dapat mengamati pelaksanaan pelayanan yang diberikan. Auditor harus 
mengamati lebih dari satu kali pelaksanaan setiap standar. Walaupun demikian tidak 
semua standar dapat diamati lebih dari satu kali, khususnya standar pelayanan yang 
berkaitan dengan penanganan kegawatdaruratan kebidanan. Dalam keadaan seperti ini, 
bukti bahwa standar telah dilaksanakan dapat diperoleh dari tempal rujukan. masyarakat. 
evaluasi catatan medik atau melalui diskusi dengan bidan. 

Disadari bahwa hasil audit ini hanya memberikan gambaran sesaat, sedangkan 
pelaksanaan standar dapat dipengaruhi oleh situasi yang berbeda dcngan saal audil 
dilakukan. Agar hasilnya obyektif, hendaknya setiap pelaksan(l c:ludil rnenggunakan 
informasi dari beberapa sumber, misalnya melalui pengamatan. evaluasi catatan rnedik 
beberapa minggu/bulan sebelumnya atau diskusi dengan masyarakat Oengan dernikian 
akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dari penggunaan standar pad a keadaan 
sebenarnya. 

Pemanfaatan Hasil Audit 

Setelah melaksanakan audit, dilakukan tindak lanjut terhadap standc:lr herdasarkan hasil 
yang ditemukan, sebagai berikut: 
1. 	 Penggunaan standar akan dilanjutkan bila pelaksanaan standar cukup efekliL 
2. 	 Dilaksanakan tindak lanjut yang spesifik untuk mendukuny (I\(lU memperbalki 

kekurangan standar. 
3. 	 Revisi standar 

HasH audit dengan menggunakan check-list tersebut juga drlpat digunakan untuk 
menentukan tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan standar. yang dapal berupa 

.:..2______________________. __ _ ___ . . 



p~menuhan pr:U • .,:U:lt Ilokok yang tidak tersedia atau pelatihan bagi bidan. Dalam rencana 
tt"dak lanlut. Imrlu ("~~p:tkati batas waktu untuk penyelesaian seliap kegiatan dan siapa 
yang bertangf Jllnq/;lw:Jb S(!lanjutnya pmlu dilakukan pemantauan untuk menjamin bahwa 
tlndak lanlut tf'r!;~h\lt r''':lks::lnakan scsuai dengan mncana. 
·Format Audit 

Audit mcrupaki1fl oit91an yang tidak terpisahkan dari format standar pelayanan kebidanan . 
Audit untuk tlap standar mcmakai format yang sarna, yang lerdiri atas Daftar Tilik dan 
Rencana Tind.1/( Lrll1Jllt 
• 	 Dartar Tilil4 (clJ(~c" ·"51) berupa dattar pertanyaan untuk menilai apakah pengetahuan 

dan keterampilan bidan cukup, sarana dan prasyarat pokok tersedia. Daftar ini 
digun~kan unluk mcngaudil atau menguji standar: apakah standar dapat diterapkan 
dengan baik. 

• 	 Rencana Tindak Lanjut berupa daftar pertanyaan untuk menemukan kekurangan 
prasyaral dan proses dalam standar yang perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti, 
termasuk batas waktu pelaksanaannya dan orang yang bertanggungjawab dalam 
melaksanakan kegiatan tersebut. Rencana Tindak Lanjut merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dan penting dari pelaksanaan audit dan tidak dapat dipisahkan dari Daftar 
Tilik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang memerlukan 
perbaikan dan digunakan untuk membantu bidan koordinatorl supervisor dalam 
pelaksanaan supervisi. Tanpa adanya tindak lanjut dari kegiatan audit, sulit untuk 
mempertahankan dan meningkatkan standar. 
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III. INSTRUMEN AUDIT STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN 

A. INSTRUMEN AUDIT STANDAR PELAYANAN UMUM 

IAudit dari IStandar 1: Persiapan untuk Kehidupan Keluarga Sehat 

Lokasi 
Tanggal 
Pelaksana -Audit 

IA. Daftar Tilik 

Metoda: 
1. 	 Pengamatan langsung terhadap bidan yang sedang melaksanakan penyuluhan atau 

konseling. 
2. 	 Diskusi dengan bidan. 
3. 	 Diskusi dengan Ibu hamil dan suami/keluarga/masyarakat. 
4. 	 Telaah bahan pelajaran. 

- - . .-- .-- -
Kriterla 


Bidan telah dilatih cara memberikan KIE 
 -_. 
Tersedia alat bantu untuk promosi kesehatan 

Tersedia transport untuk kunlungan pembinaan nlas~ar~~~l- -

Tersedia waktu untuk kunjungan ke lapan~,!,ingg~~!!l.. 

Bidan dikenal oleh penduduk setempat 
 -_._-- -_.. _ ,' - - .. 

Ada jadwal kunjungan ke lapangan - ---_ .. -

Bidan diterima oleh g.enduduk setem~at 
 --- --- . -
Masyarakat bertanya mengenai kehamilan. KB. Kesehatan dan gill 
tan~a disuruh/diminta oleh bidan ----_._- --
Jawaban yang diberikan oleh bidan adalah benar -,-. 
Materi proses pembelajaran benar - . -
Adanya tempat untuk melaksanakan konseling yang disediakan oleh 
masyarakat 
Langkah-Iangkah yang terda~at dalam standar dilaksanakan 

Pelaksana Audit: 

( .. ................... ........... ) 


-.-:-:--~= 

Va Tidak 

.. -- P·-." • .•_ po , •_.. 	 • 



--	 . -. -- -- --- _.__ .- ._- -----------------~ 
B. Re~.cana Tindak Lanjut ___.___ 

Tujuan: 	Menqidcnliflk.:lsi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan. untuk 
mcnJilmlfl b,lhwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan. 

Metoda: Pcr1nmuiln untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
lindClkZIn y,mg diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
olca pCli/d Iper1ahankan. 

! AjJakah semuCl kntenilY-ang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
1lelah dipenuhi? Ya 0 TidakD 
.- .. -	 .. - - .---.--------r-=-:-:------:---:--:---:-:-:---:--------:---:----':'''--:-----7'-:-:-----i 
.,' 	 Blla ya (semua kntp.riil telah dipcnuhi) : Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi) : 

• Apakah semua prasyarat tersedia? 
I 	 • Apakah ada hall~ln yang dapat 	 Ya 0 TidakO 
II meningkatk;m ku;t"tas proses? Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 

Jelaskan . tidak tersedia.
I 	 • Apakah seluruh proses telah
I diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakD 

· Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulisI 

I • Apakah ada prasyarat lain yang perfu dalam proses? . 
, ditambahkan guncl mempermudah Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 

proses? Sebutkan Ya 0 TidakO 

• Tindakan apa yang harus dilakukan 
untuk memperbaiki proses? Jelaskan 

: dengan spesifik. 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik. 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

Tandatangan 
dimana tindakan 

Tanggal dan hariTanggal dan hari Petugas yang 
auditor I supervisor 

harus selesai 
evaluasi selanjutnyabertanggung jawab 

untuk melaksanakan 

dilaksanakan 
 tindakan 

Buku 2· Ins/rump.n. .Audit 5 
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L-IA_u_d_i_t_d_ar_i__-.LI....::..S....::..ta.:....;"..:...:d=a:.::..:.r...,::2:....:..:_P_e.:....:"..:...:c:...,:a:....:..ta:.:..;t:..::a~".__________._--~-=-_- ·.--- - -·_____._J 
Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


----- ._ ~ .JIA. Daftar Tilik 

Metoda: 
1. Telaah semua sistem pencatatan yang berkaitan . 
2. Telaah buku Kohor Ibu/bayi dan catatan rujukan . 
3. Telaah buku harian/buku visuml jadwal kegiatan. 
4. Diskusi dengan bidan. 

Krlteria ----- --.. ---- - " 

Semuapencatatan tentang pelayanan kesehatar~ i~~ _da~ ~ayi .tcrscdi 

Bidan memahami semua pencatatan tersebut 
 -'--' -...- ,- - . , . - , .. 
Semua pencatatan tersedia untuk ditelaah •. .- - .. .. 
KMS Ibu HamillKohor Ibu/Kohor bayi/Kartu · lbu/Kartu bayi I 

- ~ 

pant . ograf 
digunakan ---- ._-
Bidan telah dilatih tentang penggunaan pencatata!!....~_~n p~l.aporan tsh 

Semua catatan diisi dengan lengkap dan benar 
 - --- .- - . 
Bidan telah dilatih tentang pengumpulan data bersama masyarak<lt dan 
anggota keluarga 

. .. . .. . --- ' - ." 
Bidan mengajak kader/PKK/dukun agar dapat mengenal ihu hruniI lit 
wilayahnya dan membuat Q,encatatan . . -

Bidan mendiskusikan dengan kader/tokoh masyarakat tentany tarutn
tanda bahaya dan tindakan yang harus dilakukan berkaitan dcnyan Ihu 
hamillibu bersalinllbu nifasl bayi baru lahir ._-- _. -. . . -

Bidan membuat rencana kegiatan -- .- --- _ .. - -- . 


Rencana kegiatan telah didiskusikan dengan penyeli?_. ___ __ _ _ . 

Semua langkah/kegiatan dalam rencana kegiatan dilaksanakan -- -- . . -

Va Tidak 

----1_ __ _ _ 

Pelaksana Audit 

(.. .... ........... " ... ) 


Bulcu 2.' In&lrumen..Audil 

I 
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[!I. Rencana Tl~~~"1(--=l..-=an:;.jr..:u:.:.t_____________________-.-J 

Tujuan: 	Mengidenlifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan . 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

I
Apakah semua krrteria y;:mg disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 

. _t~lah dipenuhi? . Ya 0 TidakD 
I Bila ya (semuel knteria tclah dipenuhi): Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 
I •Apakah semua prasyarat tersedia? 
i • Apakah ada hall;un yang dapat Ya 0 TidakD
i meningkatkan kualitas proses? Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
i Jelaskan. tidak tersedia. 
i • Apakah seluruh proses telah 

diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 
• Apakah terdapat kesalahan 

sebagaimana yang tertulis 
: • Apakah adil prasyarat lain yang perlu dalam proses? . . 
I ditambahk;m guna mempermudah Bila ya, sebutkan kesalahnnya . 
! proses? Sebutkan Ya 0 TidakD 

• Tindakan apa yang harus dilakukan 
, untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
I 

I dengan spesifik. l. 	.. - - _ ____ . - . ' - _ .... ..._ _ _ ________-+---=:...=...:..=:.:....:....;:.J:..:=-=-:.:..:.:..:..:._________--j 


Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan . apa 	 yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . . .. _. _ ~____~.=..::..:.::.::::.:.:::.:.:......::...=...:..=:.:....:....;:::.c...::...=...:....:.:..:..:.______ 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

Tandatangan 
dimana tindClkiln bertanggung jawab 

Tanggal dan hari Tanggal dan hi"! Petugas yang 
auditor I supervisor 

harus srlCSill untuk melaksanakan 
dilaksana"-iln hndakan 

evaluasi selanjutnya 

I.. . ---------- '--_._------'----------' 
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--- ---- - - - - -
-------- ---- - -----

----- -----

B. 	 INSTRUMEN AUDIT PElAYANAN ANTENATAL 

IAudit dari I Standar 3: Identifikasi Ibu Hamil 

Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


[A. Daftar Tilik
'------------------------- -- - .. ---.-----

Metoda: 
1. Pengamatan langsung terhadap bid an yang sedang bertugas di lapanyan. 
2. Diskusi dengan bidan . 
3. Diskusi dengan Ibu hamil dan suamilkeluarga. 
4. 	Tinjauan semua catatan tentang pelayanan kesehatan ibu dan neonatal terrnasuk 

Kohor Ibu dan KMS Ibu Hamil Hamil, Kartu Ibu. 

Va Tidak 
Ibu hamil mengetahui kapan dan di mana memeriksakan kehamilan~a ___ 

Kriteria 

.__._ ' -.. 	 . 

Bidan menyapa para ibu/masyarakat dengan carayang sopan_~ __ __._n __ 

Seluruh bentuk pencataian tersedia untuk diaudit 
r----

Menggunakan KMS Ibu HamillKartu Ibu/Kohor Ibu 
Seluruh pencatatan diisi secara lengkap dan benar ._---_ .._ .._ - . - - -_. ._--.- -.- "-"-
Bidan terlatih tentang tujuan pemeriksaan antenatal 
Bidan terlatih tentang tanda dan gejala kehamilan 
Bidan mengetahui jumlah seluruh ibu hamil di ~l!§~9.b.0y_C!.__ ___ __ .. _. __ __ _.. _._ 

... .. ,. - ." . - . 

Bidan dapat menghitung perkiraan jumlah ibu hamil yang akan dilayani 
sebelum kehamilan 12 minggu .._--._-- _.' - '--" '--' 

r-- -- --ISeluruh ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sebelum urnur 
kehamilannya 12 minggu 
Pelayanan antenatal mudah dijangkau oleh ibu hamil, suami, keluarga 
dan mas:rarakat 
Terdapat tempat khusus/tertutup untuk pemeriksaan antenatal yang 
dapat diterima oleh ibu, keluarga dan masyarakat 
Rujukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan ----._._- . ._------' ----
Seluruh rujukan ditindak-Ianjuti oleh bidan -_._----
Seluruh proses yang tertulis dalam standar dilaksanakan ----_ . .-

Pelaksana Audit, 

(.... .... ... .... .. ... .) 


I 
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- --_ _ _ _____ 

--- - - ---- --- --- --- - -- - - ---- -

i 

[ B. Rencana Tindak Lanjut 

Tujuan: Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan . 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapaildipertahankan. 

Apakah semua kriteria yang disebutkan dalam daf1ar tilik untuk audit pencapaian standar 
telah dipenuhi? 

8ila ya (semua kriteria telah dipenuhi): 


• Apakah ada hal lain yang dapat 
meningkatkan kualitas proses? 

Jelaskan. 


I.Apakah ada prasyarat lain yang pertu 
ditambahkan guna mempermudah 
proses? Sebutkan 

----:-_-+---.::..:::.:...:.>:Z..::.:~~~~________ 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
__ terpenuhi: 

• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 
Jelaskan dengan s~esifik. 

. .- ------------. -

Tanggal dan han 
dimana tindakan 

harus selcsai 
dilaksan:lkan 

Ya 0 TidakO 
Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 
• Apakah semua prasyarat tersedia? 

Ya 0 TidakD 
8i1a tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 
dalam proses? . 
8ila ya, sebutkan kesalahnnya. 

Ya IJ TidakO 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan s2esifik. ___j 

- ---.-----+---=..:::.:..::.:::..:..:..::.:...:....;::..:::..:...:c;;;z..:::::.~=-=-::~~----_1 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

-~----------+-----------,---------___1 

Petugas yang 
, bertanggungjawab 

untuk melaksanakan 
tindakan 

- - --_. - . ----

TandatanganTanggal dan hari 
auditor I supervisorevaluasi selanjutnya 

I 	 I- - _.. . ---- -----"------ ----' 
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----- -

----- ---

IAudit dari 

Lokasi 

Tangga' 

Pelaksana Audit 


r-------------------------- - - --- ~- .-_.....- ... 
IA. Daftar Tilik 

Metoda: 

1. 	 Kunjungan ke Puskesmas/Pustu/Posyandu atau tempat l;tin unluk meng;trnali 
langsung pelaksanaan pemeriksaan antenatal aleh bidan. 

2. 	 Diskusi dengan bidan . 
3. 	Diskusi dengan Ibu hamil dan suamilkeluarga. 
4. 	 Telaah semua catatan tentang pelayanan kesehatan ibu dan neonCltal termasuk Kohor 

Ibu, Kartu Ibu dan KMS Ibu Hamil Hamil. 

Kriteria 	
.-. 

-----. 
Tersedia jadwal kunjungan ---_.._-. ._ . 

Ibu hamil mengetahui kapan haru& memeriksakan kehamilannya 
- ~ 

-'-
Tersedia semua catatan untuk dikaji 
KMS Ibu Hamil Hamil/Kartu Ibu digunakan 

-
Bidan terlatih untuk menggunakan KMS Ibu Hamil HamillKartu Ibu 
Semua catatan terisi lengkap dan benar 
Tensimeter tersedia deln dalam keadaan baik 

.~. 

Timbangan dewasa, pengukur I'ingkar lengan atas, pita uklfr dan stetaskop 
janin tersedia dan dalam keadaan baik 
Tersedia abat untuk pencegahan dan pengabatan malaria (khusus untuk 
daerah malaria) 
Tersedia abat untuk pengabatan kecacingan (untuk daeran dengan 
~revalensi kecacingan tinggi) 

'-
Alat pemeriksaan protein urine tersedia dan berfungsi -------_.
Alai pemeriksaan Hb tersedia dan berfungsi -.. _.-.- "----. 
Tersedia tablet Fe/besi dalam jumlah cuku~ --	 - -_. . 

Tersed(anya tempat yang memadai (~rivasi) untuk ~emeriksaan an~~_~~~L_. 
Hasil temuan didiskusikan dengan Ibu l1amil dan s~ami/keluargil_._.... _. 

\ Adanya kegiatan tindak lanjut terhadap kasus ~ang dirujuk 	
.. . 

__ .. _ . _ • __ .. . _ __ _ - e • • 

Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin d'an sesuai 
dengan standar 

Pelaksana Audit, 

(................ .... .... .) 


Va Tidak- -
-_.... _._ - ..- --. 

. 

"r--'- 

-

. 

-_._-- f--- 

._---_..'._--
.._-_."- ---- , 

.. ,._ . ._- .._ -_. , " _ ... 

,._------_.-.--- -- 

-~--. -- ..._ -"--- " .-. 
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- ---_._---- -	 -_. _ _ .. .-_._-- --- --
[ ~_: Ren~ana_!indak Lanju~ __.~__ 

Tujuan: 	Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan. 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) ' serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

Apakah semua kriteria yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
telah dipenuhi? Ya 0 TidakO 
Bila ya (semua kriteria telah dipenuhi): Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 

• Apakah semua prasyarat tersedia? 
• Apakah ada hal lain yang dapat Ya 0 TidakO 

meningkatkan kualitas proses? Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
Jelaskan. tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 

• Apakah ada prasyarat lain yang perlu dalam proses? . 
ditambahkan guna mempermudah Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 
proses? Sebutkan. Ya 0 TidakO 

• Tindakan apa yang harus dilakukan 
untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan s.-2,esifik.------- -.---- -------------4r---=-=-'-'-'iL=----'--"---=---------------1 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan den-.9an s2,esifik . . ----.---.. _- ._.- - ---------+-..,;:.....=...:.=-=...;~--=--=--'"'----'-------'--"---'----------

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

. . --------- -.- . . ----------4----------,-----------\_

T anggal d;m hari 
dimana tindak;m 

harus selesal 
dilaksanakan 

, 

Petugas yang 
bertanggung jawab 

untuk melaksanakan 
tindakan 

Tanggal dan hari 
evaluasi selanjutnya 

Tandatangan 
auditor I supervisor 

_ . _ _ _ .. _ . _. _ _ __ _ ____'---_______---.1________----' 

A_"_~I/_'_~_'_"s_'fU_n:~':_~.!.!'_flr _ __________________________---,-,-11 



------
---

----- ---

1-1A_u_d_i_t_d_ar_i__----'-1_5_ta_n_d_a_r_5~:_P_a_l_'_p_a~si~A_b_d_o_m_in~~_I______~-=·~~~---·------~ 

Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


IA. Daftar Tilik 

Metoda: 

1. 	 Pengamatan lang sung terhadap bldan yang sedang melakukan pemeriksaan 
abdomem. 

2. 	 Diskusi dengan bidan. 
3. 	 Diskusi dengan Ibu hamil dan suamilkeluarga. 
4. 	 Review semua catatan tentang pelayanan kesehatan ibu dan neonatal termasuk Kohor 

Ibu, Kartu Ibu dan KMS Ibu Hamil Hamil. 

Va Tidak 
Semua catatan tersedia untuk dikaji 
KMS Ibu Hamil Hamil/Kartu Ibu digunakan 

Semua catatan diisi secarH lengkap dan benar 
Bidan memberi salam dengan ramah kepada ibu hamil dan suamil 
keluarganya, sesuai dengan adat istiadat setem~at 

Krlteria 

----- .. ,_ .. _--_ .. _-- --- - - - ... --_._---
Bidan terlatih dalam melaksanakan pemeriksaan perut yan~Lben~r_. _________ 

---, ------ --..--
Timbangan dewasa, pengukur lingkar lengan atas, pita ukur dan 
stetoskop jan in tersedia dan dalam keadaan baik 

_. -- •.. -- - --  ---_. ------
Ibu hamil diminta untuk mengosongkan kandung kencing scbelurn 
pemeriksaan perut dilakukan 

--- - . -" . .. --'--  -_.-.-._--
Pen9.ukuran tinggi fundus menggunakan Eita ~en9uk~.____ . ___ .. 
Semua temuan didiskusikan dengan Ibu hamil dan sU~r:!:ll~k.~I~C1r~allya 

- -- -----~-':~ : l 
Rujukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan ----- •.. _-
Semua kasus yang dirujuk ditindaklanjuti oleh bid an 

-- .......
--_ .. - --

Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan scsufli 
dengan standar 

---"."---

Pelaksana Audit 

(...................... ) 
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: B. __ -	 _t _ __ -- .-_ --- .-._- ---_-_-_-_-_-_-_-_~_=__=_______'~_~nc~~a ti~dak l~~lj~ -- ------.___--_.__-_--==~~~_-~_-__

Tujuan: 	 Men~idelllifik<1si prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan. untuk 
menJamin hahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan. 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikcln temuan (baik positif maupun negatif) serta 
tindak<1n y<1ng diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dIpertahankan. 

- ---- -------------~----:---:-:-----;-----:---:----, 

I Ap~kah semUil i<.rlterlcl yang disebutkan dalam danar lilik untuk audit pencapaian standar 

1 _ ~t:I~~~i.e~~~~I? -- --- --	 Ya 0 TidakO-------. r-::::- __ ___ 
: Blla ya (semucl kfltfma tel"h dlpenuhl): Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi) : 
I 
I •Apakah ada l1allaln yang dapat 

• Apakah semua prasyarat tersedia? 
Ya 0 TidakO 

meningkatkan kU(llitas proses? Bila tidak. sebutkan prasyarat yang 
Jelaskan . tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 

• Apakah ada prasymat lain yang perfu dalam proses? . 
ditambahkan guna mcmpermudah Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 
proses? Sebutkan . Ya 0 TidakO 

• Tindakanapa yang harus dilakukan 
untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik. 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi: 

_• Tindakan apa yang perlu dilakukan? 
Jelaskan den-.9an s-.2esifik. 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

Tanggal dan hari Petugas yang Tanggal dan hari Tandatangan 
dimana tindakan bertanggung jawab evaluasi selanjutnya auditor I supervisor 

harus selesai untuk melaksanakan 
dilaksanakan tindakan 

OUkll 2 _ 'lis/rumen 4ud" 13 



IAudit dari I Standar 6: Pangalalaan Anemia Pada KehamJ!a~__. _ 

Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


[A. 	Daftar Tili~ 

Metoda : 
1. 	 Pengamatan langsung lerhadap bidan yang sedang melaks"l1<lkan rXHTler;ksaan Ibu 

hamil. 
2. 	 Diskusi dengan bidan. 
3. 	 Diskusi dengan Ibu hamil dan suami/keluarga . 
4. 	 Tinjauan semua catalan lentang pelayanan kesehatan ibu dan n4t<)I1atal term;Jsuk 

Kohor Ibu, Kartu Ibu dan KMS Ibu Hamil Hamil. 

. -- - . 

Kriteria 
-, - - -

Tersedia prataQ Qen<3talaksariaar'l anemia..2ada__k~h.~~ila~ 

Bidan memahami pratap pengobatan anem~aiY.u ~ar~l!__ . . 

Semua catatan tersedia untuk dikaji ____ . 0.
~ 

KMS Ibu HamiliKartu Ibu digunakan -_ ._---_ .__ .- - ." - . - _. 

Semua catatan diisi secara lengkaQ dan benar ----. - --.--
Bidan terlatih untuk mengenal dan menangani a~~_'!l.i~~~~c:l.r!~.lal1 


Bidan terlatih dalam pengambilan darah untuk per!.'_~!J~_~~~tl Ho 

Bidan terlatih dalam pemberian tablet Fe den~n ~to~is .~nat . 


Alat pemeriksaan Hb tersedia dan dalam.keadaan baik _ _ . . 

Tablet besi IfolatNit C (bll~ di~erluk~m } ,tersedia __ __ . .. . 

Bidan memastikan Clpakah Ibu ham" telah mef!dapat _c!Jk~Q.!.'!.t.~I(jt f .
~ 	 1 ' '-

Tersedia obat untuk pericegahQh dan pengobatan malaria (khllSlIS dnluk 
daerah malaria) . .-- _ . -
Tersedia obat untuk kecacingan --.- . . --.-
Informasi yang diberikan oleh bidan benar --- ----- .• 
Semua temuan didiskusikan denganlbu hamil dan suami/kelu~.rya~ 'fa . .., 
Rujukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan -	 ' - _. . 

Semua kasuS ~an~ diruluk diUndaklanjuti oleh bidan 
' 

-_._--.--- - -
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai 
dengan standar 

Va Tidak 

Pelaksana Audit 

(....... , .. ., .... .... ..) 
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I 

-- - - - - - .~	 ~ --- --. - --- 
B. Rcncana Tindak lanju_t ____ _ __ 

Tujuan : 	MenuioentlflkClsi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menJarnln bahwa pelaksanaan standar dapat dicapa i/dipertahankan. 

Metoda: Pertemuan -untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
tindakan yang diperlukan untuk -menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

: Apakah semua kntena yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
ltelah dipenuhi?_ __ Yan TidakO 
I 8ila ya (semua kntena telah dipenuhi): 8ila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 

,! • Apakah semua prasyarat tersedia? 
~ • Apakah ada hallam yang dapat Ya 0 TidakO 
I meningkatk;ln kuahtas proses? 8ila tidak, sebutkan prasyarat yang 

Jelaskan tidak tersedia. 
• Apakah seluruh proses telah 

diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 
• Apakah terdapat kesalahan 

I • Apakah ada prasyarat lain yang perlu 
i ditambahkan quna mempermudah 
I proses? Sebutkan 
! 

I'-------- ---- - 

sebagaimana yang tertulis 
dalam proses? . 
8ila ya. sebutkan kesalahnnya. 

Ya 0 TidakO 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik . 

-+-=:..=.:..=-=-~=-c..::..=.:..:..:..;"._:._________- - - -- ___________ 	 ___1 

8ila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik. 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
terse but diatas? 

Tanggal dan hari 
dimana tindakan 

harus selesai 
dilaksanakan 

Petugas yang Tanggal dan hari Tandatangan 

bertanggung jawab evaluasi selanjutnya 
 auditor / supervisor 

untuk melaksanakan 
tindakan 

l 
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IAudit dari IStandar 7: Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan 

Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


IL-A_"_D_a_ft_ar_T_i_li_k_______________.__________-.J] 

Metoda: 
1. 	 Pengamatan !angsung terhadap bidan yang sedang melaksanakan pemeriksaan Ibu 

hami/. 
2. 	 Diskusi dengan bidan . 
3. 	 Diskusi dengan Ibu hamil dan suami/keluarga . 
4. 	Tinjauan semua catatan tentang pelayanan keseha\an ibu dan neonatal termasuk 

Kohor Ibu. Kartu Ibu dan KMS Ibu Hamil 

Kriteria Va Tidak 
.. .. - --._-

Tersedia protap penatalaksanaan hipertensi keha~ilan <?I~h-bl<.Jan 

Bidan memahami protap penalalaksanaan hi~~rteil_~.!-.keharni~n 

Semua catatan tersedia untuk dikaji 


JSMS Ibu Hamil/Kartu Ibu digunakan - --- - _. 
Semua catatan diisi secara lengkap dan benar --_._---
Bidan terlatih untuk melaksanakan pemeriksaan tekanan d~r_a_t~ 


Bidan terlatih untuk melaksanakan pemeriksaan protein <:!~!9!1] urille 

Bidan terlatih untuk mengetahui oedem pada ibu hamil 

Bidan terlatih untuk mengetahui penyebab. deteksi dini dan pp.rlolonqnn 

pertama hipertensi kehamilan termasuk preeklamsia/ekla_ms_i.~ 


Tensimeterlstetoskop tersedia dan dalam keadaan ba.i~____ 

Alat untuk pemeriksaan protein dan gula di urine tersedia dem dalam 

keadaan baik 


-
Informasi yang diberikan benar _. . - -

Semua temuan didiskusikan dengan ibu hamil dan suami/kf~.I_~~_ryallya 

Tersedia ambulans/transportasi untuk merujuk ibu hamil den( l.l n 11 r1 nClIli(1 

alJar mendapat perawatan dan ~engobatan :rang2~.§.t.:!ai __ . .. 

Rujukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan 


' - ' ~-'-'--

Semua kasus yang dirujul< ditindaklanjuti oleh bidan 
.... 

. -
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta i~n <.Jnn sesuai 

dengan standar 


Pelaksana Audit 

(.... ..... ....... ..... .. ) 
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_ _ _ _____ ____ ____ 

I 

,IIUK PRRPU~ AK 

DE : KBSBHAT A 
.- . . -. ----.- .. - .. - .. . . 

:_~~ _~encana Ti~~_a.~_l~!1jut_____________________ _ -, 

Tujuan: Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan. untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan . 

Metoda: Pertemual1 untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
tindakan yClnq diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipcrtahankan. 

- .. __ . 

ApClkah semuCl kfltCrtCl yClng disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapa ian standar 
~ 	 lela_h_~~~_uh_j'> . . 

811" ya (s~mu(l kfltPflil telah dipenuhi): 

, • Apakah ada hallClln yang dapat 
menlngkatkan klJalltas proses? 
Jelaskan . 

• • Apakah ada prasyarat lain yang pertu 
dltambahkan gunCl mcmpermudah 
proses? Sebulkan . 

1 
t __ 

T anggal dan hari 
dimana tindakan 

harus sclcs;)i 
dilaksanakan 

._ ._____ 

Ya IJ TidakD 
Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 
• Apakah semua prasyarat tersedia? 

Ya 0 TidakD 
Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakD 

• Apakah terdapat kesalahan 

sebagaimana yang tertulis 

dalam proses? . 

Bila ya, sebutkan kesalahnnya . 


Ya 0 TidakD 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik. ________j-+~::..::..:~.::.::..:....:.....::..c..::..::..:~:.....-____

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 

Siapa yang harus melaksar.3kan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

.....- - -------J----------r----------i 

Petugas yang 
bertanggung jawab 

untuk melaksanakan 
tindakan 

Tanggal dan hari 
evaluasi selanjutnya 

Tandatangan 
auditor I supervisor 

. ---L . -..L_______---' 

Bulw 2 : instrum/11l AudIt 
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- -- - ----

1 I Audit dari 	 
~.------~----~~~~~~~~~--~~~--~-----------------------

Lokasi 
Tanggal ••• • ••••• f ••••• • ••• i •• ' • • •••••• ~ ••••••••••••••• • ••• I ••• ' •••••••••••• I •••• ' •• • ••••••• •• •••• •• ••• 

~elaksana Audit 

[~. Oaftar Tit(k 


Metoda 
1. 	Pengamatan langsung terhadap bidan yang sedang mempersiapkan pertolongan 

persalinan. 
2. 	 Diskusi dengan bidan. 
3. 	 Diskusi dengan Ibu hamil dan suami/keluarga. 
4. 	 Tinjauan semua catatan tentang pelayanan kesehatah ibu dan neonatal termasuk 

Kohor lbu, Kartu Ibu dan KMS Ibu Hamil. 

Va Tidak 
Terdapat ketentuan tentang persalinan yang perl!:l..~jjlakuk~~~J}3~_______.. _ 
Bidan memahami indikasi rujukan untuk persalinan di RS 

Kriteria 

I-:--:---.,.---:--___--:-__-L--___--'~--_:__-----_::__------__:_-- .. '------r----.. 
Ada kunjungan rumah terencana untuk persiapan persalinan pada 
tdmester-3, 	 -, 
Masyarakat setempat meneritna bidan dengan baik _"_____ _ .. ---..--- .- -----i 
Ibu hamil ditemani pada saat persalinan oleh suami/keluarga dan 
seorang pendampin.-9 persalinan 	 ______ ...._ _. 
Seluruh pencatatan tersedia untuk dipelajari ____ ...__ ._..--.- -
Menggunakan KMS Ibu HamillKartu Ibu/Kohor Ibu _ __ .. _ .. 

Semua pencatatan diisi lengkap dan benar ____.._.. .. _ 

Bidan rTiengetanui risJkopads ibu hamil yang akan di~l;ljuk __. 

Bidan menQetahui perlen..gkapan untuk Q.ersalinan ang_b~r~~h_dall tlm'lI1 

Alat untuk pemeriksaan antenatal tersedia dalam keadaan baik 

Alat persalinan yang barsiI) ter~edia ________ .. _ 

Semua temuan dibicarakan dengan ibu hamil dan suami/kelua~9C!nya_ 


Jika ibu akan dirujuk, transportasi yang akan digunakan dibicarak:m 

dengan suami dan keluargany,8 _________ __..__ . 

Rujukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan__. ____ ___ . 

Seluruh rujukan ditindaklanjuti oleh bidan _______ ._ .._ 

Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai 

dengan standar __ __ ___ -----------J-

Pelaksana audit, 

(....... .. ...... ..... ) 
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_ _ __ __ ______ __________ 

Tujuan: Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan _ 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik posit if maupun negatif) serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/d ipertahankan. 

I Apakah semua kntena yang disebutkan dalam daftar til ik untuk aud it pencapaian standar 
telah dipenuhi? 

f Bilrt ya (semua kriteria telah dipenuhi): 
I 
I 

I 
; • Apakah ada hal lain yang dapat 

meningkatkan kualrtas proses? 
Jelaskan. 

, 

: • Apakah ada prasyarat lain yang perlu 
, dltambahkan guna mempermudah 

proses? Sebutkan _ 

.	 -

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 
.-- -- ------ - ._.- ...__. ----------------+---------------------1 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan / 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

. 	- - ----------~---------.---------~ 

Tanggal dan han Petugas yang Tanggal dan harl Tandatangan 
dlmana tindakan l>ertanggung jawab evaluasi selanjutnya auditor / supervisor 

harus seles;J1 untuk melaksanakan 
dilaksanakan tindakan 

.. _ • _ _ . • ________. _ ____ __ . _ ___ _ _ ___ _ -..L ______ ._------' 

Ya 0 TidakO 
Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi) : 
• Apakah semua prasyarat tersed ia? 

Ya 0 TidakO 
Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 

sebagaimana yang tertulis 

dalam proses? . 

Bila ya, sebutkan kesalahnnya . 


Ya 0 TidakO 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik . -----j-+-----=-::..;,..:..,OZ":':""---=-..c....::.-=-
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C. INSTRUMEN AUDIT PERTOLONGAN PERSAllNAN 

IAudit dari IStandar 9 : Asuhan Saat PersallnanL----__~_.....I.L......;;....:..::..:..:..~___.;.~.;...;;..;;;.~.=.:.....;;...:::..=..:...~';"';;;;'O;;.;.;..;,,;..;;;...;...;------- . ' . _____ . _. . _... . .. . 

Lokasi .f ••• ' •• •••••••• " ...... . ...... " •••••••••••••••• , • • ••••••••••••••• ~ ••••••• •••• •••• • •• • 4 • ••• • • ••• • 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


Ia,•• 

IA. Daftar Tilik 

Metoda: 
1. Pengamatan langsung pada saat bidsn memimpin persalinan 
2. Diskusi dengan bldan yang bersangkutan. 
3. Diskusl dengan Ibu hamil dan suami/keluarga. 
4. Mempelajari seluruh pencatatan. . 

_._-- -----
TidakKrlterla Va----_ ._ .. - .. ---- .- ... ._---, '- - -

Seluruh pencatatan tersedia untuk dl Qelajari 
-. _ _ _ e •-'- . . . - .. . . . _- . .----- .. . -

Menggunakan KMS Ibu H.amil/Kartu Ibu/KQhor Ibut partograf 
• • 0 ...... _ _ _ _ _ -----.- --- . . 

Seluruh pencats tan diisi dengan lengkap dan benar -- ..--.--- -
Ibu dan keluarganya merasa aman ditangani oleh bidan ----_.__ . --.-- --.-.. --
Alat untuk persal inan tersedia dalam kondisi baik. termasuk air bersih, 
sabun, handuk bersih dan s-arung tangan steril --
Bidan teratih tentang cara pers81inan yang bersih dan aman. serts 
penggunaan partograf 
Bidan mampu melakukan pencatatan yang diperlukan, mengisi partograf 
dan Kartu Ibu 
Bidan terlatih untuk mengenal adanya risiko dan tanda persalinan 
lama/macet, atau kelainan lain yang memerlukan rujukan 

._- '---
Tersedia alat untuk pertolongan persalinan yang bersih dan aman 
Ibu dianjurkan untuk tetap aktif atau dalam posisi setegak mungkin dan 
memilih posisi sesuaj dengan keinginannya pada waktu bersalin 

~.-.- ...--
Seluruh temuan diblcarakan den-.9.an ibu dan keluarganya 

- I----' 
Seluruh rujukan ditindaklanjutl oleh bidan 
Pedoman untuk asep tik dilaksanakan 
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai 
dengan standsr ' 

Pelaksana audit, 

(......... ..... ...... ) 
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P-3.-R-enc-a-naTfnd~_-k:--= - a~·nJj.u=-t=--_________________l=-=	 ___---"1 

Tujuan : 	 Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapaildipertahankan. 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif)serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

Apakah semua kriteria yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
telah dipenuhi? Ya 0 TidakO 
Bila ya (semua kriteria telah dipenuhi): 8ila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi) : 

• Apakah semua prasyarat tersedia? 
• Apakah ada hal lain yang dapat Ya 0 TidakO 

meningkatkan kualitas proses? Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
Jelaskan. tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 

• Apakah ada prasyarat lain yang perlu dalam proses? . 

ditambahkan guna mempermudah 
 8Ha ya, sebutkan kesalahnnya. 
proses? Sebutkan. Ya 0 TidakO 

• Tindakan apa yang harus dilakukan 
untuk memperbaiki proses? Jelaskanl______________,___._______+--=d:...::e~n~ga.:....:n_=s:.r:~:...:e:...:s..:..:.ifi.:.:..lk.:.:...________-;--_ 

8ila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi: 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 
_. ._._-'------+----------- ---------1 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

---- --- - .. .,- . ....- --------r----------,----------j 

Tanggal dan han Petugas yang Tanggal dan hari Tandatangan 
cllmana tindakan 

harus selesai 
# I 

I 
bertanggung jawab 

untuk melaksanakan 
evaluasi selanjutnya auditor I supervisor 

dilaksanakan tindakan 

_._ .. _ _ _ _ . .. _._.________.........J.________--.L___ _ _ __---.J 
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IAudit untuk Standar 10 : Persalinan yang Aman 

Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


IA. Daftar Tilik 

Metoda: 
1. Pengamatan langsung pada bidan. 
2. Diskusi dengan bidan yang bersangkutan. 
3. Diskusi dengan lbu l1amil dan suami/keluarga. 
4. Mempelajari seluruh pencatatan. 

Ya TidakKriteria 
--.~--

Seluruh pencatatan tersedia untuk di pelajari - .-- _ .._ ------ [--._-

Menggunakan partograf/Kartu lbu ._-- -- '---
Seluruh ~encatatan diisi lengka~ dan benar ___ 

-'--- ' '---'---
Bidan telah dilatih tentang Cara persalinan yg bersih dan aman, termasuk 
penggunaan partograf, Kartu Ibu dan mengetahui perubahan yang terjadi 
selama persalinan I 

Bidan terlatih untuk mengenal adanya risiko dan tanda persalinan I 
lama/macet, atau kelainan lainl'ang memerlukan n~jukan 

.--- - -- . -- -.._-.". .-._- _.- - .. 
-' --- '~-' 

lbu dan keluarganya merasa aman ditolong bidan - -_. _-- - - --- - . 
Alat pertolongan persalinan tersedia dalam kondisi baik, termasuk air 
bersih, sabun, handuk bersih dan gunting steri!. Menggunakan sarung 
tangan steril jika tersedia -----_._- ".--- ------- - .. 
lbu diminta untuk memilih posisi yang sesuai dengan kein_gLna~n..Ya__ 

. - ._-- ". .. .-._."-- . - . - ". 
Seluruh temuan dibicarakan dengan ibu dan keluargan~_ ._..:_ ___ _ __.__0_._-- - - -_... - . .- --" 
Segera setelah lahir, bayi diberikan Q.ada ibunya ---_.__ .. ---- - --.. - . 

Hasil . persalinan memuaskan, misalnya ibu dan brtyi sehrtt serta ilJu 
merasa puas dengan pelayana.n yang diterimanya. -- -- - .. .- ---". ."----
Pedomah untuk aseptik dilaksanakan ----- _.. _-- - - .. .__ .•-_._- -- --..- _. -
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai 
dengan standar . - . ... .- . - . 

Pelaksana audit, 

( .......... .... ... ...) 
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B. Rcncal1a Til1dak Lanjut .. _____ ___ ._.______ .-_- ..- .---------.----~. . ~_ ___ 

Tujuan: 	 r.,1encwlentlflkClsl pr<1syarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menFlIllill bClhwa pelaksanaan stand<1r cJapat dicapai/dipertahankan. 

Metoda: Per\(~rnu;ln untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
tindak,H1 Y:Hl(J dlpp.rlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapill/cllp~rtClhan kan _ 

.- _. .. - -.- --------------------:------:--,
Ap(lkall scrnUd ~. rttl''''' ,,(tnq dls~butk;)n dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 

: t~:~a.~_~.!.p~n_LJh~~ _____________ . Ya 0 TidakO 
: Btl" ya (semu;l ~.nt"rI;l !pl(th d,pcnuhi) Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 

• Apakah semua prasyarat tersedia? 
. • Apakah ada hill lilln yang dapat 
, 

Ya 0 TidakO 
menlngkr:ltkan KU;llltClS proses? Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
Jelaskan tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidaklJ 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 

• Apakah ada prasyarat lain yang perlu dalam proses? . 
ditambahkan guna mempermudah Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 
proses? Sebutkan. Ya 0 TidakO 

• Tindakan apa yang harus dilakukan 
untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik. 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidakI 
I terpenuhi : 
! • Tindakan apa yang perlu dilakukan? 
I Jelaskan dengan spesifik.
I 
~___________________~~----------------~I 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

Tandatangan 
dimana tindakan 

Tanggal dan hariTanggal dan hari Petugas yang 
auditor I supervisor 

harus selesai 
evaluasi selanjutnyabertanggungjawab 

untuk melaksanakan 

dilaksanakan 
 tindakan 

!~_________________________.l...-________...l.-________--l 
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I Audit untuk I Standar 11 : Pengeluaran Plasenta dengan_~ere.9angan Tali PusatJ 
Lokasi 
Tanggal 
Pelaksana Audit 

IA. Daftar Tilik 

Metoda: 
1. Pengamatan langsung pada bidan. 
2. Diskusi dengan bidan yang bersangkutan . 
3. Diskusi dengan Ibu hamil dan suami/keluarga . 
4. Mempelajari seluruh pencatatan. 

_. ----
Kriteria 

. - _._ ..----- -- - - . --" 
Semua pencatatan tersedia untuk di pelajari .... "." . . 0_ . _." . . 
Menggunakan partograf/Kartu Ibu . _ . . --.--- -- -
Semua [2encatatan diisi lengka[2 dan b~.!.1~'£'-'______._. __ . 

Bidan mengetahui tanda-tanda terle[2asnya 2Ia~~nta___ 

Bidan sudah dilatih untuk melakukan peregangan tali PllS<1t terkelldali. 

menggunakan oksitosika dan mengetahui efek sampi!).9!~Ya 

Bidan mampu memberikan oksitosika secara bai~ da.'.:'.._~e.r.lar 

Plasenta dan membran diperiksa apakah le~y.!<~p/ti~_a~ _~etalall dikeluflrkall 

Plasenta dibuang dengan cara yang sesuai de~.9~!1Ji~di~~ ~etelllpat '. 

Tersedia perlengkapan Llntuk pengeluaran plasenta. termClslIK flir bmsih. 

sabun dan handuk bersih untuk cuci tangan. juga wada h untuK plaspntfl . 

Menggunakan sarung tangan steril jika tersedi~...... _. 

Seluruh temuan dibicarakan dengan ibu da~_~~l!~~g~.!..lYfl 


Seluruh rujukan ditindaklanjuti oleh bidan _____ _0._- ___ . 


Pedoman aseptik dilaksanakan 
 -_._--- ---_ .. 
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin d an seSUClI dangan 
standar 

Va Tidak 

Pelaksana Audit, 

(........... .......... ) 
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B. Rencana Tindak Lanjut 

Tujuan: ~Ii'enqldcnllflk(lsl prasyarat rltau proses yang memerlukan perbaikan. untuk 
. mcnjamm lJill,wa pclaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan . 
Metoda: Pertp.nlu;lIl untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 

tindakan y;mg c1iperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicap.1l/dlp~rtClhankcm . 

. . . ._ ---------- ._--:--:-----:-:-:-:-:-----:----:-:------:----:-----:----,
/'pakah semU<l krltcrl.1 y:mg disebutkan dalam daftar tilik ulltuk audit pencapaian standar 
tcl(l.h. ~i~~"-l~~e ...___ _ _.__ .__ ..__ ___ Ya 0 TidakO 
(311;1 yil (semu:J ~. rlt"fI;1 tl'lClh dipenulli) : 8ila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 

• Apakah semua prasyarat tersedia? 
• ,\pakah adCl h'-'ll 1.1111 ~';In<J ";1P;1t Ya 0 TidakO 

meningkatkafl It.utlllt;! .. proses? Bila tidak. sebutkan prasyarat yang 
Jelaskan. tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
! diikuti dengan tepa!? Ya 0 TidakO 

i • Apakah terdapat kesalahan 

; 
I 

sebagaimana yang tertulis 

: • Apakah ada pr;1SYilrilt lain yang perlu dalam proses? . 

: ditambahkan guna rnempermudah Bila ya. sebutkan kesalahnnya . 

I proses? Sebutkan . Ya 0 TidakO 


L 

i • Tindakan apa yang harus dilakukan 


untuk memperbaiki proses? Jelaskan 

______.__ _ _______-+----=d~e~n.JiL:..ga_n_s).LQ_e_s_ifi_lk_.----- . . ._____ _ ---:-----1 

I ' 
i Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
i terpenuhi : 
! • Tindakan apa yang perlu dilakukan? 
I Jelaskan dengan spesifik.L _____.__._... - ._. ...._------- _._-------------------

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

Tandatangan 
. dimana tindakan 

Petugas yang Tanggal dan hariTan99al dan hari 
auditor I supervisor 

harus selesai 
evaluasi selanjutnyabertanggung jawab 

untuk melaksanakan 

dilaksanakan 
 tindakan 

I 
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1'-:-::-----'---:  ______--:----:--::-  ______--'  __-£ _ __ - - .-  . 

Audit untuk Penanganan Kala" dengan Gawat Janin melalui J 
Lokasi 
Tanggal 
Pelaksana Audit 

IA. Daftar Tilik __.______=-_._~- . --I 
Metoda: 
1. Pengamatan langsung pada bidan . 
2. Diskusi dengan bidan yang bersangkutan. 
3. Diskusi dengan Ibu hamil dan suami/keluargrl 
4. Mempelajari seluruh pehcatatan . 

,-------------------------~~~---------------. Va TidakKriterla 

r-------'---------------'"""---'---------.----- .-.------.- . - . . 
Bidan terlatih melakukan e isiotomi termasu~ei!gg~~~~r:!~~esh:?s~ I~~~I_ 


Bidan terlatih untuk melakukan penjahitan p~~~~l}.!!1 _9_e!:lgan benar 

Tersedia dan dalam kondisi baik perlengkapan episiotorni ;ml;url l;lin 


untin steril dan erlen ka an en·ahitan ang s~!!! _ _ ___ _. _ 

Seluruhobat yang diperlukan tersedia, disimpan dehgan baik dClh belurn 

kadaluarsa 


~=---:.......:.;-=-.:...~---~-.o.,....;.,----..:--.._'---..;.........,.;.o.~-'-----"...-.'---'-'--. - .:... , " 


Bidan member; nasihat . an ' te at.tentah ~raw~J£~~0n~urll 

Tindakan ase lik dilaksana an sesuei den an ped(jn_~n__ _ 

Seluruh pemeriksaah tillcik~anE.O~an S~telah memlrlfa Ijln twA §b~u~i ' 


L......:...~oL:....--.;.~~=---____________~ _ ._ .. ._den an standar __________ . . _ __ ----'_ 

Pelaksana Audit, 

(. .................... ... ) 
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[ S-.·Rencana Tindak lanJ"ut 	 l- .. . . ---------.- .. . - _ ._ . . _.___ _ 	 __ ______________________---.J

Tujuan: 	Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan. 

Metoda: Pertemllan lIntuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

r .. - -- ---------:--:---:--.---:--:---:-:-----:--:----:----:-:-----.---:--;-----, 
I Apakah semua kriterla yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
~telah dipenuhj? _ 
I Blla ya (semua krileria tclah dipenuhi): 
I 

• \ Apakah ada hal lain yang dapat 
mcningkalkan kUrililas proses? 

Jelaskan . 


: • Apakah ada prasyarat lain yang perlu 
dllambahkan guna mempermudah 
proses? Sebutkan . 

i___ _ 

. ---_.. . - -_._ 

Tanggal dan h;tfl 
(jimana tindak;m 

harus selesal 
dilaksanakan 

. . - ----.--- 

Ya 0 TidakO 
Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi) : 
• Apakah 	SemIJ3 prasyarat tersedia? 

Ya 0 TidakO 
Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 

diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 


• Apakah terdapat kesalahan 

sebagaimana yang tertulis 

dalam proses? _ 

Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 


Ya 0 TidakD 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 


untuk memperbaiki proses? Jelaskan . 

dengan spesifik . 


Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi: 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 
-_._-----------------1 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

. - ... - -------+----------,------- - - -1 

Pctugas yang Tandalangan 

t),-.rtanggung jawab 


Tanggal dan hari 
auditor I supervisor 

untuk melaksanakan 
tindakan 

evaluasi selanjutnya 

---- --_._------'-----------'------------' 

BUkU 2 . Ins/rumen. AudIt 27 



-- - -

-------

-------
--

--

--
------ -- ----

---
-- - -- ----

----

II 

D. INSTRUMEN AUDIT PELAYANAN NIFAS 

I Audit untuk I Standar 13: Perawatan Bayi Baru ~iI_~lr-

Lokasi 
Tanggal . 
Pelaksana Audit 

IA. Daftar Tilik 

Metoda: 
1. 	 Pengamatan langsung pada bidan saat memimpin persalinan dan memoriksa 

neonatus. 
2. 	 Diskusi dengan bidan yang bersangkutan. 
3. 	 Diskusi dengan ibu hamil, suami ataupun keluarga. 
4. 	 Mempelajari seluruh pencatatan. 

TidakYaKriteria --- _ . - . - -- -

Bidan dapat melakukan pengawasan sedikitnya 2 jam setelahe~~s_~ina~ ---_. - -
Semua pencatatan tersedia untuk dipelalari · --- f------- -
Menggunakan Kartu Ibu/pencatatan neonatus _._- -._-
Semua pencatatan diisi lengkap dan benar 

Bidan terlatih dalam pemeriksaan neonatus, termasuk penggunaan Apgar 

Skor. 


Bidan terlatih untuk m~mb.erikan sal~p ma~a deng~naman .. 
" , ., '0 

Bidan terlatih urituk rr'lem~lai pembatian ASl,termssuk mehgatur posisi 

mulut bayi terhadap puting susu ibu 

Tersedianya perlengkapan seperti sabun, air bersih dan handuk bersih 

untuk cuci tangan, kain bersih untuk menyelimuti bayi, termometer dan 

timbangan . 

Tersedia salep mata tetrasiklin 1 % 
 _...._._._-_. ._---
Seluruh penjelasan yang diberikan benar 

.---.-.- - - -

Seluruh temuan dibicarakan dengan ibu, suami/keluarganya ._.', ---

Meruluk sesuai dengan keperluan ._--
Seluruh rujukan ditindaklanjuti oleh bidan .----
Tindakan aseptik dilaksanakan sesuai denRan..Q!otokol 

Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai 

dengan standar 


Pelaksana Audit, 

.c ......................) 
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Tujuan: Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan. untuk 
rnenjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan. 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif)serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
d icapai/d iperta han kan . 

IApakah semua kriteria yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
. telah dipenuhi? 	 Ya 0 TidakD 
~ 	 Bila ya (semua kriteria telah dipenuhi): Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi) : 

• Apakah semua prasyarat tersedia? I
i • Apakah ada hal lain yang dapat Ya 0 TidakO 
i meningkatkan kualitas proses? Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
I Jelaskan . 	 tidak tersedia. 
I 	 • Apakah seluruh proses telah 
I 	 diikuti dengan tepa\? Ya 0 TidakO 
I • 	 Apakah terdapat kesalahan 

sebagaimana yang tertulis 
. • Apakah ada prClsyarat lain yang perlu dalam proses? . 
i dltClmbahkan guna mempermudah Bila ya, sebutkan kesalahnnya . 

proses? SebutkCln Ya 0 TidakO 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
denqan spesifik. 

-----------+~~~~~~----------------------~ 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 
.. -- .--.- - .--- - - -------- - .-------------t----------- --- ------------j 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kOlldisi-kondisi 
tersebut diatas? 

.._--_. --._---- ._ . r -' -- - - - - ---------1-------------,--------------i 

T anggal dan han Petugas yang Tanggal dan hari Tanda tangan 
almana tindakCln u~~~::~:~:~~;:!J evaluasi~:anjutnya Iauditor /supe~isorh;uus selesal 

dJlaksanakan 
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__ __ __ _ __ __ __ __ _ _ 

___ 

.1 

IAudit untuk IStandar 14 : Penanganan pada 2 Jam Pertama Setelah Pers~ILn~~~ l 

. 	 . , . ' ," : 
• • '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . '. • • • • • , • • • • • • I • • • • • • , I •• \ • • • • • -. • • ~ • • • • ••• •• • • • • • • • • • I • • • • • • • • •Lo~asi 

Tariggal 	 .f . '. ' . . •... I II . ............ .... .. . .. ....... . .. . .,. •• •••• , • ••• • ••••••• .' •• • . • . • • • • • • • • •••••••• • • • • • • 


Pelaksana Audit 

r------~----------------·---------- - - - --.- ..
IA. Daftar Tilik 

Metoda: 
1. 	 Pengamatan lallgsung pada bidan saat memimpin pcrsalinan dan mem£mksCl 


neonatus. 

2 . Diskusi dengan bld~n yang bersangku tML 

3.. Diskusi dengan ibu hamil, suami ataupunkeluarga. 

4. 	 Mempelajari seluruh pencatatan_ 

Kriteria __ .___-_- .' --  -  -Va ITidit k \ 
~------------------------~----~-----Bidan melakukan pengawasan sedikitnya 2 jam s~lela~ _pe_r~a'hnan ' 

Semua pencatatan tersed'a untuk dipe\ajari . 
Menggunakan KM5 IhlJ t1~tf11I1Kartu Ibul Kohor Iby _ . "- ~. _.... , ~~__.,~...~___. 
Semua pencatatan lengkap dan benar __ . . .._____ __ ____ _... _ 
Bidan terlatih melakukan resusitasi neonatal dengan bena!..-.__ ___. __ . .. .. . __, ___._ ... .. ._. _ __ ~ 
Bidan te.rlatih dalam pemeriksaan neonatus secara benar 
Bidan terlatih untuk memberikan saleR mata de~gan aman-- '- -" -~~_-~ =~.~ __.: ~ _ 
Bidan terlatih untuk membantu memulai pemberian ASI, termasuk . 
mengatur posisi mutut bayl terhadap puting susu ibu 
~~~--~~--~--~----~~~~~~--~~--~-----------r----·~·-----

Bidan terlatih untuk mengenali dan mengelola perdarahan postpartum ,
primer 	 . 
Tersedia perlengkapan yang diperlukan, ' seperti sabun, air bersih dan 

handuk bersih untuk cuci tangan, kain bersih untuk menyelimuti bayi serta 

termometer 

r-:-,.---~----------------------...,..----------------t------r--- -----
Seluruh penjelasan yang diberikan oleh bidsn benar 

Seluruh temuan dibicarakan dengan ibu, suamllkelu-a-rg-a-nya-----C- -__-_=_=_ 
--~~~~ ~"_ ~~-_ -~~_.:_ 
Sistem rujukan berjalan baik, sehingga . bay; baru lahir dengan ke1ainan 

mendapat perawatan yang memadai 

Merujuk sesuai dengan keperluan 


rS~el~u~ru~h~ru~lju~k~a~n~d~i~ti~n~dakl~ ~ ti~o l ~	 -- ~~	 nj ~ h~b~id~a~n~--__~~~__a~·lu~ e ___--~~____I--~-__ 
Tindakan aseptik dilaksanakan sesuai den~an protokol 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------~---------, 

Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai 

dengan standar 


Pelaksana Audit, 

(.... , ..... .. , .. .... , .... ) 
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--------------------------------

- - - -- -- - --- -- - - - - --

L~: Rencana Tindak Lanjut ____OJ 
Tujuan: Mengidenlifikasi prasyarat - atau proses yang memerlukan perbaikan . untuk 

- menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan. 
Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif)serta 

lindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

f Apakah semua kritenCl yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
l.!elah dipenuhi? ___ 

i 
I Blla ya (semua kriteria Ip.lah dipenuhi): 

• Apakah ada hal lain yang dapat 
meningkatkan kualilas proses? 
Jelaskan. 

: • Apakah ada prasyarat lain yang perlu 

I 

i 

clilambahkan gUflCl mcmpermudah 
proses? Sebutkan. 

I 

Ya 0 TidakO 
Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi):
•Apakah semua prasyarat tersedia? 

Ya 0 TidakO 
8ila tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 
dalam proses? . 
Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 

Ya 0 TidakO 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
___ ______.___ __ ._ _______________-+---=-de..:..n--"g.oLa_n---=.JsQL-e_s'-ifi_'k_._________---' 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik_ 
- -----------t-------------------------------\ 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

-------------+---------------,----------------1 

T anggal dan hClrt Petugas yang Tanggal dan hari Tandatangan 
dimana tindakiln bertanggung jawab evaluasi selanjutnya auditor / supervisor 

harus selesar untuk melaksanakan 
dilaksanakan tindakan I 

--. -__ -________L
I 

___---'-____ 
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- --

- ---

-----

IAudit untuk IStandar 15: Pelayanan bagi Ibu dan Ba~L~ada Masa Nifas 

Lokasi 
Tanggal · .. .... ........................ ...................... ... ............ .... ... ..... ... ... ....... . 
~ 

· ..Pelaksana Audit · ......... ... ... ..... ... .......................................... ... .......... .... ........... . 


[A. Daftar Tilik 

Metoda: 
1. Pengamatan langsung pada bidan saat melaksanakan pelayanan nifas. 
2. Diskusi dengan bidan yang bersangkutan. 
3. Diskusi dengan ibu hamil, suami ataupun keluarga. 
4. Mempelajari seluruh catatan, termasuk KMS Ibu Hamil/Kartu Ibu dan Bayi. 

Tidak 
Adanya pedoman perawatan ibu nifas/bayi sampai 42 hari setelah 
persalinan (a .l: Buku Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar) 

Kriteria Ya 

._---_ .-_._- --- _. _.-
Semua pencatatan tersedia untuk dipelajari 

-----.-------
Menggunakan KMS Ibu Hamil/Kartu Ibu dan Bayi -----. 
Semua pencatatan diisi lengkap dan benar 

Bidan terlatih dalam perawatan nifas termasuk cara yang benar untuk 
memeriksa ibu atau bayi pada masa nifas 

. _ - 0 0 - - --_._--  r--.---- --.----
Bidan terlatih dalam pelayanan KB pasca-salin --_.__ ..---", . . - -.- . -- --
Bidan terlatih untuk membantu pemberian ASI termasuk pengClturan posisi 
mulut bayi terhadap puting susu ibu ._-_._....-- ... ._. .-.--
Bidan telah dilat.il:l untuk mengenal kOrnplikasi ibu/bayi ada rnasa Ilifas 

0. ____ • _ 
0 - ._. _, -. -_. 

Tersedia perlengkapan yang dibutuhkan, seperti sabun, air hersih dan 
handuk bersih untuk cuci tangan 

., 0 • • _ • - -_ .. - -

Seluruh penjelasan yang diberikan oleh bidan ~ert~!..____ _ 
--- 

. _. -- - - , - . 

Seluruh temuan dibicarakan dengan ibu dan suami/keluarga _.._-_. ... ...  ---_. -
Merujuk sesuai dengan keperluan . .... - ... . .. -- .. . - . ----- . -

Seluruh rujukan ditindaklanjuti oleh bidan ._- -- .. -- - . 

Tindakan aseptik dilaksanakan sesuai den9!l_n.Y-r~~~~QI_ . _ . - ..... 

Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta IJH1 d;ln sesuai 
dengan standar 

.- - _.. --.- . -

o. 0 _______ 

__ _ .0 _ _ • • ' 

.- _ .. -._

._. -
_. - --- . 

.- 

. 

... .- .- ---

Pelaksana Audit, 

(..... ... .. ....... __ ._.) 
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lB. Rencana Tiridak-Lanj,..:::u..:.t_______________________---' 

Tujuan: 	Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan . untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan. 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif)serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

Apakah semua kriteria yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
telah dipenuhi? 
Bila ya (semua kriteria telah dipenuhi): 

• Apakah ada hal lain yang dapat 
meningkatkan kualitas proses? 

Jelaskan. 


• Apakah ada prasyarat lain yang perlu 
ditambahkan guna mempermudah 

I proses? Sebutkan . 
I 
I 
L.. ______._._

Ya 0 TidakD 
8ila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 

. • Apakah semua prasyarat tersedia? 
Ya 0 TidakD 

Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakD 

• Apakah terdapat kesalahan 

sebagaimana yang tertulis 

dalamproses? . 
Sila ya, sebutkan kesalahnnya . 

Ya 0 TidakD 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
... . .. _______-+-~d~e~n~g,a_n~sL.....:..ple_=_si_fi_k'__.________---1 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi: 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 

.. 	 --------+----------------~ 
Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi·kondisi 
terse but diatas? 

.. ---.-----. . . . .. ---------~---------,---------j 

T(lnggal dan hari Petugas yang Tanggal dan hari Tandatangan 
dimana tindakan bertanggung jawab evaluasi selanjutnya auditor I supervisor 

harus selesai untuk melaksanakan 
dilaksanakan tindakan 

. • • _.• . ______• _________ .....1..-_______--' 
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----- -

---

I 

E.INSTRUMEN AUDIT KEGAWATDARURATAN OBSTETRI NEONATAL 


I Audit untuk I Standar 16: Penanganan Perdarahan pad!l Kehamilan 

Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 
 • • • •••••• • ' •••• •• • • • •• • • • I •••••••• ;. • ••• • •• •• j ••••••• •• • • • • •••• ~ •••••• • • • •••••• • • • • • • • • • • • •• • 

IA. Daftar Tilik =n 
Metoda: 
1. 	 Pengamatan lang sung pada bidan saat ' mendiskusikan/menangani perdarahan pada 

kehamilan. 
2. 	 Diskusi dengan bid an yang bersangkutan. 
3. 	 Diskusi dengan ibu hamil, suami ataupun keluarga . 
4. 	 Mempelajari seluruh pencatatan . . 

Kriteria Ya Tidak 
Semua pencatatan tersedia untuk dipelajari 
Menggunakan KMS Ibu Hamil/Kartu Ibu 

- '--
Semua pencatatan diisi lengkap dan benar 

'---._... r---'--
Bidan terlatih untuk mengetahui penyebab, mengenali dan menangani 
perdarahan pada awal maupun akhir kehamilan . _ --
Bidan terlatih untuk mengetahui tanda/gejala infeksi, keguguran/abortus 
dan septik abortus 

~.--- ' - -
Bidan terlatih. dal<;im peri.g.enalan.dan J}~ngf)lol~{\n,. s¥~,~ , ~.L-TI_~'." ' __>~' .~;'- . - . '-- -
Tersedia perlerigkapan yang dib(Jt'uhkan, Seperti sabUri; air berslH, Ilalit/uk 
bersih untuk cuci tangan danalat suntlkljafum steril .. .. _ . ~_ __ . . _._- _ .,-
Tersedia antibiotika, alat suntikljarum steril, peralatan untuk pemberian 
cairan IV dan cairan IV _. _ ._	 -_.- - - - . -.- -- ----. 
Seluruh penjelasan yang diberikan bidan benar 

... --.- - ' --- -' -
Seluruh temuan dibicarakan dengan ibu, suami/keluar9~~Y~. . -. - . - -- -  . - .. -_.. -  -
Merujuk sesuai dengan keperluan 

- " '" _...  ,--- - -_ .. - . .  . - .. 

Seluruh rujukan ditindaklanjuti oleh bidan --.---- -.- . -- - ' , -  . - .. -
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai 
dengan standar 

Pelaksana Audit, 

(.. ............ .. ... .. ... ) 
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Tujuan: 	Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan. untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan. 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif)serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

Apakah semua kriteria yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
telah dipenuhi? Ya 0 TidakD 
Bila ya (semua kriteria telah dipenuhi): 

• Apakah ada hal lain yang dapat 
meningkatkan kualitas proses? 

Jelaskan. 


• Apakah ada prasyarat lain yang perfu 
ditambahkan guna mempermudah 
proses? Sebutkan. 

. . .-.-.- -_ . .. 


Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 
• Apakah semua prasyarat tersedia? 

Ya 0 TidakO 
Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakD 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 
dalam proses? . 
Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 

Ya 0 TidakD 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
denQan spesifik. 

Bila beberapa prasyarat ternyata tipak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 
- . .. ---.-----1-------------------1 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

. . - - ... - -------~-------__,_-.------___1 

T;)nggal dan han Petugas yang Tandatangan 
dlmana tindakan hertanggung jawab 

Tanggal dan hari 
auditor I supervisor 

harus selesal untuk melaksanakan 
dllaksanakan tindakan 

evaluasi selanjutnya 

____ ... __ __ . . . . __ . . ___ ___ ___._____L.________ L-______----J 
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---- ---

--- -- --

- - - ---
- - --

- -------

I	Audit untuk 1 Standar 17: Penanganar:' Kegawatanj;~cia _Ehl!msia 

Lokasi •••••• " ••••••••••••••••••• 0 ••••• • ••••••••••••••••••••• • • • •• • •••,' •• • •••••••• • • • • •• ••••• • • • • • •••• 

Tanggal 
PetClksana Audit ........... I; ....·:, ...~.. · .~ ":" .... .... . ~ ................... .. ... . ..... .. .·.... ·...... ·t •• • • ••••• • ••• •••·••• 


I~A_._D_a_f_ta_r_T_i_lik____________________________________~__________-_--_-n__ -J 

Metoda: 
1_ Pengamatan langsung pada bidan saat melakukan perawatan ibu hamil denga~ 

hipertensi. 
2_ Diskusi dengan bidan yang bersangkutan. 
3_ Diskusi dengan ibu hamil, suami ataupun keluarga_ 
4_ Mempelajari seluruh pencatatan. 

Ya Tidak 
Semua pencatatan tersedia untuk dipelajari 

Kriteria 

_.-
Menggunakan KMS Ibu Hamil/Kartu Ibu 
Semua pencatatan diisi lengkap dan benar 
Bidan terlatih untuk memeriksa tekanan darah secara benar' ------- -- -- . .----.---
Bidan terlatih untuk mengenali preeklamsia berat dan eklarnsi~_________. ___._______ -_.__._. _ '- - '-
Bidan terlatih dalam memberikan pertolongan pertama pada hipertensi 
beratdankejaHg eklamskJ . .. . ' . . '.' . " . --_. 
Bldan mampu memperagakan apa yang hatus dilakukan jika terjadi keI~ 
eklamsia 
Tersedia perlengkapan yang diperlukan dan dalam keadaan bC\ik. seperti r 

jarum/alat suntik dan peralatan untuk memberikan cairan IV. ---_. - --.-------
Tersedia obat-obatan penting seperti magnesium sulfat. ._--- ---- -- - " -.. .. -_. . - ---  ._----
Merujuk sesuai dengan keperluan _ ._-_- '-0-"_-
Seluruh rujukan ditindaklanluti oleh b'idan -_.. -.. - " ._--"----
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai 
denQan standar 

Pelaksana Audit, 

(.... ...... ......... ...... ) 
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- - - -

i 

B . '3~n ~an_	 _ - __ ___ - - -_-~- - _-_________a Tindak 	LanJ u_~ ________- "_'_-~-' -__-_ __~ - ~ 

Tujuan: 	 Mengicicntifik asl prasyarat atau proses yang mernerlukan perbaikan, untuk 
rnenJ;1rnm brltlwrt pelaksanarln stClndar dapa\ dicapai/dipertahankan. 

Metod a: PertpmUilfl untuk mendiskusikan temuan (baik positif rnaupun negatif) serta 
tlndakiln V,1m) diperlukan untuk menjamin bahwa pela ksanaan standar dapat 
d ica pal /d Iper1;l hankan_ 

-	 - -.----------------:-------------~---, 

Apakah semua krI! Cr1('l y;)ng dlsebutkan dalarn daftar tilik untuk audit pencapaian standar 

, tel ~h 9ipenu hi? _ . _ _ __ _ ______-,.---__________Y_a->O=--_T_id_a_k-=O"-----1 
Gila y8 (semua knlcrta tclah dipenuhi): 

• Apakah 	ada h;11 l(lln Y('1ng d(lpClt 
meningkatkan KUc1llt(lS proses? 

Jelaskan. 


• Apakah ada prasyarat lain yang perlu 
ditambahkan guna mempermudah 
proses? Se butkan_ 

Bila tidak (tidak sernua kriteria terpenuhi): 

• Apakah 	sem ua prasyarat te rsed ia? 
Ya 0 TidakO 

Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. 

• 	Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 
dala m proses? . 
Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 

Ya 	0 TidakO 

• 	Tindakan apa yang harus dilakukan 
untuk memperbaiki proses? Je!askan 
dengan sQ.esifik. 

Bila beberapa prasyarat ternyata tida k 
terpenuhi : 
• 	Tindakan apa yang' perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik. 

Siapa yang harus melaksanaka n tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondis i-kondisi 
tersebut diatas? 

Tandatangan 
dirnana tindakan bertanggung jawab 

Tanggal 	dan hariTanggal 	dan hari Petugas yang 
auditor I supervisor 

harus selesai I untuk melaksanakan 
evaluasi 	selanjutnya 

L _:_a__ks_a_n_a_k_a_n__ ~ _~ ____ti_n_d_a_k_a_n__~_________~______~ 
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--- ---- -- --

---

I Audit untuk I Standar 18: Penanganan Kegawatan pada Partu5 Lama/Macet-:-- 1 

L.okasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


IA. Daftar Tilik 

Metoda: 

1; Pengamatan langsung pada bidan saat i1ierhimpihpers~linah. 
2. Diskusi dengan bidan yang bersangkutan. 
3. Diskusi dengan ibu hamil, suami ataupun keluarga. 
4. Mempelajari seluruh pencatatan . 

Bidan terlatih untuk mengenali tanda/gejala rup_tura uteri -- ... _. _. - ._... _- -_ .. ._-----_._.-
Tersedia perlengkapan yang dibutuhkan untuk persalinan, termasuk 
sabun, air bersih dan handuk bersih serta menggunakan sarung tangan 
steril, jika tersedia 
Tersedia antibiotika dan cairan IV serta tersedia dalam keadaan baik 
perle~gkapan untuk h1ernberikan cairan IV, kateler katet ytH1Q l~n1but dan 
steril,.dah gunting, st~rll ut)tLlk epi$lotornj , , ' -,-__. ~",,-,,-,~ _ _ 

I ... . oA!. _ .• _.. - .' - 

s,ertilJ~ltemiJan diDic~r'akan deogarl ibu,hijrrii!~_~..~!~I-,~e.lp~rgOr1ya .. - .. 

N1~ruiukse·stJ~i dehgan keperl~aM · . ._- ..- _A , _ .. - .' " _.. . . 

S'efHruhrLijukan ·ditlhdaklahjUu oleH bidari ' .. 
. ... .. ., --- _. _. - -

·,p~dO~af1ur/ttJ~ .. a~~p..tikqHa~~#~,a.kari .J ; j. ~ -: -L . L.. •••• 
. ,' _ _ ...... .:.1 • ...0..- __._ ••-_.. _-- ,. 


Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta 1)ln dan scsuai 

dengan standar 


---- -. 

Tidak 
Semuapencatatan tersedia untuk dipelajari . 

VaKriteria 

._ .......-----~~-~-

Mehggunakah partograf/Kartulbu ' 

SeniUa ~ehcatatan diisi lengkap dan benar 

~ 


_.-1--'--------

Bidan mampu mengisi ~artograf/Kartu Ibu dengan benar _._-- ._ --- .. '.--.----.-------
Bidan terlati~ _~ntuk mengenali tanda/gejala ~artus lama/mace! ' - - _._-- --- - ---- --_. ----. -~- .. 

Pelakasana Audit, 

(....... .... ....... .. ...... ) 


.- -. - 

l 

I 

', ~ . 

-
- -. 
. . 

. -." 

-~. 
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B. Rcncana Tindak Lanju!_____- _-~_~ _~~ - =-_-_-_______________-' 

Tujuan: 	Mcngldp.ntlflkasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan. _untuk 
menjamm bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan-

Metoda: Pertcrnuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

f Apakah semua-kr-Iterla -y~ng disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
f ~~ah dipenuhi?______ __ Ya 0 TidakO 
t Bila ya (senlua krilerla -Ic :--Ia-·h~d-ip-e-n-u-h-i)---~-B-ila-ti-d-a-k-(-tid-a-k-s-e-m-u-a-k-r-it-e-ri~a-t-e-rp-e-n-u~h~i)-:~ 

• Apakah semua prasyarat tersedia? 
• Apakah ada hal lamy;mg dapat Ya 0 TidakO 

~ meningkatkan kualltas proses? Bila tidak. sebutkan prasyarat yang 
Jelaskan. tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 

• Apakah 	ada prasyarat lain yang perlu dalam proses? . 
ditambahkan guna mcmpermudah Bila ya. sebutkan kesalahnnya. 
proses? Sebutkan Ya 0 TidakO·Tindakan apa yang harus dilakukan

L untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
____. . ___ __________---4_d______ __ _	 -=..e-=..n:..;.,lg;;z.:.a:::.:n...:.....=.sl:,.p,e-=-=-si..:....fi..:....k::..,..-~-------___l 

I 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 

II 
terpenuhi : 
• Tindakan apa yang perlu dilakukan? 

Ii Jelaskan dengan spesifik. 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

Tandatangan 
dimana tindakan 

Petugas yang Tanggal dan hariTanggal dan hari 
auditor I supervisor 

harus selesai 
bertanggung jawab evaluasi selanjutnya 

untuk melaksanakan 
dilaksanakan tindakan 
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-- - --

---- -

--

I Audit untuk I Standar 19: Persalinan <:!~ngan ForsepRe~~~E==_~~~ . .-- 'j 

Lokasi 
Tanggal 
Pelaksana Audit 

IA. Daftar Tilik 

Metoda: 
1. Pengamatan langsung pada bidan saat memirnpin persalillcln dell~Fm forsop reml'lh 
2. Diskusi dengan bidan yang bersangkutan . 
3. Diskusi dengan ibu hamil, suami ataupun keluarga . 
4. Memeriksa semua peralatan. 
5. Mempelajari seluruh pencatatan. 

. -_- '_."-- - - .. - - .-. 
Kriteria Va Tidak 

.--~ . .- - --- 1------ -- .-
Semua pencatatan tersedia untuk dikaji --_ . ...--- - . .. - .. ". ---
Menggunakan partograf/Kartu Ibu - .1---" 
Semua pencatatan diisi lengkap dan benar ._-_." .--- -- --_.- --
Bidan mampu menglsl partograf/Kartu' Ibu rlengan benar. untuk 

" 1 
menentukan kapan diperlukan penggunaan forse ' renda~:.. __ .. . .. - .--. 

Bidan terlatih mengenali tanda/gejala persalinan iama ~ad~. ~ala II __ ._.a.- .. . - -- ... . -
Bidan terlatih mengenali tanda/gejala ruptura uteri 

._.,_ .. . , ... _ ----_.- .. 
Bidan terlatih menggunakan forsep rendah _.- - -- .-.-.- - --  - -_.  - - - -. .,
Tersedia perlengkapan yang diperlukan untuk persalinan aman dengan 
menggunakan forsep rendah dan dalam keadaan baik 

...... . .... -.- .---"""'-- - - -~-----

Tersedia perlengkapan yang diperlukan untuk persalinan termasuk sabun, 
air bersih, dan handuK b~rsih, ri'leNggl:lnakan 9ar~rtg l~rt9afi stefll, jika 
tersedia 

-'-' 

Semua temuan dibicarak,an dengan ibu hamil, suamilkeluarganya .---1---
Merujuk sesuai dengan keperluan 

.., .-Seluruh rujukan ditindaRlanjutfolfin bidan 
Pedoman untuk aseptik dilaksana~~n 
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai dengan 
standar 

Pelaksana Audit, 

-
.. .... .......... .... .. .. . 
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___________ 

. --_._------_.. . . . . ... ---_._---_._--_._--------- - - - - - --, 
.. B.'_ ~enca_"a !~~~.ak .l~~j~t __________'---_______________--' 

Tujuan: Mengidcntifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, un!uk 
menjamln bahwa pelaksanaan s!andar dapa! dicapai/dipertahankan . 

Metoda: Pertcmuan unluk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif). serta 
lindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dincrtahankan. 

)\,)akah semua kntcri;) y<lng disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
Iclah dipenuhl? ___ ._ .. ..__ . 

Oil;] ya (semua knlen;) tclah dipenuhi): 


~ 
. • Apakah ada hal lain yang dapat 

meningkatkan kuahtas proses? 
Jelaskan 

! 

: • Apakah ada prasyarat lain yang perlu 
ditambahkan guna mempermudah 

I 
I proses? Sebutkan . i 
I 

I1 • • _ ._. ____. • _. _ ._ . _______ 

..__._-_ . . . 

..-

Tanggal dan hari 
dimana tindakan 

harus selesai 
dilaksanakan 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 

. . ... ----.--.------t-----------------------f 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap korldisi-kondisi 
tersebut diatas? 

. . . . ----------+------- --,----------j 

Petugas yang Tanggal dan hari Tanda tangan 
bertanggung jawab evaluasi seJanjutnya auditor I supervisor 

: untuk melaksanakan 
tindakan 

I 

I 

Ya 0 TidakO 
Bila lidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 
• Apakah semua prasyarat tersedia? 

Ya 0 TidakO 
8ila tidak, sEbutkan prasyarat yang 
!idak tersedia . 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 

dalam proses? . 

8ila ya, sebutkan kesalahnnya. 


Y 0 T·d kOa I a 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik. ----j-+-_-"''''-_..L... 

'------_._----- ------------'--------------'------------' 
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----- ---

----

---

---
-----

---

---
----

[ Audit untuk 

Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


,---------------------------- _._. IA. Daftar Tilik 	 __ ._.J 
Metoda: 
1. 	 Pengamatan lang sung ,pada bidan saat memimpin persalinan dengan vakum 

ekstra ktor. 
2. 	 Diskusi dengan bidan yang bersangkutan. 
3. 	 Diskusi dengan ibu hamil, suami ataupun keluarga. 
4. 	 Memeriksa semua peralatan. 
5. 	 Mempelajari seluruh pencatatan. ,/ 

. --, . ". - .. _
Kriteria Ya Tidak I-- -- . .. - ' .. ' ... - -- _. .. - ' . 

Tersedia pedoman tentang indikasi penggunaan vakum ekstraktor oleh I,bidan .-_ ..--- .-----  i,
Bidan memahami pedoman tentang indikasi ~enggun9..~rl.y~kurn ek~~!~_kto!._ .- " !Semua pencatatan tersedia untuk dipelajari ----- ---' . - ,- . . - . .. . _. 
Menggunakan partograf/Kartu Ibu -----_.-. . - .. . . . I I 

1Semua pencatatan diisi lengkap dan benar 	
' 

-... ,I .. 	 -_ ..-. " . ... ---
Bidan mampu menglsl partograf/Kartu Ibu dengan bP.Ilf'H. untuk I 

I Imenentukan kapan diperlukan penggunaan vakum ekstra~t~r I 

Bidan terlatih untuk dapat mengqunakan vakum ~kslrak.!..q,r_ .. . . . - - . .. 

Bidan terlatih untuk dapat mengenali tanda/gejala Qersalin~rllarna 
. ... 

Bidan terlatih untuk mengenali tanda/gejala ru~lura _ute~___ . . . . .. ...- - . . , 	 . ---  I 
Tersedia perlengkapan yang diperlukan untuk persalinan, terrnasuk sabun, 

air bersih dan handuk bersih serta menggunakan sarung tangan steril jika 

tersedia 
 I I 

- .-. --~ . -
Tersedia dalam keadaan baik, perlengkapan untuk persalinan aman 

menggunakan vakum ekstraktor 
 -- ---_. ----  -- ..-	 -- . 
Semua temuan dibicarakan dengan ibu hamil, suami/keluargan.Y~______ 

Terdapat sistem rujukan yang berjalan baik agar dapat dilakukan tindakan 

kegawatdaruratan kebidanan yanq memadai 

Merujuk sesuai dengan keperluan 

Seluruh rujukan ditindaklanjuti oleh bidan 

Pedoman untuk aseptik dilaksanakan 

Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai dengan 

standar 


Pelaksana Audit, 

(......... ... .. ..... .. .) 
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----- -- - - -- ---------

I IB. Rencana Tindak Lanjut 

Tujuan: Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapaildipertahankan . 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun r~~gatif) serta 
tindakan yang diperlukan -untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

Apakah semua kriteria yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
telah dip~nuhi? 


Bila ya (semua kriteria telah dipenuhi): 

• Apakah ada hal lain yang dapat 
meningkatkan kualitas proses? 

Jelaskan. 


• Apakah ada prasyarat lain yang perlu 
, ditambahkan gun<l mp.mpermudah 
:I proses? Sebutkan _ 

I_ . - ---- -- - - ---- - --- ----------l----=~.w.::::..---=-==.:...:.:...:..:.....-..;.......------~ 


Ya 0 TidakO 
Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 
• Apakah semua prasyarat tersedia? 

Ya 0 TidakO 
Bilatidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 
dalam proses? . 
Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 

Ya 0 TidakO 
· Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik. 

Tanggal dan hari 
dlmana tindakan 

harus selesai 
dilaksanakan 

__ . - _.. ___ _____ _ _ _ ___ 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi: 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik. 

-------------+--------------------i 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

.- -_..------------+----------,-----------1
! , 

Tanda tangan 
I bertanggungjawab evaluasi selanjutnya 

Petugas yang Tanggal dan hariI 

auditor I supervisor 
I untuk melaksanakan 

tindakan 

__ __ _ _______L-_______----1-________ 
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- ------- - ---

---

---

- --- ----- -----

- --

LAudit untuk I Standar 21 : Penanganan Retensio Plas(u:!tf! ~_____ 

Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


IA. Daftar Tilik 
---~ 

Metoda: 
1. Pengamatan langsung pada bldan saat memimpin persalinan. 
2. Diskusi dengan bidan yang bersangkutan. 
3. Diskusi dengan ibu hamil, suam; ataupun keluarga. 
4. Mempelajari seluruh pencatatan. 

Va Tidak 
Semua pencatatan tersedia untuk dipelajari 

---~ 

Kriteria 

-----_.. -_.---
Menggunakan partograf/Kartu Ibu -._- ._--- ----,-
Semua pencatatan diisi lengkap dan benar 
Bidan terlatih untuk mengelola kala III, termasuk pelaksanaan peregangan 
tali pusat terkendalr 
Bidan terlatih untuk dapat memeriksa plasenta/selaputriya, apcikaH sudah 
lahir lengkap. .- .. 

Bidan terlatih untuk melaksanakan plasenta manual secara bena~_ -_.-.-_.. -, ---..._-'-'---'-~'--

Bidan terlatih dalam mengenali/mengelola perdarahan posteartum erimer -_._---1------
Tersedia perlengkapan yang diperlukan untuk persalinan, termasuk sabun, 
air bersih dan handuk bersih untuk cuci tangan, alat suntik/jarum steril, 
menggunakan saruna tangan steril, jika tersedia -,------- ----r---'---
Tersedia perlengkapan untuk memberikan cairan IV, mengarnbil contoh 
darah untuk pemeriksaan Hb .--.---.-... 

Tersedia obat-obatan oksitosik dan fasilitas eenYimpan~nnxa 
--, 

-.- --  "-- -.. -- .- --
Tersedia transportasi untuk rujukan dini ke fasilitas_yan.9J!l_~_~~Cldnl 

--

___ 
. 

-. --_ .. --'-- - .. -

Terdapat sistem rujukan yang berjalan baik agar dapat dilakukan tinclakan 
kegawatdaruratan kebidanan yang memadai 

-_.--------- -- - ---

Merujuk sesuai dengan keperluan -- ---. 
Seluruh rujukan ditindaklanjuti oleh bidan -- -,--_._--_.. 

Tindakan aseptik dilaksanakan sesuai denganJ~~l~ko_1___ - -. _. 
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijill dan sf!suai 
dengan standar 

- - .- 

--"- - -----T 
_." ._--, --. - ..-- ._- .. - - .. 

..... - --' 

-'- - .---. -

Pelaksana Audit, 

(.................... ) 
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r.- -.----- ... - .' . " -=-"-=-.-'_-_- ...._-._--_---_.-=--=--=-____ -------.-----J' ._-_._-_. .	 .
~. _B...:_ Rencana T~nc!~.~l:~~ut 

Tujuan: 	Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan . 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
lindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

Apakah semua kriteria yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
telah dipenuhi? 
Bila ya (semua kriteria telah dipenuhi): 

• Apakah ada hal lain yang dapat 
meningkatkan kualitas proses? 

Jelaskan. 


• Apakah ada prasyarat lain yang perlu 
ditambahkan guna mempermudah 

Ya 0 TidakD 
Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 
• Apakah semua prasyarat tersedia? 

Ya 0 TidakD 
Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia . 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakD 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 
dalam proses? . 
Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 

• Tindakan apa yang harus dilakukan 

l_p.roses? sebutkan ....__ ._~______~-~~~------Y-a-D--T-id-a-k-D-~untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik. 

.. --- .-----~ -. "-" 

.. ------ ..... 

T~nggal dan hari 
dimana tindakan 

t,arus seles~1 
dllaksanakan 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi: 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 

- .... ._--------+--------------------j 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

. -. -.-------4----------,-----------l 

Tandatangan 
bertanggung jawab evaluasi selanjutnya 

Petugas yang Tanggal dan hari 
auditor I supervisor 

: untuk melaksanakan 
tindakan 

.l ___._____L-----L...--- 
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I Audit untuk ! Standar 22: Penanganan Perdaraha_n .P~stpartum P!ime~_ . 

Lokasi . . . . . .. ....... ... ........ ...... ... .... . .... .... . .. . ..~ 

Tangga 
Pelaksana Audit 

~ --~IA_._D_a_ft_a_r_T_i_li_k_________________________________________________ 

IMetoda: 
1. Pengamatan lan~sung pada bidEIn saat memimpin persalinan . 
2. Diskusi dengan bidah yang bersangkutan. 
3. Diskusi dengari ibu Hamil, suatni ataupun keluarga. 
4. Mempelajari seluruh pencatatan. 

Ya TidakKriteria 
Semuapencatatan tersedia untuk dikaji 

Menggunakan KMS Ibu HamillKartu Ibu


r--=---"'-"''---------,--:-----,-----:--.,----------- - -.-----.---.1---.--- .,-----. 
Semua pencatatan diisi lengkap dan benar 

Bidan terlatih dalampenatalaksanaan kala III 

~------~~~~--~~-~~~-----------+----~.----
Bidan_terlatih untuk rrWriierlksa plasenta, apakah sudah lahir lengkap 

'-----

Bidan terlatih untuk melaksanakan kompresi bimanual dan kompresi aorta 

secara benar. 

Bidan terlatih untuk mengenali dan menangani perdarahan postpartum 

primer 

Seluruh penjelasan yang diberikan bidan benar .. ___ 
._______~ 

Tersedia perlengkapan yang diperlukan, termasuk sabun, air bersih dan 
handuk bersih untuk cuci tangan, perlengkapan steril untuk pemeriksaan 
vagina, forsep arteri, penyinaran yang cukup, alat suntik/jarum steril, dan 

f-JPLle_r_le_n~lgLk_a...L1p_a_n-,p_le.:..-n-,-0~a_h_ita.:..-n_s_te_r_i1___________..___ .. __ . ..____ r---,---. _ _---;---

Tersedia perlengkapan untuk memberikan cairan IV, mengambil contoh 

darah untuk pemeriksaan Hb __ _ .______ _. __ 

Tersedia obat-obatan oksitosika dan fasilitas ~r~yJr:r:!~9J~_a.r~~~ya __ .__
 ___ ___ ___. _._ "'__ _ 
Merujuk sesuai dengan keperluan _.__" _... __ . 
Seluruh rujukan ditndaklanjuti oleh bidan _. .' ..__ .. _ 
Pedoman untuk aseptik dilaksanakan __ . __ ... _.... ___ _. 
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin d.m sosuai 
dengan standar ... ___...l....-__'-----''''----------------------_ .... . 

Pelaksana Audit, !I 

( .. .... ....... .... ... ... ..) 


.....:46~________________________ _ ___ . . _ B!!/t~. ?. _. _ !,!sJ~mell /lutJ" 

I. 

I 



.	 ... -- -------------
B. Rcn~~n.a)·indak Lanju_t .. _...____ .. _ _.___ 

Tujuan: 	 Mengtdenttftkasi prf'lsyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 
menjamin hahwil pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan. 

Metoda: Pertemu<ln untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
tindf'lkan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

- . _. ----------- -- -_._------------------------------,
, Apakah semua knten;] yf'lng disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
: tela .~ dif2.~~uhi? _.... _. .. __ _ Ya 0 TidakO 
I Gtla yf'l (semua kntertf'l lelah dipenuhi): Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 

I• 
• Apakah semua prasyarat tersedia? 

Apakah ada hal lam Y;Jng dapat Ya 0 TidakO 
I meningkatkan kualitas proses? Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
, Jelaskan . tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
I sebagaimana yang tertulis 
i • Apakah ada praSyiHrll lain yang perlu dalam proses? . 
I ditambahkan guna mempermudah Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 

proses? Sebutkan Ya 0 TidakO 
I • Tindakan apa yang harus dilakukan 
I untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
1__ _______._____ . _ ___________ +---=-d...::.e_n9w....::...a...::.n...::.SL....:.ple...::.s_ifi.....;k_._________--1 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesiflk. 

f-------- _ . .. _ .. -------------+-------------------1 

Siapa yang harus melaks;;.rakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadal r<ondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

Tandatangan 
dimana tindakan 

Petugas yang Tanggal dan hariTanggal dan hari 
auditor I supervisor 

harus selesai 
bertanggung jawab evaluasi selanjutnya 

untuk melaksanakan 

dilaksanakan 
 tindakan 
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I Audit untuk 

Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


r---~--------------"--- .. -- . .. ------- .
J A. 	 Daftar Tilik 

Metoda: 
1. 	 Pengamatan langsung pada bidan sa at mcletkllkan pcrnmiksaan nir(ls dan 

menangani perdarahan postpartum sekunder 
2. 	 Diskusi dengan bidan yang bersangkutan 
3. 	 Diskusi dengan ibu hamil, suami ataupun kelu(lrga 
4. 	 Mempelajari seluruh pencatatan. 

Kriteria -- .----. 

Adanya pedoman . perawatan/kunjungan rumah bagi ibu nif as/O<lyi l>aru 
lahir sampai 42 hari setelah persalinan (Pedoman Pelayat1rli 
Dasar): ' '-~ , 

ran bayinya 

S~mua; pencatatan .tersedi~ untuk dipelaja'ri _. _ _ _____ .. - ,.0. 
: 

MenggU'nakan KMS Ibu HamillKartu 1bu . . 
- -------- -. . .. 

Semua pencatatahdirSi lengkap dan benar 
,
. : . . 

.--.--- .. _.. -' -~ -_. 

Bidan terlatih untuk mehgenali perdarahan oS!Pi1!!LI!T1_s~~ullder 
Bidan terlatih dalam pemeriksaan ibu segera setelah kelahi 
untuk mendeteksi adanya kelainan 

--- --- - --.-- -_ . . 

Tersedia perlengkapan yang diperlukan, termasuk sal>un. ;1II 

. handuk bersih untuk cuci tangan, alat suntik/jarum steril drm p 
untuk memberikan cairan IV, dalam keadaan l>aik - _._-
Tersedia obat-obatan oksitosika dan fasilitas J~.~rlyilryp"anannya 

Seluruh penjelasan yang diberikan bidan benar 
-- , -

Seluruh temuan dibicarakan dengan ibu, suarni/kel~~any'a . 
Merujuk sesuai dengan keperluan ---- --- . 

Seluruh rujukan ditndaklanjuti oleh bidan .--- .. -

Tindakan aseptik dilaksanakan sesuai dengan protokol ._-
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijill 
dengan standar 	

Va Ti~a~ 1 
J 

1 KcIJidoll8n 

t)f~ I sth d rl n 
f'llpllq kIlpcln 

d~n sesuai 

- ... -_ ._---"----

Pelaksana Audit, 

. (.. ............... _.... ) 


. 48 	 Butu 2: lII&trumen.. ACJ!!iI 
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L!t'H_	 ---,Re n can a Tin ifa~=i..-a-nJ:-·,_u=t==========================================_""l

Tujuan: 	 Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan. untuk 
menjamin batlwa pelaksanaan standar dapat dicapai/d ipertahankan. 

Metoda: Pertemurm untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

i Apakah semua kritcria yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
~ tela.~ dipenuhi? ~_~ _ 

: Blia ya (semua kriterla telah dipenuhi): 


I • Apakah ada hal lain ycmg dapat 
, meningkatkan kualltas proses? 

Jelaskan. 

• Apakah ada 	pr(lSY;H;t1 l(lln yang perlu 
dlt.1nlbahkan gun(l nlf!rnperrnudah 
proses? Sebutkan 

.. -- . -- - ---- - 

T .lnggal dan h(lfl 
dlmana tindakan 

harus seles(ll 
dilaksanakan 

__. ___ ~-,--~~~~~-+---=-=":"":.ii:l..=..:..:..-=:...c....::::""::";":":":"":":__________ 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dllakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 

.-~~-----I--------------------j 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan / 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

- - . --- - '- '--- ---,.---------,------------1 

Tanda tangan I 

tlertanggung jawClb evaluasi selanjutnya 
Petugas yang Tanggal dan hari 

auditor / supervisor I 
untuk melaksanakan 

tindakan 

. _	 _ __ _ ____ __ _ _ . _ _.__ '-_._________......L_____ ___-' 

Ya 0 TidakD 
Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 
• Apakah semua prasyarat tersedia? 

Ya 0 TidakD 
Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia_ 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakD 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 
dalam proses? . 
Bila ya, sebutkan kesalahnnya . 

Ya 0 TidakO 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik. -j 
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----------

---

-------

------

----

------

----
---

----

_ • • _ - ______ 0 " ______ ._.'

IAudit untuk I Standar 24: Penanganan ~_~~!!i_~LJ~rpcr~lis ... _ .. '__. . 

Lokasi 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


IA. Daftar Tilik 

Metoda: 
1. Pengamatan langsung pada bidan saat melakukan pemeriks;-tcHl nifas. , 
2. Diskusi dengan bidan yang bersangkulan. 
3. Diskusi dengan ibu hamil, suami ataupun keluarga. 
4. Mempelajari seluruh pencatatan. 

---._--_. 
.: .. ' .. - . "TidakVaKriteria - .. - . - ..__ .-----  '---- .... --.-

Adanya pedoman perawatan/ku njungan rumah ibu nifas/oc:tyi onrll lahir 
sampai 42 hari setelah persalinan _0". _______ , .. _.. .. .-. ,0._. ........ . .. 

Semua pencatatan tersedia untuk dikaji --- 1-'-- --- - -. 
Men~munakan KMS Ibu HamillKartu Ibu 

._-- .. - --.-. 
Semua pencatatan diisi lengkap dan benar ------- . 
Bidan telah dilatih untuk dapat melaksanakan pelayanan Ilifas untuk 
mengetahui involusi normal, mengetahui tanda/gejala infeksi. dan segera 
melakukan tindakan yang memadai _._--_. 
Bidan terlatih untuk mengenali dan menangani sepsis ~uer~er~is_._. 

_. - . . _-
Tersedia perlengkapan yang diperlukan, termasuk sabun. air bersih dan 

-- -_..--_...... 

,handuk bersih untuk cuci tangan 
-

Tersedia obat-obatan Am~isilin dan Metronidazol atau yang setara_ - -
Seluruh penjelasasn yang diberikan bidan benar ---_. __ .----• .._----
Seluruh temuan dibicarakan dengan ibu, suamilkeluarganya ._---  --"'--
Merujuk sesuai dengan keperluan .-------. ----
Seluruh ruil kan ditindaklanjuti oleh bidan ---_. __._._-
Tindakan asepsis dilaksanakan sesuai dengan Rrotokol ------ .~ 

Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesual 
dengan standar 

Pelaksana Audit, 
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[}[h~encana TindakCanjut 

Tujuan: 	Mengidentifikasi prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan. untuk 
menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat dicapaildipertahankan. 

Metoda: Pertemuan untuk mendiskusikan temuan (baik positi f maupun negatif) serta 
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

Apakah semua kriteria yang disebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 
telah dipenuhi? 
Bila ya (semua kriteria telah dipenuhi): 

Ii • Apakah ada hal lain yang dapat 
: meningkatkan kualilas proses? 

Jelaskan. 

1 

: • Apakah ada prasyarat lain yang perlu 
ditambahkan guna mempermudah 
proses? Sebulkan 

i --.. -------.

. . .. ._ - --------+----=..::.:..:.w..=..:..:.....::..c:...:::..::..:..:~---------__l 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi: 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik . 

- --... -- - .-----.-----~----------------___1 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan I 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

Ya 0 TidakO 
Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 
• Apakah semua prasyarat tersedia? 

Ya 0 TidakO 
Bila tid ak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepat? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 
dalam proses? . 
Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 

Ya 0 TidakO 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik . 

. .. - . . ----.-.---. - -. . . ... .----------+---------...----------1 


Tanggal dan hari Petugas yang 
dlmana tindakan bertanggung jawab 

harus seles;ll untuk melaksanakan 
ddaksanakan tlndakan 

_. . ... "'_ '" 	 _____ 

Tanggal dan hari Tandatangan 
auditor / supervisor evaluasi selanjutnya 

----------.1.....-_----- --' 
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------ -- -- ---

Audit untuk Standar 25 : Penanganan Asfiksia Neonatorum 

I-- " ---- - .--

Lokasi .. ..... ; .. ...... .......... ... .. ........................ ... .. .. 

Tanggal 

Pelaksana Audit 


[A. Daftar Tilik 
. ..- - -_ ._---

Metoda : 
1. Pengamatan langsung pada bidan saat menangani asfiksifl IlCOllfltorUITl . 
2. Diskusi dengan bidan yang bersangkutan . 
3. Diskusi dengan ibu hamil , suami ataupun keluarga . 
4. Mempelajari seluruh pencatatan . 

_._. _.- - _. - --,----
TidakVaKriteria - ----'"------ ,.- - . . ' .- .. -

Semua pencatatan tersedia untuk dikaji __r'_ -- .-... .-. " ' -

Semua pencatatan diisi dengan lengka~ dan benar 
. , . -  ---.-- . 

Menggunakan KMS lbu H~mjllKartu Ibu/pencatatan neol1ataL _._.: ___ , --- --- _. ' ... 
. Bidan terlatih membantu pernafasan spontan dan cara yang benar untuk 

membersihkan jalan naras. .._---
Bidan terlatih untuk pemeriksaan neonatus dengan menggunakan nilai 

APGAR 
 ..~.----.-:..---- -~ -

Bidan terlatih untuk melakukan -reSusitasi KardioRulmoner deng_~r1.ti~~~~~~=~ _ ._--_.. . . ' " . ._- _. 
Bidan terlatih untuk mengenali dan merawat asfiksia neon~torum__~.____ ___ 

.~- - -:- ._ . ..--- ' ' ..~-- ---
Tersedia per/engkapan yang diperlukan, termasuk sabun, air bersih dan I 
handuk berslh untuk cuei tangan, pembersih lendir yang bersih, kain untuk 

menyelimuti bayi dan termometer 


.~-- _._,.. _....... _. _
... .1------ ..-- - .._ 
Seluruh temuan dibicarakan dengan ibu. suami/keluarganya 

Merujuk sesuai den.,gan keperluan 


--~----. 

Seluruh rujukan ditindaklanjuti oleh bidan -_._----_._---
Seluruh pemeriksaan dilaksanakan setelah meminta ijin dan sesuai 

dengan standar 


Pelaksana Audit, 
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I 

B~.~R~e~r~lc~a~n~a~T~i~n~d~a~k~L~a~n~J~·u~t____________________------------------------____J 
Tujuan: 	MengidcnllfikClSI prasyarat atau proses yang memerlukan perbaikan, untuk 

rnenjnmi" I>ahwa pelaksanaan standar dapat dicapai/dipertahankan. 
Metoda: Pertemunn untuk mendiskusikan temuan (baik positif maupun negatif) · serta 

lindakan yilng c1iperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan standar dapat 
dicapai/dipertahankan. 

ApClkah semua kritena yc:tng dlsebutkan dalam daftar tilik untuk audit pencapaian standar 

-.!£ Iilh d ipenu hi? ______ . . _ _______-r-____--:--:----:-:--:-----:-Y-a..J<D"---T-i-da-k-'D=<--~ 
Blia ya (semua kritefla telah dipenuhi): 

• Apakah 	ada hal lain yang dapat 
meningkatkan kualitas proses? 

Jelaskan . 


• Apakah ada prasyarat lain yang perlu 
dllambahkan guna mcmpermudah 
proses? Sebutkan 

Bila tidak (tidak semua kriteria terpenuhi): 
• Apakah semua prasyamt tersedia? 

Ya 0 TidakO 
Bila tidak, sebutkan prasyarat yang 
tidak tersedia. . 

• Apakah seluruh proses telah 
diikuti dengan tepa!? Ya 0 TidakO 

• Apakah terdapat kesalahan 
sebagaimana yang tertulis 
dalam proses? . 
Bila ya, sebutkan kesalahnnya. 

Ya 0 TidakO 
• Tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki proses? Jelaskan 
dengan spesifik. 

Bila beberapa prasyarat ternyata tidak 
terpenuhi : 
• Tindakan 	 apa yang perlu dilakukan? 

Jelaskan dengan spesifik. 

Siapa yang harus melaksanakan tindakan / 
upaya perbaikan terhadap kondisi-kondisi 
tersebut diatas? 

r-------------, -----~----------+_----------------,_--------------~ 
I 

Tanggal dan hari i Petugas yang Tanggal dan hari Tanda tangan 

dimana tindakan 
harus selesai 

i bertanggungjawab
i untuk melaksanakan 

evaluasl selanjutnya auditor I supervisor 

dilaksanakan I tindakan 

_____________~_______________L_________----~----------~I 
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BUKU 3 


PERUBAHAN PRAKTEK 

KEBIDANAN 




_ 2 
= • 



I. PENDAHULUAN 


Buku 3 Standar Pelayanan Kebidanan ini berisi catatan dari beberapa perkembangan penting 
dalam praktek. peneittlan dan kepustakaan. yang mendukung perub~han praktek seperti yang 
dlanJurkan pada Buku' Buku Ini berisl informasi rinci tentang penelitian yang relevan untuk 
mendukung pengembangan standar pelayanan kebidanan pada Buku 1. Semua 
penelltlan/kepustakaan yClng relevan dicantumkan untuk memungkinkan bagi mereka yang 
bermtnat untuk mempelaJan lebih Jauh. 

Dewasa ini . karena alasan etis. politis dan ekonomi , semua intervensi kesehatan diharapkan untuk 
berdasar pada bukti (evidence-based care), dan bukan berdasarkan kebiasaan, keyakinan pribadi 
atau praktek rutin. Hal Inl pun berlaku di bidang kesehatan ibu . Dalam pengembangan Standar 
Pelayanan Kebidanan telah diputuskan hanya menggunakan hasil penelitian dan rekomendasi 
yang baik dan telah ditelaah oleh para ahli ' di bidangnya . Hal ini berarti hanya penelitian atau 
rekomendasi yang baik yang telah melalui quality peer review sepertL Medline dan Cohrane 
Collaboration Library yang digunakan di sini. 



II. PERU BAHAN PRAKTEK KEBIDANAN YANG DIANJURKAN 


Oi bawah ini dibahas catatan perubahan praktek kebidanan Y;:Hlg menJadi dasar pen~l;:Jprln 

Standar Pelayanan Kebidanan pada Buku 1. 

1. Catatan 1 : Perkiraan Hemoglobin pada Kehamilan 

Pemeriksaan hemoglobin (Hb) secara rutin selama kehamilan merupakan kegiatan yang 
umumnya dilakukan untuk mendeteksi anemia. Namun ada kecenderungfln bahwa kegiatan ini 
tidak dilaksanakan secara optimal selama masa kehamilan. Perubahan fisiologis yang terjadi 
dalam masa kehamilan mengakibatkan penurunan Hb secara progresif sampai sekitar minggu ke
30, yang secara fisiologis masih normal. Perubahan normal ini dikenal sebagai lJemodi/usi 
(Mahomed & Hytten 1989) dan biasanya mencapai titik terendah pad a kehamilan minggu ke- 30. 
Oleh karena itu pemeriksaan Hb dianjurkan untuk dilakukan pad a awal kehamilan dan diulangi 
kembali pad a minggu ke-30 untuk mendapat gambaran akurat tentang status Hb (Villar & Bergsjo 
1997, Mahomed & Hytten 1989). 

Hemodilusi fisiologis dianggap sebagai suatu tanda kehamilan normal. dalam kaitannya dengan 
hasil kehamilan yang baik bagi janin (yaitu berat lahir sesuai dengan umur kehamilan). Apabila 
tidak terjadi proses hemodilusi, yang ditandai oleh kadar Hb yang tinggi. dapat diindikasikan 
adanya gangguan pada perubahan fisiologis akibat terganggunya sirkulasi darah plasenta yang 
dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin (Villar & Bergsjo 1997. Hemminski dan 
Merilainen 1995. Kelompok kerja Tekanan darah tinggi dalam kehamilan US Oepal1ment of Health 
and Human Sciences 1990. Koller Sandvei dan Sagen 1980). 

Kadar Hb 11 gr% dianggap sebagai batas normal terendah dalam masa kehamilan . Namun 
demikian batasan-batasan lain sering digunakan dalam mendefinisikan anemia dalam kehamilan. 
8anyak batasan-batasan tersebut tidak mempunyai bukti yang jelas secara ilmiah untuk 
mendukung penggunaannya. Batasan tersebut belum jelas kaitannya dengan umur kehamilan. 
Walaupun Hb pada masa kehamilan dibawah 10 g% (11 g% pada ibu dengan gizi baik). dikatakan 
rendah, namun masih sedikit bukti ilmiah yang konsisten dalam penanggulangannya sesuai 
dengan tingkat kadar Hb yang ada. 

Sebab utama rendahnya Hb dalam kehamilan adalah defisiensi besi terulama bila hanya terjadi 
anemia ringan. Pad a Hb di bawah 9 g% dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lebih teliti, 
karena masih adanya kemungkinan penyebab lain di luar kekurally;:m besi (Mahomed & Hytlen 
1989). Pada umumnya seorang ibu hamil dengan Hb rendah harus diberik~n suplementasi besi, 
meskipun ada sebab lain seperti infestasi cacing dan mfllaria yflng h;:HUS dipertimbangkan untuk 
menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai. 

Telah dikemukakan bahwa pemberian suplementasi besi rutin pfldrl ibu hClmil dengfln gili baik 

hanya memberi efek yang terbatas pad a peningkatan Hb (MClhomed & Hytten 1989) HflSII 


. penelitian mutakhir menganjurkan pemberian besi secara rutin IlClnyCl dilakukan pada ibu t"H11il 

yang telah terbukti menderita anemia (Mahomed 1993). Namun di neymrt-negara yang mengalflmi 

kekurangan gizi. suplementasi besi mrlsih dianjurkan. kmena smingkrlli <;ulll untuk memperkirak'ln 

secara tepat kadar Hb ibu hami!. 

Calal.n Ittnl.'IQ f'It,/(embBngan f'ra.'c~ Knblc1"n.1fl -------------------------- _ .. . --------2 



Beberapa jenis makanan tertentu dapat mempengaruhi daya serap tubuh terhadap zat besi. 
Khususnya tembakau . teh dan kopi diketahui mengurangi penyerapan besi. Oleh karena itu ibu 
hrlmil yang mendapat suplementasi besi dianjurkan untuk menghindari tembakau. teh dan kopi 
terutama sekitar waktu makan . Makanan lain seperti protein dan vitamin C dapat membantu 
penyerapan. Oleh karena Itu Ibu hamil harus disarankan untuk mengkonsumsi pangan yang kaya 
akan protein dan vitamin C 

--- --- . -

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
Oalam kehamllan normal akan terjadi penurunan kadar Hb. Kadar Hb terendah terjadi sekitar 
umur kehamilan 30 mlnggu . Oleh karena itu pemeriksaan Hb harus dilakukan pad a kehamilan 
dlnl untuk melihat data awal. lalu diulang pad a sekitar 30 minggu. 
Bila Hb rendah secara abnormal (di bawah 9 g%) harus dilakukan pemeriksaan dan 
pengobatan yang sesuat. Mungkin perlu dilakukan pemeriksaan Hb ulang untuk melihat 
apakah pengobatan sudah tepat. 
Kalau hanya terjadi anemia ringan. sebab yang paling sering adalah defisiensi besi dan dapat 
diobati secara efektif dengan suplementasi besi. 
Semua ibu hamil terutama mereka yang mendapat suplementasi besi, harus mendapat nasihat 
glzi . Mereka harus menghindari tembakau, teh dan kopi serta dipastikan bahwa mereka 
mengkonsumsi makanan kaya protein dan vitamin C. 

Rujukan : 
1. 	 Hemmlniski E. Merilainen J (1995) Long term follow up of mothers and infants in a randomised 

rnal on iron prophylaxis during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1995, 173: 204 - 209 
2. 	 Koller O. Sandvei R. Sagen N (1980) High hemoglobin levels during pregnancy and fetal risk. 

Int J Gynecol Obstet 1980 18: 53 - 56 
3 Mahomed K. Hyt1en F ( 1989) Iron and folate supplementation in pregnancy. Dalam: Chalmers 

I. Enkin M. Keirse MJN (eds) Effective Care in Pregnancy and Chilbirth. Oxford: Oxford 
University Press. 

4 . 	 Mahomed K (1993) Routine iron supplementation in pregnancy. Dalam: Enkin MW, Kierse 
MJNC. Renfrew MJ. Neilson JP (eds) Pregnancy and Childbirth Module Cohrane Oata base of 
Systematic Reviews. Disk 1. Oxford: Cohrane Updates on Disk. Update Software 1993. 

5. 	Villar J. Bergsjo (1997) SCientific basis for the content of routine antenatal care I. Philosophy, 
recent studies. and power to eliminate or alleviate adverse maternal outcomes. Acta Obstet 
Gynecol Scand 1997 76 1 - 14 . 

2. 	 Catatan 2 : Perkiraan Tinggi Fundus 

Secara tradisional perkiraan tinggi fundus dilakukan dengan palpasi fundus dan 
membandingkannya dengan beberapa patokan antara lain simfisis pubis, umbilikus atau prosesus 
sifoideus . Cara tersebut dilakukan dengan tanpa memperhitungkan ukuran tubuh ibu. Sebaik
baiknya pemeriksaan (perkiraan) tersebut, hasilnya masih kasar dan dilaporkan hasilnya 
bervariasi. 

Car-alan tentang Perkembangan Praktek Kebldanan 



Dalam upaya standardisasi perkiraan tinggi fundus, para peneliti saat ini menyarankan 
penggunaan pita ukur untuk mengukur tinggi fundus dari tepi atas simfisis pubis karena 
memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Diketahui bahwa pengukuran dengan 
menggunakan pita ukuran, memberikan hasil yang konsisten antar-individu (walaupun masih 
terjadi sedikit variasi kecuali bila semua bidan dilatih dengan cara yang sama). Juga telah 
dibuktikan bahwa teknik ini sangat berguna di negara berkembang sebagai alat tapis awal dan 
dapat dilakukan oleh para dokter dan bidan dengan efisiensi yang setara (Walraven, Mkanje, van 
Roosmalen et al 1995, Kennedy 1992, Jacobsen 1992). 

Penting untuk diketahui bahwa pita ukur yang digunakan hendaknyCl terbuat dari bahan yang tidak 
bisa mengendur (seperti yang digunakan para penjahit). Kandung kemih hendaknya kosong . 
Pengukuran dilakukan dengan menempatkan ujung dari pita ukur pada tepi atas simfisis pubis rlan 
dengan tetap menjaga pita ukur menempel pada dinding abdomen diukur jaraknya ke bagian alas 
fundus uteri . Ukuran in; biasanya sesuai dengan umur kehamilan dalam minggu setelah umur 
kehamilan 24 minggu . Namun demikian bisa terjadi beberapa variasi (± 1-2 cm). Bila deviasi lebih 
dari 1-2 cm dari umur gestasi kemungkinan terjadi kehamilan kembar atau polihidramnion dan bila 
deviasi lebih kecil berati ada gangguan pertumbuhan janin. 

Pengukuran tinggi fundus uteri pada kehamilan lanjuUsaat persalinCln dalam posisi terlentang 
terbukti dapat memberikan hasil pengukuran fundus utp.ri lebih tingyi dar; sebenarnya (Engstrom. 
Piscianeri et al 1993), sehingga hal tersebut menyebabkan pembClC<lClrl dan perkiraan llmur 
kehamilan yang salah . Oleh sebab itu ibu harnil dianjurkan untuk berb;Jrlnn dalam posis i setenuah 
duduk pada saat pengukuran tinggi fundus. 

Pengukuran tinggi fundus uteri tersebut bila dilakukan pada setiap kunJungan oleh petugas y<lng 
sama, terbukti memiliki nilai prediktif yang baik . terutama untuk IllcnYldcntifikasi adanya gal1yguan 
pertumbuhan intrauterin yang berat dan kehamilcm kembar. Walaupun pcngukuran linggi fundus 
uteri dengan pita ukur masih bervariasi antar-operator. namun vanasl Ini lebih kecil dibandln~Jkan 
dengan metoda tradisonal lainnya. Oleh karena itu penelitian mendukung penggunaan PIICI llkur 
untuk memperkirakan tinggi fundus sebagai bag ian dari pemerlksrlan rUlin pada setiap kunJunyan 
(Villar dan Bergsjo , 1997, Nelson 1994). 

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
Terdapat variasi yang lebar antar-operator yang melakukan pengukuran tinggi fundus uleri 
dengan cara tradisional. 
Menggunakan pita ukur untuk mengukur jarak antara tepi atas simfisis pubis dengan fundus 
uteri dalam cm merupakan metoda yang dapat diandalkan untuk rnemperkirakan tinggi fundus , 
uteri . ! 
Jarak tersebut (dalam cm) sesuai dengan umur kehamilan (dalam minggu) setelah urnur ' 
kehamilan 24 minggu. 

Rujukan : 
1. 	 Jacobsen G (1992) Prediction of fetal growth deviation by use of syrnphisis . fundal hCIQt1t 

measurements . Int J Technology Assess Health Care 1992:8 (suplernent) 152 - 159. 



2. 	 Kennedy I (1992) The implications of introducing the symphiseal - fundal height measurements: 
a prospective randmized trial. Br J Obstet Gynaecol 1992; 99(2) : 625 - 626. 

3. 	 Villar J . Bergsjo P (1997) Scientific basis for the content of routine antenatal care I Philosophy, 
recent studies and power to elliminate or alleviate adverse maternal outcomes. Acta Obstet 
Gynaecol Scand 1997; 76: 1 - 14. 

4. 	 Walraven GE, Mkanje R. van Roosmalen M, van DogenP, van Asten H, Dolman S (1995) 
Single pre delivery symphisis - fundal height measurement as a predictor of birth weight and 
multiple pregnancy. Br J Obstet Gynaeco/1995; 102: 525-529 . 

3. 	 Catatan 3 : Hipotensi pada Saat Berbaring Terlentang 

Sudah menjadi kenyataan banyak ibu, terutama pada kehamilan lanjut, akan merasa pusing bila 
berbaring terlentang . Hal ini disebabkan karena terjadinya penekanan oleh uterus pada vena 
pelvIs major, vena cava inferior dan bag ian dari aorta desenden (penekanan autocava/) yang 
akan mengurangi sirkulasi darah ke jantung bagian kanan. Pengurangan aliran darah tersebut 
mengakibatkan pengurangan oksigenasi ke otak dan dapat mengakibatkan pingsan. Keadaan 
tersebut. pada umumya dikenal dengan supine hypotensive syndrome (Sweet 1997, Chamberlain 
1995). yang dapat mengaklbatkan pola denyut jantung janin menjadi abnormal. 

Sebaglan besar peneliti menJelaskan efek fisiologis pada ibu hamil yang berbaring terlentang, 
dilakukan pada kala I persalman (Diaz, Schwarz dan Caldeyro-Barcia 1980, Chan 1963" WHO 
1996) Namun ada beberapa studi yang meneliti secara spesifik akibat dari posisi terlentang dalam 
kehamilan . Semua studi tersebut menunjukkan bahwa posisi ibu mempengaruhi aliran darah 
meialul vena pelvis major dan pada beberapa kasus melalui sirkulasi uterus dan plasenta, namun 
POSISI terlentang membenkan efek paling besar. 

Dalam suatu studi terhadap ibu pad a kehamilan lanjut, ditemukan bahwa terjadi pengurangan 
allran darah sebesar 45% pada tungkai bila ibu tersebut berbaring terlentang dibandingkan 
dengan bila berbanng di slsi kiri (Kinsella, Lee dan Spencer, 1990). Hal yang mengherankan 
dalam studi ini adalah sebagian besar ibu hamil dengan posisi terlentang tersebut tidak 
mengalami penurunan tekanan darah. Namun penelitian lain menyebutkan adanya penurunan 
tekanan darah bila ibu ham II berbaring terlentang. Tanpa melihat akibat dan perubahan fisiologis 
dan tekanan darah. studi ini dan berbagai studi lainnya menunjukkann bahwa terjadi hambatan 
al iran darah melalui vena pelvis. Hal ini akan berdampak buruk bagi ibu, karena dapat 
mengaklbatkan meningkatnya kecenderungan untuk terjadinya trombosis vena yang hebat bagi 
Ibu yang memiliki faktor predisposisi. Beberapa penelitian dari berbagai negara melaporkan bahwa 
posisi terlentang Juga mengakibatkan menurunnya aliran darah plasenta, yang akan 
mempengaruhi aliran darah pad a janin (Qu .Kan dan Masahiro 1994, van Katwijk dan Wadimiroff, 
1991). Penurunan perfusl plasenta secara periodik dianggap berkontribusi pad a pertumbuhan 
janin yang buruk. Namun pengaruh dari posisi terlentang terhadap terjadinya gangguan 
pertumbuhan janin yang buruk belum terbukti . Walaupun posisi terlentang tidak selalu 
mengaklbatkan masalah pada setiap ibu, sebaiknya posisi ini dihindari oleh setiap ibu dengan 
kehamilan lanjut (Chamberlain 1995), karena sulit untuk menduga ibu hamil yang akan 
mengalaml sindrom hlpotenslf karena berbaring terlentang ini. 

':;MilrJr ''' ''	 f'.-.:.: .~~_....:.. ::::.l::..:.nil::..__________________________~:J r:9 Pcrl<cmbanQ , l:....:.'l_ 'II.:::.f'. "' ":.:.CII(J ,~ 



Bila ibu hamil diharuskan untuk berbaring terlentang. misalnya untlJk nnestesi umum. dinrl)Wkrll1 
untuk mengganjal sisi kiri panggul bawah dengan hant;:)1 agar panggul tercmgkat. (Me Crc:w delll 
Wildsmith 1993, Ellington, Katz dkk 1991). Upaya ini telah menunjukkan pengurangan tekanc'ln 
autocaval. 

I 

Akhirnya, bidan harus ingat bahwa posisi ibu hamil akan mempengaruhi hasil pengukuran thk;man 
darahnya. Dari hasil studi mutakhir disebutkan adanya variasi antar-oper;:)tor yang cukup besnr 
yang dapat mempengaruhi diagnosis tekanan darah tinggi pada kehamilan (Duggan dan Mileer 
1998, Brown dan Simpson 1992, Perry, Wilkinson dkk 1991). Untuk alasan ini disarankan agar ibu 
berbaring pada posisi yang sama setiap pemeriksaan tekanan darah. Hendaknya dibuClt pedoman 
pemeriksaan tekanan darah dalam kehamilan dan diterapkan secara ketal. 

--------I---

Secara ringkas penelitian menunjukkan : I 
Posisi terlentang mempengaruhi fisiologi ibu dan janinnya 
Setiap ibu hamil hendaknya menghindari posisi terlentang terutama pada kel1amilan lanjut 
Bila posisi terlentang dibutuhkan, maka dianjurkan untuk meletakkan bantal kecil di bawah sisi 
kiri panggul bawah . 

Rujukan: 
1. 	 Brown MA, Simpson JM (1992) Diversity of blood pressure recording during pregnancy: 

Implications for the hypotensive disorders. Med J Aust 1992 Mar 2; 156(5): 306 - 308. 
2. Chambertain G (ed) Obstetricsby Ten Teachers. 16th edition. avon : ELBS dan Edward Arnold. 
3. Chan DPC (1963) Postitions during labour, Br Med J 1963: 100- 102. 
4. 	Diaz AG, Schwarz R, Caldeyro - Barcia R ( 1980) Vertical position during the first stage ot the 

course the course of labour, and neonatal outcome. Eur J Obstet Gynaecol Reprod BioI 1980; 
11:1-7. 

5. 	Duggan P, Meller J (1998) Blood Pressure Measurements in Pregnancy: A survey of methods 
used in teaching hospitals in South Australia. Aus NZ J Obstet Gynaecol 1998; 38(2) : 1987 
199 

6. 	 Ellington C, Katz VL, Watson WJ, Spielman FJ (1991) The effects of lateral tilt on maternal and 
fetal haemodynamic variables. Obstet Gynaeco/1991 Feb: 17(2); 201 - 203. 

7. 	 Engstrom JL. Piscianeri LA, Low LK, Mc Shane H. Mc Falin B (1993) Fundal Height 
measurements Part 3 : The effects of maternal position of fundal height measurements J Nurse 
midwifery 1993 Jan-feb: 38(1) : 23 - 27. 

8. 	 Kawabata K.Hidaka A (1991) [ Effects of maternal postural changes on maternal 
hemodynamics in late pregnancy - supine hypotension - english translation ]. Nippon sallka 
Fujinka Gakkui Zassi 1991 Nov 43 (11): 1508 - 1514. 

9. 	 Kinsella SM .. Lee A, Spenser JA (1990) Maternal and felal effects of the supine pelvic tilt 
position in late pregnancy. Eur J Obstet Gynaecol Reprod Bioi 1 W)Q Jul - Aug; 36 (1-2) 11-7. 

10.Mc Crae AF .. Wilsmith JA (1993) prevention and treatment of hypotensIon during central nueral 
bolck. Br J Anaest 1993 Jun; 70 (6) . 6720680. 

. 11 . Perry IJ, Wilkinson LS, Shinton RA, Beevers DG (1991) Confilcting views of measurement of 
blood pressure in pregnancy. Br J Obstet Gynaecol1991 Mar. 98(3) 241-243. 
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12.Qu LR,Kan A, Masahiro N (1994) [Fetal circulation in relation to various maternal body position 
- english translation ]. Chung Hua Chen Ko Tsa Chich 19940ct; 29 (10) 589 - 591, 635 - 636. 

13. Sweet B, Tiran 0 (eds) (1997) Maye 's midwifery: A Text book For Midwives. 12 th edition. 
London : Balliere Tindall. 

14. Van Katwijk C, Wladimiroff JW (1991) Effects of maternal posture on the umbilical antery flow 
velocity waveform . Ultrasound Med BioI 1991 ; 17(7):683-685. 

15. World Health Organizations (1996) Care 	in Normal Birth: A practical guide. Geneva: Maternal 
and Newborn Health Safe Motherhood Unit and Reproductive Health . World Health 
Organization. 

4. 	 Catatan 4 : Dukungan pada Persalinan 

Banyak penelitian yang mendukung kehadiran orang kedua pada saat persalinan berlangsung. 
Penelitian itu menunjukkan bahwa ibu merasakan kehadiran orang kedua tersebut sebagai 
pendamping penolong persalinan/bidan, akan memberikan kenyamanan pada saat bersalin. 
(Hodnett 1994. Simpkin 1992. Hofmeyr, Nikodem, Wolmann dkk 1991, Hemminki , Virta, Koponen 
dkk 1990). 

Penelitian juga menunjukkan bukti bahwa kehadiran seorang pendamping pada saat persalinan 
dapat menimbulkan efek positif terhadap hasil persalinan dalam arti dapat menurunkan morbiditas, 
mengurangi rasa sakit, persalinan yang lebih singkat dan menurunnya persalinan dengan operasi 
termasuk bedah sesar (Hodnett 1997. Klaus, Kennel dan Klaus 1993, Klaus, Kennel dkk 1986. 
Sosa. Kenneldkk 1980). 

Penelitian lain menjelaskan bahwa kehadiran seorang pendamping persalinan dapat memberikan 
rasa nyaman. aman. semangat, dukungan emosional dan dapat membesarkan hati ibu (MIDIRS, 
1997). Kehadiran seorang pendamping persalinan atas pilihannya sendiri merupakan salah satu 
re komendasi dalam buku pedoman perawatan kelahiran normal (Care in Normal Birth: A Practical 
GUl r4 e. WHO. 1996). 
Sebaglan besar penelitian dilakukan di negara-negara industri, Sosa dan Klaus melakukan 
penelltlan-penelitian di Guatemala dan salah satu penelitian mereka hasilnya serupa dengan 
penelitlan yang dilakukan di Afrika Selatan. Sosa dan Klaus meneliti pengaruh kehadiran seorang 
perempuan berpengalaman yang secara terus-menerus selama persalinan, namun tidak 
membenkan pelayanan kebldanan. hanya menemani dan memberi dukungan emosional . Studi 
Klaus tersebut menunJukkan adanya perbedaan hasil persalinan yang bermakna. Ibu bersalin 
yang dltemani seorang perempuan lain di samping bidan, menunjukkan bahwa proses persalinan 
beqalan lebih sing kat dan kemungkinan untuk tindakan operasi rendah. Studi-studi lain juga 
menunJukan bahwa beberapa ibu mengalami sedikit rasa nyeri pada persalinan yang ditemani 
oleh seseorang pendamping bidan yang diplihnya sendiri (Klaus, Kennerl dan Klaus, 1993, Niven 
1985) 

Ditemukan bahwa banyak Ibu bersalin sulit mengemukakan pertanyaan secara langsung pada 
petugas kesehatan pada saat persalinan. Kehadiran seorang pendamping memungkinkan ibu 



bersalin untuk memiliki rasa percaya diri yang Ip.bih besar untuk tJert;:Hlya atau meminta sesuatu 
secara langsung atau melalui pendamping tersebul. 

Beberapa penelitian membandingkan dukungan pendamping persalinan yang terus-menerus 
dengan yang sewaktu-waktu - misalnya dengan meninggalkan ibu untuk sementara karenil ; ld<l 

tugas lain - baik oleh tenaga non-profesional maupunoleh tenaga profesional (Hodnett, 1gSl<1) 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan pendamping atau orang lain yang tidClk 
terlatih kebidanan yang menunggui seeara terus-menp.rus lebih pp.nting dibandingkan dengan 
dukungan secara sewaktu-waktu. Alasan mengapa dukugan seeara terus-menerus ini letJih 
penting adalah karena adanya rasa pereaya diri dan hubungan ibu bersalin deng;:m pendamping 
yang berada di dekatnya. Bagaimanapun juga kehadiran seorang pendamping sangat berharga, 
yaitu bila dibutuhkan tenaga tambahan pada saat persalinan. pad a keadaan darurat atau 
dibutuhkan saat memerlukan/meneari pertolongan. 

Oi banyak negara yang menjadi pendamping biasanya adalah suami. Hal ini masih banyak 
dipertentangkan, karena ada pendapat yang menyatakan bahwa kehadiran suami tersebut tidak 
membantu, terutama bila terdapat ketegangan di antara mereka (Odent 1984). Perdebatan juga 
terjadi di negara-negara yang belum dapat menerima kehadiran seorang laki-Iaki dalam 
persalinan. Untuk kepentingan negara-negara Asia Tenggara telah dilakukan studi keeil yang 
dilaksanakan di Inggris terhadap wanita-wanita Asia, yang sejak lama dipereaya bahwa atas 
alasan budaya mereka tidak ingin didampingi suaminya selama bersalin . Akan tetapi hasH 
penelitian ini menunjukkan hal yang berbeda, sebagian besar ibu bersalin yang diwawanearai 
merasa senang atas dukungan suami pada saat persalinan (Woolet dan Dosanjh-Matwala, 1990). 
Sebagian besar ibu bersalin merasa bahwa dukungan suami sangat penting. Studi ini hanya 
suatu studi keeil yang tidak bisa digeneralisasi untuk digunakan di negara-negara Asia Tenggara. 
Namun studi ini menarik untuk dipertimbangkan. 

Ada kesan bahwa tenaga profesional sering merasa tahu apa yang dibutuhkan ibu, namun dalam 
kenyataannya tidak demikian. Jika ibu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya 
seeara bebas, pilihannya dapat berbeda dengan yang diharapkan oleh tenaga profesional. 
Beberapa penelitian yang lain juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu adanya perbedaan antara 
yang diinginkan ibu dengan yang diperkirakan oleh tenaga profesional. 

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
Kehadiran orang kedua/pendamping atas pilihan ibu sendiri di samping bidan penolong 
persalinan sangat bermanfaat. 
Orang kedua ini sebaiknya seorang wanita yang berpengalaman dan memahami proses I 
persalinan (dalam beberapa penelitian orang ini telah mendapal pendidikan dan pengelahucln ! 

untuk melakukan perannya dengan baik). I 
~________ ___ - - ___ - I 

Rujukan : 
1. 	 Hemminiki E, Virta AL,Koponen P, Martin M.Kojo-Austin H Tuimala R (1990) A Trial on 

continuous human support during labour: Feasibility. interventions and mother's satisfaclion J 
Psychosom Obstet Gynaeco/1990; 11 :2239-250 
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2 	 Hofmeyr GJ . Nlkoden VC Wolman WL, Chalmers BE, Kramer T (1991) Companionship to 
modify the clinical birth environment. effects on progress and perseptions of labour, and 
breastfeeding . Br J Obstet Gynaecol 1991; 98: 756-764. 

3 	 Hodnett ED (1995) Support from caregivers during childbirth. Dalam: Enkin MW, Kierse MJNC, 
Renfrew MJ . Neilson JP (eds) Pregnancy and Childbirth Module Cochrane Database of 
Systematic Reviews Re'/'ew no 03871 . Cochrane Updates on Disk, Disk 1. Hodnett (1997) 
Support from caregivers dUring childbirth Dalam: Neilson J, Crowther CA, Hodnett ED , Hofmeyr 
G (eds) Pregnancy and Childbirth Module of Cochrane Databases of Systematic Reviews 
Updated 01 September' 997 . Bisa didapatkan di Cochrane Lib (database dalam disket dan CD 
ROM) 'he Cochrane Collaboration Issue 4. Oxford update Software: 1997 Dimutakhirkan 
setlap tnwulan . 

4. 	 Klaus M, Kennel JH. Robertson SS. Sosa R (1986) Effects of social support during parting 
parturition on maternal and infant morbidity . Br J Med 1986; 2930: 585 - 587 

5. 	 Klaus M,Kennel JH. Klaus PH (1993) Mothering the Mother. How a doula can help you have a 
shorter. easier and healtheir birth . New York: Addison - Wesley. 

6. 	 Niven C (1985) How helpful is the presence of a husband at childbirth? 
7. 	 J Repord Infant 
8. 	 Odent M (1984) Birth reborn . London: Souvenir Press 
9. 	 Simpkin P (1992) Just another day in a woman 's life? Part II: Natuer and consistency in 

women's long term memories of their first birth experience. Birth 1992; 19(2) : 64 - 81. 
10. Sosa 	R Kennel JH, Klaus M, Robertson S, Urrutia J (1980) The effects of a supportive 

companion on perinatal problems, lenght of labour and mother - infant interaction. N Eng J Med 
1980; 303: 597 - 600. 

11. Woolet A, Dosanjh - Matwala N ( 1990) Asian women 's experience of childbirth in East London: 
the support of father and female relatives . J Reprod infant Psychol / 1990; 1: 37 - 46. 

12. WHO (1996) 	Care in Normal Birth: A practical guide, Geneva: Maternal and Newborn Safe 
Motherhood Unit family and Reproductive health, World Health Organization. 

5. 	 Catatan 5 : Periksa Dalam 

Periksa dalam merupakan bagian terpenting dalam menegakkan diagnosis, menilai dan 
memantau proses persalinan. Namun periksa dalam dapat membahayakan ibu maupun janinnya . 
Bidan perlu diingatkan bahwa mereka dapat menjadi sumber infeksi, karena itu teknik aseptik yang 
benar harus selalu diterapkan pada saat melakukan periksa dalam. Setiap bakteri yang masuk ke 
dalam vagina selama persalinan dapat menimbulkan masalah serius bagi ibu dan janinnya untuk 
terpapar infeksi intrapartum maupun postpartum. 

Untuk itu disarankan bahwa periksa dalam dilakukan dalam keadaan benar-benar aseptik oleh 
seorang petugas yang terampil. Frekuensi periksa dalam harus dibatasi sesedikit mungkin (WHO, 
1996). Periksa dalam yang dilakukan lebih sering dari 4 jam sekali tidak bermanfaat, kecuali bila 
ada indikasi . 

Indikasi melakukan periksa dalam adalah : 
• 	 ketuban pecah dini untuk menentukan posisi bagian bawah janin (untuk menyingkirkan 

kemungkinan prolaps tali pusat): 
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• 	 sebelum pemberian analgetik (untuk meyakinkan persalinan tidak segera terjadi untuk 
mencegah efek maksimum dari sedativa pada saat persalinan yang dapat mengganggLl janin, 
karena sebagian besar analgetik akan melalui barier plasenta dan masuk peredaran darah 
janin); . 

• 	 untuk memantau kemajuan persalinan dan menentukan pembukaan serviks pad a partograf; 
• 	 untuk menentukan presentasi bagian bawah janin, atau 
• 	 bila pola denyut jantung janin menjadi abnormal (untuk menyingkirkcH) kemungkinall adallya 

penekanan tali pusat atau molase yang berlebihan, Sweet 1997) I 
Alasan untuk menganjurkan periksa dalam setiap 4 jam didasari padn penggunaan partograf dan 
garis waspada . Biasanya terdapat waktu sekitar 4 jam antara garis wasp;1da dan garis tindakan 
(WHO 1994). Bila periksa dalam dilakukan kurang dari 4 jam. mungkin masih diperlukan 
pemeriksaan lagi sebelum rnencapai garis tindakan. Dalam partus lama akan ada risiko Illfeksl 
yang lebih besar karena lebih banyak tindakan dilakukan dan karena dilakukan oleh pelugas ynng 
berbeda. Jumlah petugas yang menangani ibu biasanya lebih banyak snal ibu dirawat atau dirujuk 
ke fasilitas yang melaksanakan pendidikan dokter dan/ntau tlld;m fJidan harus berusaba 
menurunkan risiko infeksi termasuk diantaranya menjaga agar perlks(l dalam dilakukan semlnimal 
mungkin. 

Dalam upaya untuk mengurangi kejadian infeksi, beberapa dokter menyarankan periksn dalarn 
melalui rektum. Namun prosedur ini kurang disukai para ibu (Mlirrhy. Greig dkk, 19R()) DI 
samping itu peneliUan menunjukkan tidak ada keuntungan melakukan pemeriksaan 1l1(>1;j11ll 

dinding rektum (Crowther, Enkin dkk 1989). 
Pada saat melakukan periksa dalam, sampaikan terlebih dahulu kepadCl il>u alasan sertn prosedur 
pemeriksaan tersebut untuk mendapatkan persetujuan. Banyak illu mengeluh karenn tldak 
mendapatkan prosedur pemeriksaan seperti itu. Walaupun belurn ada penelitian yang mendukung 
hal tersebut, yang penting untuk diingat bahwa ibu merasa sakit saat dilakukan periksa clalam. 
walaupun jarang mengeluh . Oleh karena itu bidan harus lebih hali-hati saat menjelaskan prosedur 
dan meminta izin untuk periksa dalam. Walaupun ibu tidak mengeluh tentang pelayanan yang 
diterimanya selama persalinan, mereka sebenarnya merasa malu sehingga cenderung 
menganggap periksa dalam sulit diterima dan memalukan. 

Pastikan bahwa periksa dalam didahului oleh palpasi abdomen Hasil suatu sludi yang 
membandingkan periksa dalam yang didahului oleh palpasi abdomen dan tclnpa palpasi abdomen. 
untuk mendiagnosis masuknya kepala janin ke dalam pintu atas panggul serta memperklraknn 
saat persalinan, menunjukkan bahwa periksa dalam tanpa palpasi tldak seefektif yang c1idnhului 
palpasi abdomen (Knight, Newnham dkk, 1993). 

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
Periksa dalam harus dilaksanakan oleh tenaga yang terampil. 
Jarang dibutuhkan periksa dalam lebih sering dari setiap 4 jam 
Harus selalu ada indikasi yang jelas untuk melakukan periksa dalarn . 
Yang terpenting adalah: periksa dalam pada saat persalinan harus dilaksanakan secara I 
aseptik . 

Calalan len/ant; Perkembangan Prail/eil Kobidanan 
I 
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6. 	 Catatan 6 : Posisi dan Gerakan Ibu dalam Persalinan 

Bukan hanya postur dan peslsi yang mempengaruhi aliran darah ibu-janin selama kehamilan (Iihat 
catatan 3). namun posisi Ibu dalam persalinan juga mempengaruhi hasil persalinan (Bhardwaj, 
Kukade dkk 1995, Crowley, Elboume dkk 1991, Stewart dan Spiby, 1989, Roberts 1989, Diaz dkk 
1977). 

Diketahui bahwa posisi terlentang pada saat persalinan dapat mengakibatkan berkurangnya aliran 
darah dari ibu ke janin (Aldrich . Dantona dkk 1995). Pada saat persalinan sebenarnya telah terjadi 
pengurangan aliran darah plasenta akibat aktifitas otot rahim pad a saat kontraksi. Bila janin sudah 
mengalami kurangnya aliran darah plasenta. seperti pada gangguan pertumbuhan janin dalam 
rahim. maka dengan adanya gangguan aliran darah plasenta yang diakibatkan posisi ibu 
(terlentang). maka hal ini dapat membahayakan janin . 

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa ibu yang bersalin dalam posisi terlentang akan 
mengalami rasa nyeri lebih hebat (De Jong Johnson dkk 1997,Molina, Sola dkk 1997. Nikodem 
1995). Telah dibuktikan bahwa ibu bersalin yang masih melakukan aktivitas atau bersalin dalam 
posisi tegak hanya membutuhkan lebih sedikit analgetik. sehingga bayi yang dilahirkan memiliki 
nilai Apgar 1-5 menit yang lebih baik (Roberts 1989). Posisi ibu bersalin pada saat persalinan 
dapat mempengaruhi lamanya proses persalinan. Ibu yang lebih banyak bergerak dan memilih 
posisi yang mereka pilih sendiri akan mengalami proses persalinan lebih singkat dan rasa sakitnya 
lebih ringan . 

Posisi ibu bersalin dalam persalinan dapat mempengaruhi lamanya proses persalinan 
berlangsung, ibu yang lebih banyak bergerak dan dibiarkan memilih posisi yang mereka pilih 
sendiri mengalami proses persalinan lebih sing kat, dan kurang nyeri (Nikodem 1985, Mendez
Bauer 1980. Flynn, Kelly dkk 1978). Posisi tegak pada persalinan lebih baik dan mempunyai 
pengaruh positif terhadap kemampuan kontraksi uterus dibandingkan dengan posisi terlentang 

IICalaran tentang Perkembangan Prakrek Keb,danan 



atau bersandar (Roberts, Mendez - Bauer dkk 1984, Roberts, mendez - Bauer dan Wodell 1983). 

Oleh karena itu disarankan agar ibu bersalin hendaknya diberi kebebasan memilih posisi yang 

dirasakan paling nyaman (WHO 1996). Bagaimanpun juga pilihan mereka akan terbatas hila 

terdapat kontra indikasi obstetrik atau medik. Misalnya bila kepala janin masih tinggi pada ketuban 

yang sudah pecah, posisi berbaring atau setengah berbaring pad a sisi badannya dianggap lebih 

aman . 


Untuk itu bidan hendaknya menganjurkan ibu untuk tetap melakuk;m aktivitas sebanyak mungkin 
selama kehamilan. Juga penting untuk menjelaskan pClda ibu I1Clmil bClhwa iCl bebCls memilih posisi 
yang dia inginkan pada saat persalinan. Bidan harus menganjurkan ibu bersalin untuk mencoba 
posisi alternatif yang paling nyaman dan kurang nyeri. Namun denllkiiln, hal ini tergantullg 
kepedulian bidan, karena sebagian besar ibu bersalin merasa i;] harus berbaring terlentan~ 
terutama bila ibu disuruh berbaring pada saat diperiksa atCllJ kClren;] ,ldanya temp;]t tldur eli 
ruangan itu . Untuk itu, sebaiknya bidan mempertimbangkan kembClli pengaturall ruang bersc-Illl1, 
agar lebih nyaman. Juga diupayakan agar ruangCln cukup leluas;! untuk bergerak, berbarln~, 

duduk atau berlutut. Bidan juga hendaknya memberitahukCln kepClda ibu bersalin, sUClmi don 
tenaga yang membantu ibu bersalin tentang kelebihan dan kekuranyan Jail berbagai POSISI dal,1I11 
persalinan. 

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
• 	 Ibu hamil diperbolehkan tetap bergerak selama persalinan . i 
• 	 Ibu bersalin bebas menentukan posisi yang dianggap paling nyaman, kecuClli ada kontraindikasi I' 

obstetrik atau medik. 
• 	 Ibu hamil yang tetap bergerak dan mengambil posisi tegak pada saat persalinan dilapork;:ln I 

mengalami persalinan lebih singkat dan kurang nyeri. 
• 	 Posisi terlentang pada persalinan memiliki banyak pengaruh buruk terhadap ibu bersalin dan I 

janinnya, sehingga harus dihindarkan, 
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7. Catatan 7 : Makan dan Minum Selama Persalinan 

Menglzmkan ibu bersal in untu k makan dan minum selama persalinan telah menjadi aspek 
kontroversial selama bertahun-tahun di berbagai bag ian dunia. Alasan untuk melarang makan dan 
mtnu m adalah kekh awatlran atas risiko kematian ibu yang duhubungkan dengan anestesi umum, 
ya ltu Mendelson 's syndrome, yang kadang-kadang disebut sindroma aspirasi lambung (WHO 
1996 , Steele 1995 . Johnson 1989). Ada bukti bahwa kemampuan pengosongan lambung menurun 
seperti juga perrsta!t lk usus selama persalinan. 

Namun berbagai studi menunjukkan bahwa mengurangi atau melarang makan dan minum tidak 
menjamm lambung tetap kosong. Sebaliknya ada kemungkinan akan tetap berisi cairan lambung 
dalam ju mlah yang besar dengan pH sangat asam, oleh karena itu ibu bersalin masih tetap 
benslko untuk mengalaml aspirasi lambung pada anestesi umum (Johnson 1989). Pada saat ini 
dlpertimbang kan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah aspirasi lambung adalah dengan 
melaksanakan tekntk IntubaSI yang balk selama proses anestesi umum. Penggunaan obat-obatan 
untuk menurunkan keasaman lambung menunjukkan manfaat, namun obat-obatan tersebut tidak 
tersedla di semua negara dan harganya relatif mahal. 

Stud i mutakhir tentang gizi selama persalinan menunjukkan bahwa bagi ibu bersalin yang 
kemungkinannya kecil untuk menjalani anestesi umum. tidak ada alasan untuk melarang makan 
dan mmum bila ia mau (Grant 1990). Bidan harus ingat bahwa persalinan membutuhkan energi 
yang cukup besar. Ibu bersalln yang tidak makan untuk beberapa waktu, atau yang kurang gizi, 
proses persalinan dapat segera menyebabkan kelelahan fisiologis, dehidrasi dan ketosis yang 
dapat menyebabkan gawat janin. Oleh karena itu melarang makan dan minum dapat 
menyebabkan bahaya dan dapat menimbulkan masalah baik bagi ibu maupun bayinya. 
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Efek mengurangi atau mencegah makan dan minum sering mengakibatkan perlunya pemberirln 
glukosa intravena, yang telah dibuktikan dapat berakibat negatif terhadap janin dan sel,mjutnya 
bayi baru lahir (lawrence , 1982, Tarnow - Mordi, shaw dkk, 1981, Rutter, Spencer dkk 19£30 . 
lucas, 1980). Efek tersebut disebabkan oleh peningkatan insulin sebagai respolls ri;Hi 

peningkatan kadar glukosa dan bisa mengakibatkan hipoglikemi pClda janin. atau lebdl serlJHl 
terjadi hipoglikemi pad a neonatal (WHO, 1996). 

Disarankan bahwa ibu bersalin tanpa komplikasi, dan karenanya Ilerkemungkinan ked untllk 
mendapat anestesi umum, hendaknya diizinkan untuk makan dCln minum dalam Jumlatl ked 
makanan yang mudah dicerna dan rendah lemak, bila ibu menglnyinkan (Grant, 1990) t'Ja III II 11 

diakui bahwa ada perbedaan kebijaksanaan di berbagai negara. dan inl sulit diubah Nalllllfl 

keuntungan melarang atau membatasi makan dan minum sebagal penjagaan bila tmjadl Sf'SlI ; ltIJ . 

perlu dipertimbangkan terhadap akibat tindakan tersebut pada ibu rnaupun jclninnya . Pentl/l~ untllk 
ditekankan bahwa penggunaan glukosa intravena untuk menangani ketosis maternal Il;UUS 
dllakukan dengan hati-hati (Sweet, 1997). 

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
Ibu bersalin yang tidak berisiko untuk mendapat anestesi umum, boleh makan makanCln ringan 
yang mudah dicerna dan rendah lemak selama persalinan, bila ia mau. 
Satu-satunya cara untuk mencegah aspirasi lambung akibat anestesi umum pada ibu bersalin 
adalah dengan melaksanakan teknik intubasi yang baik. j
Penggunaan glukosa intravena dalam persalinan perlu dilakukan dengan hati-hati, karena 
dapat berakibat negatif bagi janin/bayi baru lahir. 
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8. Catatan 8 : Penggunaan Enema/Klisma 

Praktek penggunaan klisma dalam persallnan, sebagai persiapan rutin untuk bersalin telah 
dilakukan di banyak negara di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Penggunaan klisma telah 
dievaluasi dalam uji coba terkontrol (Rutgers, 1993, Drayton dan Reece, 1989, Romney 1980). 
Studi-studi itu menunjukkan bahwa praktek tersebut tidak bermanfaat dan tidak perlu. Pel11elitian 
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menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan tersebut sebagai prosedur rutin dalam persalinan, atau 
segera sebelum mulainya proses persalinan, tidak memberi suatu manfaat bagi ibu bersalin 
(E nkin, Keirse dkk, 1995). 

Alasan yang paling sering digunakan bagi penggunaan klisma sebagai persiapan persalinan rutin 
ad alah untuk menyakinkan bahwa feses tidak akan keluar pada persalinan sehingga 
mengkontaminasi daerah perineum. Ada anggapan bahwa bila daerah tersebut terkontaminasi 
akan mengaklbatkan infeksi bagi ibu maupun bayinya. Namun studi Drayton dan Reece (1989) 
membuktikan hal itu tidak terjadi. Mereka menemukan bahwa daerah perineum lebih mudah 
diberslhkan bila kotorannya tetap pad at. Dalam studi ini mereka menemukan, 50% dari kelompok 
dengan klisma, kotoran yang keluar pada kala II persalinan berupa cairan . Di kelompok yang tidak 
mendapat klisma. hanya ditemukan kejadian 10% pada kala II. Mereka juga menemukan bahwa 
tldak ada penlngkatan Infeksl baik bagi ibu maupun bayi baru lahir pasca-persalinan di kelompok 
Ibu bersalin tanpa klisma . Mereka menyimpulkan bahwa alasan tidak adanya peningkatan infeksi 
adalah karena fesesnya padat sehingga lebih mudah dibersihkan. Studi lain juga menyimpulkan 
hal yang sama (Romney dan Gordon, 1981, Whitley dan Mack, 1980). Dari studi Drayton dan 
Reece serta studi lam yang serupa telah disimpulkan bahwa klisma hanya dilakukan atas indikasi, 
yar tu bda ibu bersalin mengeluh adanya konstipasi pada sa at mulainya proses persalinan. 

Alasan lain untuk pembenan klisma pada persalinan adalah kepercayaan bahwa klisma akan 
mempercepat proses persalinan dengan merangsang uterus untuk berkontraksi. Studi-studi 
membuktlkan bahwa hal tersebut tidak benar. Studi Rutgers (1993) menunjukkan bahwa 
kecepatan dilatasi serviks tldak berbeda secara bermakna pada ibu bersalin yang mendapat dan 
yang tlaak mendapat kllsma dalam persalinan . Studi Drayton dan Reece juga menemukan tidak 
ada ya ~erbedaan dalam lamanya waktu persalinan dari dua kelompok yang mereka amati . Oleh 
karena rtu tidak ada buktl yang mendukung penggunaan klisma sebagai metoda untuk 
mempercepat atau memperpendek waktu persalinan . 

Juga trdak ada bukti y'ang mendukung fakta bahwa ada alasan fisiologis untuk memberikan klisma 
pada rbu bersalin sebelum persalinan. Dulu diyakini bahwa syaraf-syaraf yang merangsang uterus 
berkontraksi juga akan merangsang usus besar dan rektum untuk berkontraksi. Tidak ada bukti 
bahwa kedua hal tersebut berhubungan. Meskipun demikian banyak ibu bersalin sering 
melaporkan adanya kebutuhan untuk b.a .b pad a saat proses persalinan dimulai. Keinginan untuk 
se ri ng atau keinginan yang mendesak untuk b.a.b masih dianggap gejala normal akan datangnya 
persalrnan. 

Alasan lain yang serrng d,ungkapkan bahwa pemberian klisma secara rutin bagi ibu bersalin 
adalah bahwa ibu bersalrn leblh percaya diri brla ia tahu ususnya sudah kosong. Dianggap bahwa 
rbu bersalin akan merasa malu btla mereka di luar kesadarannya, mengeluarkan feses selama 
persalrnan Oleh karena rtu disimpulkan bahwa ibu bersalin memilih untuk mendapat klisma 
dengan kepercayaan bahwa mereka tidak akan defekasi tanpa sadar dalam persalinan. 

Walapun banyak studr menemukan sedikit kebenaran dari dugaan tersebut, yaitu bahwa ibu 
bersalin merasa khawatrr mereka akan defekasi tanpa sadar selama proses persalinan, namun 
semua studi menunjukkan bahwa kebanyakan ibu bersalin tidak suka mendapat klisma dan 
memrlih untuk tldak mendapat klisma. Oleh karena itu, tidak ada bukti yang didukung fakta bahwa 
ibu bersalin memrlih untuk mendapat klisma dalam persalinan. Ibu bersalin dalam semua studi 
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merasa bahwa klisma tidak menyenangkan, menimbulkan tambahan rasa sa kit dan keresatlan 
Beberapa ibu khawatir bahwa mereka akan melahirkan pada saat sedang defekasi setelah 
pemberian klisma. Juga berbagai studi menunjukkan hanya sedikit ibu bersalin yang menq<'llami 
defekasi pada kala II persalinan dan pemberian klisma tidak mengurangi fnsidens infeksi yang 
bermakna secara statistik. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa bila terjadi defekasi; 
lebih mudah ditangani dan disingkirkan bila tidak diberi klisma karena fesesnya lebih padat. 

Oleh karena itu disarankan bahwa keputusan untuk memberi klisma atau tidak, harus berdasarkan 
hasil diskusi dengan ibu bersalin dan hendaknya menjadi pilihan dari ibu bersalin sendiri . 
Pengkajian terhadap bukti-bukti tentang penggunaan klisma, ditemukan bahwa penggunaan 
klisma itu sendiri mempunyai efek samping, yaitu adanya kasus dengan iritasi rektal, kolitis, 
gangren dan syok anafilaktik (Enkin, Kierse dkk, 1995). 

Bidan perlu memastikan bahwa ibu bersalin memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk 
menentukan pilihan mengenai apakah ia ingin mendapat klisma atau tidak . Sebagian besar ibu 
bersalin memilih untuk tidak mendapat klisma, terutama bila ia dapat mengembangkan hubungan 
baik dengan bidan yang menyakinkannya bahwa menurut penelitian kemungkinan defekasi 
selama persalinan kecil dan kalaupun terjadi sang at mudah diatasi dan tidak memalukan. 

Pelaksanaan klisma secara rutin pada saat ini telah ditinggalkan di banyak unit kebidanan. Juga 
beberapa buku teks kebidanan, yaitu Maye's Midwifery: A Textbook for Midwives 12 th edition 
(Sweet 1997) sekarang tidak menyebut penggunaan klisma dalam persalinan, dan hal ini telah 
diterima secara luas. 

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
• 	 Tidak ada bukti bahwa klisma akan memperpendek waktu persalinan 
• 	 Tidak ada bukti bahwa pemberian klisma akan mengurangi angka infeksi pasca salin · 
• 	 Tidak ada bukti bahwa ibu bersalin memilih pemberian klisma 
• 	 Penelitian mendukung untuk hanya memberikan klisma alas indikasi yang jelas dan bila ibu 

ingin mendapat klisma . 
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9. Catatan 9 : Posisi Ibu pada Saat Persalinan 

Penelltian menunjukkan bahwa membiarkan Ibu bersalin untuk memilih posisi pada kala II 
persallnan memilikl banyak keuntungan misalnya kurangnya rasa tak nyaman, kurangnya trauma 
penneum. lebih mudah meneran dan nilai Apgar 1 menit dan 5 menit yang lebih baik (Nikodem. 
1<)95) 

Oleh karena itu penting bagl bidan untuk menjelaskan kepada ibu bersalin (dan mereka yang 
mendampinginya selama persalinan). tentang kelebihan dan kekurangan dari berbagai posisi. agar 
Ibu bersalin dapat memutuskan sendiri posisi mana yang dipilihnya. Idealnya hal ini harus 
dibicarakan semasa hamil. untuk memastikan ibu hamil siap menghadapi persalinan. 

Hal inl akan lebih mudah dilakukan dengan memperagakan, sebelum persalinan berlangsung, 
berbagai posisi yang blsa dipilih oleh ibu bersalin dan dirasakan membantu, termasuk posisi 
duduk. berbaring mlnng. berdiri. berlutut. dan merangkak. Ada bukti bahwa posisi-posisi ini 
memiliki keuntungan nyata dibandingkan posisi terlentang dan litotomi (Bhardwaj, Kakade dll. 
1995 . Nikodem 1995. Gardosi . 1989a dan 1989b, Johnstone, Abdoelmagd dan Harouny, 1987). 

Beberapa penulis menyatakan bahwa posisi terlentang baru dilakukan sejak banyak ibu bersalin 
di rumah sakit. Oitemukan juga bahwa bila dibiarkan memilih posisi , banyak ibu bersalin akan 
memilih berbagai posisi persalinan. Juga diketahui bahwa berbagai budaya memiliki tradisi posisi 
bersalin tegak atau jongkok untuk bersalin (Oynham, Myers dkk. 1991). Ada bukti bahwa bila 
ditanya tentang posisi yang digunakan pada saat persalinan , banyak ibu yang bersalin dengan 
posisi terlentang, dan mengatakan akan memilih posisi lain untuk persalinan yang berikutnya 
(Waldenstrom dan Gottvall . 1991. Stewart dan Spiby, 1989). 

Oalam suatu re view sistematis dari 17 Randomised Control Trial untuk mengevaluasi efek posisi 
ibu dalam persal inan . Nikodem (1995) menyimpulkan bahwa "Ibu bersalin yang mengambil posisi 
tegak di/aporkan mengalami lebih sedikit rasa tak nyaman dan nyeri, mengalami kala" yang lebih 
singkat (tanpa bantuan oksitosin) , lebih mudah meneran dan memiliki peluang lebih besar untuk 
persalinan spontan dengan robekan perineal dan vaginal yang lebih sedikit " (McCandish, 1997). 
Komite ahli yang mengkaji persalinan normal untuk WHO menyimpulkan hal yang sama (WHO 
1996) . 

Telah dibuktikan oleh berbagai studi bahwa posisi terlentang dapat berbahaya, baik bagi ibu 
maupun janinnya. Pada janin hal ini bisa mengakibatkan gawat janin akibat penekanan autocaval 
(Kurtz, Schneider, dk, 1982, Caldeyro - Barcia, 1979, Roemer, Harms dkk, 1976). Ibu yang 
melahirkan dengan posisi terlentang akan mengalami kontraksi yang lebih nyeri, persalinan yang 
lebi lama dan berakhir dengan trauma perineum yang lebih besar. Posisi jongkok merupakan 
ca ra yang sangat bermanfaat untuk persalinan dan memudahkan untuk meneran; nyeri pinggang 
yang lebih sedikit, dan kebutuhan episiotomi yang lebih sedikit pula (Ohar dan Bhat 1989). 

Ad a bukti radiologis yang menyatakan bahwa pada posisi jongkok, terjadi peregangan bagian 
bawah simfisis pubis akibat berat badan yang mengakibatkan 28% perluasan pintu panggul 
(Sweet . 1997. Nelki dan Bond, 1995, Golay, Vedam dan Sorger, 1993). Namun demikian, 
keuntungan posisi jongkok ini telah disangkal oleh suatu penelitian di India oleh Allahbadia dan 
Vaidya (1993) yang menemukan besarnya kejadian trauma perineal di kelompok jongkok 
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dibandingkan kelompok posisi terlentang . Mereka menjelaskan peningkatan trauma tersebut 
diakibatkan karena kegagalan untuk memberikan tahanan yang memadai pada perineum selama 
persalinan . Namun hasil awal dari suatu studi kontrol teracak multisenter. yang disebut dengan uji 
coba HOOP Collaborative Study, menunjukkan bahwa melindungi perineum dengan tangan tidak 
diperlukan. Allahbadia dan Vaidya yang menyimpulkan bahwa posisi terientang tanpa kursi atau 
bangku khusus yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan posisi lonukok. tidak didukung oleh 
studi-studi lain . Uji coba ini hanya melibatkan jumlah kasus yang terbatas sehingga tem~annya 
hanya akibat kebetulan saja . Oi samping itu penulis tidak menjclaskrln Clpa yang mereka rnaksud 
dengan kerusakan perineum. Studi-studi lain telah menunjukkan bahwa wCllaupun posisi jongkok 
atau tegak mengakibatkan robekan labia yang lebih banyak. rnClsih dianggap leblh baik 
dibandingkan robekan perineum dan persalinan yang lebih lama . 
Sebagian besar studi menyatakan keuntungan posisi jongkok dan POSISI tegak . Flynn. rranklck 
dkk (1997) yang melakukan tinjauan analitis kepustakaan untuk mernpelajari faktor Yel ng 
mempengaruhi perineum, telah memastikan hal ini. Dar; review. rnmeka menemuk;m bahwa 
posisi merupakan satu dari 5 elemen c1asar yang mempengClruhi keutl,Jhan perineum. Empat y;Hl~ 
lain adalah penggunaan episiotomi, pijatan perineum pada trimester tlga, metoda meneran dClrl 
penggunaan anestesi epidural. Bukti kuat satu-satunya yang bisa mereka temukan sebJgi dasar 
rekomendasinya untuk manajemen persalinan dalam rangka menjClga keutuhan perineum adal<1h 
membatasi episiotomi. Namun mereka juga menyimpulkan bahwa blla tKlak ada kontraindlkasi, ibu 
bersalin harus dibolehkan mengambil ·posisi pilihan mereka sendiri pada persalinan OJri 
kepustakaan, mereka menemukan bahwa ibu bersalin yang bebas menentukan posis; pilltlan 
sendiri, mempunyai kemungkinan yang lebih baik terhadap keadaan perineum. 

Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa penggunaan posisi litotomi secara rutin untuk tiilt> 
persalinan adalah berbahaya dan tidak dianjurkan (WHO, 1996). Posisi litotomi berkaitan dengan 
kejadian robekan perineum yang lebih sering, kala II yang lebih lama, peningkatan penggunaan 
episiotorni dan rasa tidak nyaman yang lebih besar . Diketahui pula bahwa posisi ini c1apat 
mengakibatkan kerusakan syaraf yang mempengaruhi tungkai dan nyeri punggung bawah pada 
masa pasca-salin. Mengajak petugas dan ibu bersalin untuk meninggalkan kebiasaan melahirkiln 
dalam posisi terlentang mungkin tidak mudah, karena posisi tersebut telah biasa dilakukan eli 
beberapa negara Asia Tenggara . 

Banyak ibu bersalin pada saat ini telah terbiasa untuk bersalin dalam posisi tertentu dr'ln banYilk 
yang merasa sukar untuk meminta dan memilih posisi lain, khawiltir permmtaannya ditolC'lk iltalJ 
ditertawakan oleh petugas kesehatan . Oleh karena itu bidan harus menjelaskan pada Ibu h<l l11l1 
keuntungan dari posisi-posisi lain dalam persalinan (bila mungkin sambil rnemperagakilfl ~x) slsi 
tersebut) , dan mendukung ibu bersalin atas pilihan apapun yang akhirnya ia ambi!. 

Mengajak petugas untuk meninggalkan kebiasaan penggunaan posisi litotomi mungkin sullt, 
karena banyak unit bersalin yang dilengkapi dengan meja persalinan pendek yang dlrancang 
khusus untuk posisi litotomi. Banyak unit bersalin yang harus membuat investasi meJa bersalin 
baru bila praktek ini mau diu bah . Bidan disarankan untuk memberitahu perencana dan rnanajer 
mengenai penelitian baru tersebut dalam setiap kesempatan dan mengupayakan agar tempat tidllr 
bersalin dapat digunakan untuk posisi apapun yang mereka pilih Walaupun ada meja bersahn 
yang dapat disesuaikan pada posisi apapun, harganya kadang-kadang maha!. Tempat tidur 
khusus ini bukanlah hal pokok, karena tempat tidur biasapun dapat digunakan secara efektrf, asal 
kasurnya padat dan tahan air serta mudah dibersihkan . 
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Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
DlanJurkan untuk mengijinkan ibu bersalin memilih posisi pilihan mereka sendiri dalam 
persalinan . 
Ibu bersalin yang mengambil posisi tegak untuk persalinan memiliki hasil persalinan yang lebih 
balk dan bayi baru lahlrnya memiliki nilai Apgar pada 1 dan 5 menit yang lebih baik. 
Posisi litotomi tidak boleh digunakan sebagai posisi rutin untuk persalinan dan harus 
ditinggalkan . 
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10. 	 Catatan 10 : Pengendalian Nafas pada Kala II Persallnan 

Penelitian menyatakan bahwa tidak ada keuntungan untuk memmtCl ibu bersalin menClrik mlfas 
dalam, menahan nafas dan meneran pada saat kontraksi . Praktek unluk rnenahan nafas dan 
memaksakan upaya ekspulsif terkendali untuk membcmtu persalillan dikenal sebagai mal/liver 
Valsava . Pada umumnya prakek ini menyebabkan ibu meneran sambil menghembuskan nCl fCls 
kuat-kuat dengan glotis tertutup . Dalam beberapa studi yang membandingkan praktek menClhan 
nafas dan meneran terkendali (manuver Valsava) dengan meneran spontCln dan tidak menatlan 
nafas (meneran sesuai dengan keinginan ibu), ditemukan bahwa tldak ada perbedaan larnClnya 
waktu persalinan (Thomson, 1995, Knauth and Haloburdo, 1986). 

Demikian pula studi terhadap ibu bersalin pada kala II persalinan telah terbukti bahwa bila ibu 
bersalin yang tidak diarahkan bagaimana cara meneran, kebanyakan ibu bersalin melakukCln 3-5 
kali dorongan yang relatif singkat selama kurun waktu 4-6 detik (Thimson, 1995, Roberts, Goldtein 
dkk, 1987). Peneliti lain menemukan hal yang sama dalam berbagai situasi di berhagai negara 
(Parnell, Langhoff-Ross dkk ., 1993, Caldeyro-Barcia, 1979). 

Studi Caldeyro-Barcia (1979), menunjukkan adanya efek yang serius pad a fisiologi proses 
oksigenasi dan aliran darah melalui plasenta dan uterus bila ibu berbaring terlentang dan disurul1 
melakukan manuver Valsava . Studi lain juga menunjukkan bahwa menahan nafas cJ <l PClt 
mempengaruhi janin dan mengurangi oksigenasi (Aldrich. Dantona dkk ., 1995) PenguICln~<ln 1111 

mung kin tidak membawa konsekuensi berat bagi janin sehat yang lurnhuh sesuai dengan urnur. 
namun bila janin mengalami masalah, hal ini dapat menyebabkan grlwat janin . 0lel1 kcuen i'l Ilu 

disimpulkan bahwa kombinasi antara posisi terlentang (diketahul mengakibatkan kornpresl 
autocaval) dengan menahan nafas dapat merugikan ibu maupun bayinya . 

Walaupun menahan nafas dianggap berbahaya, tetapi meneran tanpa menahan nafas dapClI 
membantu . Pada keadaan refleks normal menurun, misalnya pad a penggunaan anestcsi epidurClI. 
beberapa ibu bersalin tidak mengalami rangsangan untuk meneran . Bagi ibu inl mungkin 
dibutuhkan pengarahan kapan harus meneran. Dalam keadaan ini mungkin perlu memberitClhu ibu 
bersalin untuk mulai meneran pada saat puncak kontraksi. Namun hal ini tidak berartl ibu 
dianjurkan untuk menahan nafas dalam periode yang panjang secara terus-menerus tanpa 
bernafas. Penting untuk memberi contoh cara meneran yang normal. 

Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai efek menahan nClfas dan meneran pada kClICl II 
persalinan . Bagaimanapun juga pada saat ini direkomendasikan ballwa secara normal ibu bersalin 
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dlperbolehkan dan dianjurkan untuk meneran pada saat mereka merasakan dorongan, dan tidak 
perlu menahan nafasnya Praktek meneran dengan glotis tertutup perlu ditinggalkan . 

Namun beberapa ibu bersalin tidak segera merasakan dorongan untuk meneran pada saat ia 
memasukl kala" persalinan. dan baru merasakannya bila kepala bayi berada di perineum. Hal ini 
disebabkan karena pada kala " ada 2 fase, yaitu fase pasif dan fase aktif (Sweet, 1996). 
Seka rang telah diketahui bahwa upaya pengeluaran mungkin belum dibutuhkan sampai kepala 
turun hlngga di perineum Oleh karena itu bidan tidak boleh membimbing ibu untuk meneran 
secara aktif sampal kepala Janin menekan perineum (perineum terlihat lebih lebar). Meneran 
se belum saatnya tidak akan mempercepat persalinan dan bisa berbahaya bagi janin , terutama bila 
janln menunjukkan tanda-tanda gawat janin . 

Beberapa Ibu bersalln kadang-kadang merasakan dorongan untuk meneran sebelum serviks 
membuka secara penuh Hal ini dapat berakibat membengkaknya serviks, sehingga terjadi 
hambatan dalam kemajuan pada kala I dan kala II persalinan. 

Perlu diingat bahwa posisi ibu bersalin pada kala II terbukti mempengaruhi persalinan. Posisi ibu 
yang lebih tegak misalnya duduk. berdiri, jongkok, dan merangkak, telah terbukti memudahkan 
meneran (Iihat Catatan 9). Oleh karena itu. bila ibu bersalin sulit meneran, atau bila terjadi 
kelambatan penurunan bag ian bawah janin di jalan lahir, bidan disarankan untuk berusaha 
merubah posisi ibu bersalin. Biasanya dengan merubah posisi ibu akan memperbaiki efisiensi 
kont aksi dan membantu proses meneran seta penurunan bagian bawah janin. Perlu juga diingat 
ba hwa ibu bersalin akan lebih mudah bemafas pada posisi tegak, karena kurangnya tekanan pada 
diafragma dan hambatan pada respirasi berkurang. 

Akhirnya. penting diingat bahwa bila ada tanda klinis gawat janin, atau bila janin perlu segera 
dilahlrkan. segeralah minta pertolongan tenaga medis. Bila bagian bawah janin telah meregangkan 
perrneum. bidan bisa memlnta Ibu bersalin untuk mencoba posisi lain lalu meneran, tanpa 
menutup glotis. Bila hal In, tldak mungkin dike~akan, atau tidak berhasil, alternatif lain adalah 
dilakukan episiotomi. 

._----_.- - _._. ..._---------------------------

Secara ringkas penelitlan menunjukkan : 
Menahan nafas sambtl meneran tidak berakibat lebih singkatnya kala" 
Membiarkan ibu bersalin bemafas seperti biasa dan meneran pada saat ibu merasakan 
dorongan, tidak menunda kemajuan persalinan dan menguntungkan bagi ibu maupun janinnya 
serta meyebabkan aliran darah piasenta ke janin lebih baik. 
Merubah posisi ibu bersaiin pada posisi yang iebih tegak atau jongkok, dapat menolong bila 
ada kesulitan meneran atau bila terjadi kelambatan penurunan presentasi janin pada kala II 
persalinan, karena dapat meningkatkan efesiensi kontraksi dan meneran . 
Menghindari penggunaan posisi terlentang dan litotomi pad a persalinan dapat mence~ah 
terjadinya beberapa masalah seperti kelambatan pada kala II atau kesulitan penurunan baglan 
bawah janin, dan karena itu hal tersebut merupakan cara terbaik untuk menjaga persalinan 
agar tetap normal. 
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11. Catatan 11 : Perlukaan/jejas pada Perineum 

Perineum merupakan bagian yang sangat penting dalam fisiologi. Keutuhan perineum tidak hanyCl 
berperan atau menjadi bagian penting dari proses persalinan. tetapi juga diperlukan untuk 
mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktifitas perislalilk norrnal 
(dengan menjaga tekanan intra-abomen) dan fungsi seksual yang seha!. Karena ilu kerusakan 
atau jejas pada perineum harus dihindarkan . Namun hanya sedikit bukti ilmiah yang menunlukkan 
faktor-faktor yang dapat mencegah kerusakan perineum pada proses persalinan . 

Dalam suatu tinjauan kepustakaan. ditemukan beberapa faktor yang diketahui mempunyal 
hubungan dengan trauma perineum dalam persalinan . Faktor-faktor tersebut adalah posisi tu buh, 
episiotomi, pemijatan perineum pada kehamilan trimester tiga dan cara meneran (Flynn, Franklek 
dkk., 1997). Episiotomi banyak disebut sebagai cara utama untuk mengurangi trauma perineum 
pada persalinan. Sekarang hal ini telah dibuktikan tidak benar (Iihat Catatan 12). 

Keutuhan dan kesehatan perineum telah dibuktikan dipengaruhi oleh posisi ibu pad a saat 
persalinan . Penelitian menunjukkan bahwa persalinan dalam posisi jongkok dapat mengurangi 
besarnya kerusakan pada perineum (Ii hat Catatan 10). Keuntungan posisi tersebut mung kin 
disebabkan karena posisi kepala janin yang lebih baik terhadap perineum dan kala" yang lebih 
pendek. Dengan pendeknya waktu yang diperlukan dalam proses persalinan kala II, maka bagian 
bawah janin akan lebih sing kat berada di perineum dan oleh karena itu peluang untuk terjadinya 
trauma dan perlukaan menurun. 

Dalam upaya untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, di beberapa tempat telah dirancang kursi 
khusus yang memungkinkan ibu bersalin dengan posisi yang lebih tegak . Namun beberapa studi 
yang menelaah penggunaan kursi bersalin khusus ini, ditemukan adanya peningkatan kejadian 
perdarahan pasca-persalinan (Waldenstrom dan Gottvali, 1991, Stewart dan Spiby, 1989). 
Beberapa penelitian menunjukan bahwa meningkatnya kehilangan darah ini mengakibatkan 

Catatan tentBng Perkembangan Praktek Kebldanan 22 



I 

peningkatan kejadian trauma pada perineum dan bendungan dari perineum (S~eep, 1990, Cottrell 
dan Shannahan, 1986). Namun peneliti-peneliti lain menyatakan bahwa meningkatnya kehilangan 
darah tersebut mung kin disebabkan karena pelaporan yang lebih akurat. 

Oi beberapa negara, para peneliti menyarankan agar ibu hamil atau pasangannya melakukan 
pemijatan daerah perineum selama trimester ketiga karena praktek tradisional ini dipercaya tidak 
berbahaya. Namun penelitian tersebut belum dapat membuktikan secara ilmiah adanya 
keuntungan maupun kerugiannya. Praktek tradisional tersebut tidak terbukti merugikan, kecuali 
bila ada bahan beracun yang digunakan dan atau dimasukkan ke jalan lahir. 

Beberapa studi yang meneliti proses penyembuhan perineum, terutama yang berkaitan dengan 
teknik jahitan dan bahan apa yang terbaik untuk penyembuhan perineum, menyatakan bahwa 
bahan jahit yang baik adalah bahan yang bisa diserap karena dapat mempercepat proses 
penyembuhan dan kurang nyeri (Grant, 1989, Mahomed, Grant dkk, 1989). (Lihat Catatan 17). 

! Secara ringkas penelitian menunjukkan 
I. 	 Persalinan dalam posisi tegak. terutama jongkok, dapat membantu mengurangi trauma pada 

penneum 
Sangat dianjurkan untuk membatasi penggunaan episiotomi untuk menjaga keutuhan 
perineum. 
Jangan melakukan manipulasi melebarkan lubang vagina. 
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12. 	 Catatan 12 : Episiotomi 

Episiotomi adalah jenis tindakan operatif yang paling banyak dilakukan pad a ibu bersali~, 
walaupun hanya sedikit bukti ilmiah yang mendukung penggunaannya . Pada tahun-tahun terak.hlr 
ini. keuntungan episiotoml secara rutin tersebut mula; dipertanyakan (Wooley, 1995. Argentme 

2) 



Episiotomy Trial Collaborative Group, 1993, Larsson I Platz-Christense dkk, 1991, Rockner dan 
Olund, 1990, Sleep, 1984), Diingatkan bahwa tindakan operatif ini bukan tanpa risiko 
Komplikasinya antara lain meningkatnya insidens trauma dan/atau laserasi (termasuk 
perpanjangan robekan sampai ke sfingter ani), kehilangan darah, nyeri hebat, infeksi, dispareni 
dan trauma psikologis, 

Mereka yang mendukung pelaksanaan episiotomi secara rutin, terutama bagi ibu primigravida, 
berpendapat bahwa episiotomi dalam jangka panjang menjaga keutuhan perineum, di samping 
mengurangi insidens robekan, terutama robekan perineum tingkat tiga, Namun sekarang hal ini 
diperdebatkan oleh para ahli. Dalam suatu studi di Kanada yang mengamati fungsi dasar panggul 
ibu pasca-salin selama 3 bulan, yang membandingkan antara ibu yang mendapat episiotomi 
dengan mereka yang mengalami robekan perineum dan ibu dengan perineum utuh (Klein, 
Gauther dkk 1994), Dalam studi ini diikutsertakan baik ibu bersalin multigravida maupun 
primigravida , Hasilnya menunjukkan bahwa ibu bersalin, tanpa memandang paritas, dengan 
perineum yang utuhlah yang memiliki fungsi dasar panggul terbaik pada 3 bulan pasca-salin , Ibu 
bersalin primigravida yang mengalami persalinan per vaginam dengan episiotomi, memiliki risiko 
lebih besar untuk mengalami robekan perineum derajat 3 dan 4. Studi ini dan studi lain 
(Labrecque, Billargeon dkk, LOJenz, Nougtara dan Garner, 1998, Sleep dan Grant 1987) , 
menunjukkan bahwa ibu bersalin primigravida tidak memiliki ' risiko lebih besar untuk mengalami 
laserasi hebat dan trauma pada dasar panggul. Kesimpulannya adalah tidak ada bukti yang 
mendukung praktek episiotomi rutin pada primigravida , 

Ditemukan pula bahwa ibu yang melahirkan di unit-unit dengan kebijakan untuk melakukan 
episiotomi rutin, memiliki risiko yang lebih besar untuk terjadinya robekan perineum derajat 3 dan 
4, dibandingkan dengan ibu yang melahirkan di unit-unit yang pelaksanaan episiotomi dibatasi 
(Anthony, Buitendjik dkk, 1994, Sleep, Grant dkk, 1984). Indikasi lain untuk episiotomi guna 
mencegah terjadinya perdarahan intrakranial pada bayi baru lahir, Namun sekali lagi keun(u ngan 
tindakan tersebut tidak didukung dengan bukti yang nyata (Wooley 1995). 

Akhir-akhir ini bukan saja banyak dilakukan penelitian tentang pelaksanaan episiotoml. juga 
adanya peningkatan perhatian terhadap jenis insisi episiotomi. Penelitian yang membandingkan 
insisi medial dengan mediolateral, menunjukkan bahwa lebih banyak keuntungan pada insisi 
mediolateral dibandingkan dengan medial (Pel, Heres dkk, 1997). Beberapa peneliti menganjurkan 
insisi median yang dimodifikasi yaitu mula-mula dilakukan insisi pada g;:uis tengah kemudian 
menjelang akhir, irisan diarahkan secara melintang (May, 1994), Diperkirnkan insisi tersebut akan 
memperluas diameter jalan lahir namun dapat menghindari risiko perlunsan robekan ke arah 
sfingter ani. Namun sebagian besar peneliti menganjurkan insisi rnediolateml, yailll irisan dimulCli 
di garis tengah dan diarahkan ke lateral sekitar 45 derajat. 

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
• Episiotomi rutin sebaiknya ditinggalkan. , 
• Banyak hal yang semula dinyatakan sebagai keuntungan episiotoml tctapi tidak didukung bukti , 
• Bila ada indikasi episiotomi, insisi mediolateral merupakan jenis cplsiotomi pilihan. 

~------------------------------------------------ ---- 
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13. 	Catatan 13 : Memulai Pemberian Air Susu Ibu 

Pembenan ASI segera setelah persalinan, sebaiknya dalam waktu 1 jam pertama, merupakan 
cara yang efektif untuk mencegah kehilangan panas, karena rendahnya kadar glukosa darah 
dapat menyebabkan hipotermi (van den Bosch dan Bullough, 1990, WHO/UNICEF, 1989). 
Kolostrum sebagai sumber kalori yang tinggi, akan memastikan bayi baru lahir yang cukup umur 
tldak menjadi hlpoglikemlk . Oleh karena itu direkomendasikan agar semua bayi didekap dan 
disusul sesegera mungkln setelah lahir, setidaknya dalam 2 jam setelah persalinan . Menyusui 
sedlnl mungkin setelah melahirkan, terbukti dapat meningkatkan panjangnya masa menyusui dan 
dapat mengurangi beberapa masalah yang dialami ibu, misalnya pembengkakan payudara, 
mastitis (Righart dan Alade 1990. Salariya. Easton dan Carter, 1978). 

Ibu-Ibu yang melahirkan dengan tindakan operatif atau pembiusan biasanya sulit untuk memulai 
menyusui bayinya dengan segera (Rajan, 1994). Walaupun demikian, tidak ada bukti ilmiah yang 
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menyebutkan bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu tersebut tidak boleh mendapatkan ASI 
secara dini dan eksklusif (Iihat Catatan 21). Oleh karena itu bidan disarankcln untuk dengan sabar 
dan tegar membantu ibu menyususi bayinya secara dini. Semua bayi , tanpa memandang Jenis 
persalinan, harus mendapat kolostrum dan ASI sedini mungkin. 

Pada waktu yang lalu , dianggap bahwa keberhasilan menyusui dapat diperoleh dengan mengatur 
jarak dan lamanya menyusui. Biasanya caranya adalah memulai menyusui pada tiap payudara 
pada waktu singkat, dan ditingkatkan pada hari-hari berikutnya . Bukti-bukti ilmiah saat ini 
menunjukkan bahwa cara tersebut tidak membantu dan harus ditinggalkan. Bayi harus dibiarkan 
mendapat ASI sesering dan selama ia mau sejak kelahirannya. 

Alasan utama praktek tersebut adalah untuk menghindari puting susu ibu menjadi lecet. Penelitian 
sekarang membuktikan bahwa bukan lamanya menyusui yang akan mencegah puting menjadi 
lecet, tetapi posisi ibu dan bayi pada waktu menyusui (Woolridge, 1986a). Untuk menghindari lecet 
pada puting susu sebaiknya semua ibu diberi tahu cara mengatur posisi bayi (mulut) di payudara . 
Oleh karena itu petunjuk, bimbingan dan dukungan selama ibu hamil dan hari-hari pertama setelah 
melahirkan akan membantu ibu mengetahui cara terbaik dan posisi yang paling nyaman untuk 
menyusui bayinya. Hal ini akan meningkatkan keberhasilan dalam memulai pemberian AS!. 

Penting untuk menghabiskan air susu di satu payu dara sebelum pindah ke sisi yang lain . 
Penelitian membuktikan bahwa susunan ASI berubah pada saat ibu menyusui (Jackson, Imong 
dkk, 1988). Pada akhir peinberian ASI ada konsentrasi karbohidrat kompleks yang lebih tinggi , 
yang memungkinkan bayi merasa puas. 

Secara ringkas penelitan menunjukkan : 
• 	 Pemberian ASI harus dimulai sedini mungkin setelah persalinan. sebaiknya dalam waktu 1 jam 

pertama, tetapi harus dalam waktu 2 jam setelah persalinan . 
• 	 Pengaturan waktu untuk menyusui menghambat keberhasilan memulai pemberian ASI . 
• 	 Posisi bayi yang benar pada tubuh dan puting susu ibu waktu menyusui akan membantu 

keberhasilan memulai pemberian ASI. 
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14. Catatan 14 : Regulasi Suhu Bayl Baru Lahir dengan Kontak Kulit ke Kulit 

Semua bayi baru lahlr akan mengalaml penurunan suhu segera setelah keluar dari dalam rahim, 
berapapun suhu udara dl luar Hal inl antara lain disebabkan bayi baru lahir ini basah oleh cairan 
amnion, apalagi blla suhu luar dingin . Hipotermi sering dihubungkan dengan kadar gula darah 
yang rendah (hipoglikeml) dan asfiksia. Studi-studi menunjukkan bahwa kontak kulit ke kulit antara 
ibu jan bayi merupakan cara efektif untuk menjaga suhu bayi baru lahir tetap hangat (WHO, 
1997) 

Hipotermi merupakan salah satu sebab kematian dan kesakitan bayi baru lahir di negara-negara 
beriklim tropis maupun subtropis. Adaptasi fisiologis pada kehidupan di luar rahim kadang-kadang 
mempersulit bayi baru lahlr untuk menjaga suhu tubuhnya, bahkan di negara beriklim panas. 
Dalam suatu studi yang dilaksanakan di Kuala Lumpur dilaporkan bahwa suhu tubuh bayi baru 
la hir turun secara bermakna dalam 15 menit pertama setelah persalinan (Raman dan Shahla, 
1992). Hasil serupa dicatat juga di negara-negara lain (Jirapaet,1995, Johanson, Spencer, dkk, 
1992). 

Pengetahuan bidan dalam pengendalian suhu tubuh bayi terbukti tidakmemadai, terutama di 
negara berkembang (Dragovich, Tamburlini dkk, 1997). Oleh karena itu semua bidan harus 
mengetahui cara pencegahan hipotermi, karena hipotermi merupakan sebab utama kematian bayi 
baru lahir di negara berkembang dan relatif mudah serta murah untuk dilaksanakan. 

Ca ra temudah untuk mencegah kehilangan panas pada bayi baru lahir adalah dengan menjaga 
suhu ruangan tetap hangat pada suhu 25 derajat Celcius atau lebih, mengeringkan bayi dengan 
handuk atau kain yang hangat dan membungkus tubuh bayi dengan kain hangat (bukan kain yang 
digunakan untuk mengeringkan bayi) terutama bagian kepalanya untuk mencegah kehilangan 
panas (WHO, 1997). Selanjutnya bayi segera diberikan pada ibunya untuk didekap ke tubuh ibu. 
Dari beberapa studi diketahui bahwa dengan menempelkan bayi ke dada ibu secara langsung dan 
mellyelimuti ibu bersama bayinya merupakan cara yang sangat efektif untuk mencegah 
kehi langan panas pada bayi baru lahir. Cara merawat bayi baru lahir seperti itu disebut "metoda 
Kanguru" seperti cara Kangguru merawat bayinya. Cara ini sekarang telah dipraktekkan secara 
luas dan dianjurkan pada perawatan bayi yang kecil atau belum cukup umur/prematur di daerah 
dengan teknologi rendah (Bergman dan Jurisoo 1994, de Leeuw, Colin dkk, 1991). 

Alternatif lain bila tidak mungkin meletakkan bayi di dada ibu, atau bila ibu tidak bersedia 
memberikan ASI secara dini, yaitu dengan mendekap bayi ke badan, atau bayi diletakkan di atas 
perut ibu dan diselimuti. Harus selalu diingat bahwa dibandingkan dengan daerah permukaan 
badan, lengan dan tungkai, daerah kepala bayi lebih luas, sehingga menjadi sumber utama 
hilangnya panas. Oleh karena itu, diupayakan agar selalu menutup kepala bayi untuk mencegah 
kehilangan panas. 
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Bayi kecil yang prematur atau berat lahir rendah memiliki risiko terbesar untuk menqillami 
hipotermia. Oleh karena itu bayi-bayi ini menuntut perhatian khusus agar tidak terjadi hlpoternll 
yang bisa berlanjut ke asfiksia (Bucakowski - Bickmann, 1992) Metoda Kanguru telah (libuktl k(!11 
sangat berguna untuk mencegah hipotermi pada bayi kecil, premrllLJr dcm berat lat1lf renri;ltl 

(Bauer, Uhring dkk 1997). 

Perlu diingatkan bahwa tidaklah terlalu penting untuk segera menjeplt dell) memolong trlli PlJSi!! 

sebelum mengeringkan bayi dan diserahkan kepada ibunya (menjagil kontak kulit ke kullt), kiH I ~nil 
hampir pada semua bayi, tali pusat cukup panjang untuk memungkinkcHl bayi baru la~1If Udek(!p 
oleh ibunya, Pemeriksaan bayi baru lahir dapat dilakukan padrl saat mengeringkan dan 
membungkus bayi, Pemeriksaan yang lebih teliti dan menyeluruh dapat dilaksanakan setelah Ibu 
dan bayi merasa nyaman dan plasenta telah lahir, Penting untuk diingat bahwa paurl sarlt 
pemeriksaan dilakukan, kepala bayi harus tetap tertutup untuk mencegah kehilangan panas. 

Memulai pemberian ASI segera setelah lahir, dalam waktu 1-2 jam pertama juga merupakc'Hl cara 
untuk mencegah kehilangan panas, karena kadar glukosa darah yang rendah drl PClt 
mengakibatkan hipotermi (van den Bosch dan Bullough, 1990, WHO/UNICEF, 1989). Kolost rum 
dalam ASI yang tinggi kalorinya akan mencegah bayi baru lahir, sehat dan cukup umur tldak 
menjadi hipoglikemik. Oleh karena itu dianjurkan pada semua bayi baru lahir untuk segera didekap 
dan diberi ASI sesegera mungkin setelah persalinan, sekurang-kurangnya dalam 2 jam pertama 
setelah lahir, 

Masih banyak bidan yang memeriksa suhu tubuh bayi melalui rektum. Studi-studi menunjukkan 
bahwa suhu yang diambil di ketiak akan sama dengan suhu rektal (Akinbami dan Sowunmi, 1991). 
Memasukkan termometer kaca ke rektum bisa menyebabkan trauma hebat di mukosa rektum dan 
banyak orang tua kurang suka dengan pemeriksaan suhu melalui rektum (Kai 1993). Oleh 
karena itu pemeriksaan suhu bayi dianjurkan diambil di ketiak bukan di rektum. 

I 

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
• 	 Pada umumnya bayi akan mengalami penurunan suhu tubuh segera setelah dilahirkan. 
• 	 Hipotermi dapat menyebabkan asfiksi yang berakibat kesakitan dan kematian bayi baru lahir. 
• 	 Kebanyakan kasus hipotermi dapat dicegah dengan cara yang mudah dengan cara 

mengeringkan dan menyelimuti bayi segera setelah lahir. 
• 	 Kontak kulit ke kulit (metoda Kanguru) merupakan cara efektif untuk menjaga suhu tubuh bayi 

baru lahir, terutama pada bayi berat lahir rendah. 
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15. Catatan 15 : Perawatan Neonatus pada Pe rsalinan 

Kebanyakan bayi baru lahir akan bernafas spontan tanpa bantuan. Oewasa ini masih banyak 
bidan yang secara rutin berusaha keras untuk membuat bayi bernafas, atau membersihkan jalan 
nafas (mengeluarkan lendlr) dengan menggunakan alat penghisap lendir. Oari hasil penelitan 
menunjukkan bahwa sebagian besar bayi tidak memerlukan tindakan tersebut (Tyson, Silverman 
dan Reisch, 1989). Tidak ada bukti bahwa aspirasi rutin jalan nafas bayi baru lahir memberikan 
keuntungan (Tyson. 1992) bahkan akan dapat membahayakan jiwa (bila tidak dilakukan dengan 
benar) Memasukkan suatu alat ke jalan nafas bayi baru lahir, terutama untuk melakukan 
penglsapan lendir di daerah farings, harus dikerjakan dengan melihat secara langsung (Carasco, 
Martell dan Estol. 1997) 

Sebaglan besar baYI hanya membutuhkan ruangan yang hangat, bersih dan diobservasi ketat , 
segera diberikan kepada Ibu untuk dihangatkan tubuhnya dan mendapatkan ASI (WHO, 1998), 
dengan pelayanan dan petugas kesehatan yang terlatih dan penuh perhatian. Hanya sebagian 
kecil bayi baru lahir yang membutuhkan bantuan dalam melewati masa transisi ke kehidupan 
ekstrautenn . Oalam kasus demikian penemuan secara dini dan tindak lanjut segera sangat 
dibutuhkan. . 

Memberikan ASI kepada baYI sesegera mungkin setelah lahir, idealnya dalam 1 jam pertama juga 
merupakan per1indungan efektif bagi bayi baru lahir terhadap infeksi dan membantu mencegah 
kehllangan panas serta penurunan kadar glukosa darah, yang dapat mengakibatkan hipotermi 
(van den Boschn dan Bullough . 1990. WHO/UNICEF, 1989). Selain hipotermi, infeksi merupakan 
gangguan senus bagl bayi baru lahir. Bayi baru lahir memiliki kekebalan yang sangat terbatas 
(terhadap infeksl). yang dldapat dari ibunya melalui plasenta. Karena alasan itulah maka sangat 
penting untuk memastlkan lingkungan dan semua kain yang digunakan bersih serta kebersihan 
penolong (mencuci tangan) untuk mencegah infeksi. 

Akh lrnya, kehangatan merupakan hal yang sangat penting karena banyak bayi baru lahir 
mengalami kesulitan untuk mempertahankan suhu badannya (Iihat Catatan 14). Oleh karena itu 
dlsarankan agar semua baYI baru lahir segera dikeringkan dan dibungkus dengan kain yang 
sebelumnya dihangatkan dahulu. Memandikan bayi sebaiknya ditunda, sampai bayi baru lahir 
mampu mengatur suhu tubuhnya dengan lebih baik. Penundaan sebaiknya dilakukan sampai ibu 
telah menyusui oaymya Beberapa ibu mungkin tidak bisa menerima hal ini, terutama bila ada 
darah di kulit kepala bayl . Pada keadaan tersebut. disarankan untuk membersihkan bayi 
secepatnya dengan menggunakan air hangat atau minyak, keringkan bayi dengan cepat, dan 
bungkus bayi (pastikan daerah kepala tertutup) dengan kain yang dihangatkan lebih dulu. 



Kemudian berikan bayi pada ibunya untuk dipeluk, ;:ltau berikan ASI pad a bayi (meskipun bayi 
tertutup kain, suhu tubuh ibu akan memberikan kehangatan bagi bayi) 

Sulit untuk menilai suhu tubuh bayi tanpa adanya termometer. Bila tidak ada terrnometer. leml',,1 
terbaik untuk menilai apakah suhu tubh bayi baru lahir dingin atau tldak adalah dengan mer ;1t>;1 

abdomen bayi. 
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Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
• 	 Aspirasi lendir dengan usaha keras tidak perlu dilakukan secara rutin 
• 	 Semua bayi baru lahir, tanpa memandang tempat dilahirkan, mernlliki risiko hipoterml Oleh 

karena itu dibutuhkan upaya aktif dari penolong persalinan untuk rnencegah tcqadlny<l 
hipotermi, termasuk menunda memandikan bayi. I 

• 	 Pemberian ASI secara dini dapat mencegah terjadinya hipotermi. di samping dapat mencegah I 

infeksi. 
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16. Catatan 16 : Penggunaan Oksitosika pada Kala III 

Obat-obatan oksitosika makin banyak digunakan secara rutin pada kala III persalinan untuk 
membantu pelepasan plasenta dan mengendalikan perdarahan. Keuntungan pemberian obat
obatan oksitosika dalam manajemen kala III telah dibuktikan melalui berbagai uji coba klinis 
(Prendiville, Harding, dkk., 1988). Namun belakangan Inl, ada beberapa studi yang 
membandingkan menajemen kala III dengan menggunakan obat oksitosika dengan metoda 
manajemen fisiologis kala III mempertanyakan kesimpulan Prendiville. Harding dkk. Ada keraguan 
terhadap penggunaan obat oksitosika pada penatalaksanaan kala III persalinan untuk semua ibu 
hamil. Namun tidak ada keraguan bahwa obat-obatan oksitosika berrnanfaat bagi sebagian ibu 
bersalin dan harus diberikan pada kasus-kasus tertentu untuk mencegah perdarahan postpartum. 

Obat-obatan oksitosika tersebut bukan tanpa efek samping. Ada ibu bersalin yang mendapat dosis 
tunggal oksitosika mengalami cardiac arrest (henti jantung), gangguan pernafasan yang 
disebabkan oleh edema paru atau perdarahan intraserebral akibat hipertensi hebat. juga ada 
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kecenderungan menlngkatnya Insldens dan lambatnya pelepasan atau tidak bisa lepasnya 
plasenta. Dalam suatu studl dl Dublin (Irlandia), ditemukan insidens plasenta manual (ada 
gangguan pelepasan plasenta) dan msidens perdarahan postpartum sekunder yang lebih tinggi, di 
sampmg mual. saklt kepala dan nyeri setelah persalinan (Begley, 1990). Oksitosika juga 
berpotensi meningkatkan tekanan darah. namun dapat mengurangi insidens perdarahan 
postpartum primer (Prendlville. Elbourne dan Chalmers, 1988). 

Dalam upaya untuk menurunkan efek samping oksitoslka, beberapa penulis menyarankan 
penggunaan obat-obatan oksltosika kombinasi, dan tidak hanya memberikan satu jenis obat 
seperti ergometrin (alkaloid ergot). 8anyak yang mendukung penggunaan kombinasi dari 5 IU 
Sintosinon 5 (oksltosm smtetls) dengan 0,5 mg ergometrin (Yuen, Chan dkk 1995. Mac Donald, 
Prendiville dan Blair 1993). Obat kombinasi tersebut sama efektifnya dengan pemberian 
ergometrin, namun risiko untuk terjadinya perpanjangan kala III dan hambatan pelepasan plasenta 
rendah. 

Disarankan pula bahwa dalam upaya untuk mengurangi risiko hambatan pelepasan plasenta, 
pemberian oksitosin harus dikombinasikan dengan traksi/penarikan tali pusat yang terkendali. 
Penarikan tali pusat terkendali ini pertama kali digambarkan oleh Spencer (1962) . Sejak saat itu 
telah banyak dilakukan modifikasi. Pada pelaksanaannya ada beberapa ketidaksepahaman 
mengenai apakah perlu untuk menunggu sarnpai ada tanda-tanda pelepasan plasenta sebelum 
dilakukan penarikan tali pusat (Wood dan Rogers 1997). 

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa potensi obat tersebut akan menurun bila tidak 
disimpan dengan cara yang benar. Disarankan agar obat-obatan oksitoksika disimpan dalam 
lemari es (suhu antara 2-8 derajat Celcius) dan dihindarkan dari sinar matahari langsung. Obat ini 
dapat disimpan selama 1 bulan dalam suhu 30 derajat Celcius atau 2 minggu dalam suhu 40 
derajat Celcius. 

Untuk melaksanakan pemberian oksitosika secara rutin pada manajemen kala III di negara-negara 
Asia Tenggara perlu dipertimbangkan masalah biaya. Komponen biaya bukan hanya meliputi 
biaya pelatihan dan biaya obat, tetapi juga biaya penyimpanan (Iemari es), penyimpanan 
persediaan dan transportasi . Komentar Carolli terhadap Cochrane Review of Active Management 
(penggunaan oksitosin pada manajemen kala III) dibandingkan dengan manajemen fisiologis dari 
WHO Reproductive Health Library, membutuhkan biaya yang cukup besar terutama untuk 
pengadaan lemari es. Hal ini yang menyebabkan kebijaksanaan ini mung kin sulit diterapkan 
(Carolli,1997). 

Bidan perlu diingatkan bahwa obat-obatan oksitosika tidak boleh diberikan sebelum bayi lahir, 
kecuali atas petunjuk dokter dan itupun hanya sebagai terapi untuk mempercepat persalinan. Bila 
dibenkan sebelum bayl lahir, obat-obatan oksitosika selalu harus diberikan dalam cairan 
Intravenus (dengan titrasi) sehingga bisa dihentikan bila kontraksi menjadi terlalu kuat. Pemberian 
dlmulal dengan beberapa tetes per menit dan meningkat sampai kontraksi menjadi efektif. 
Pe nggunaan obat oksltoslka untuk mempercepat persalinan berkaitan dengan terjadinya ruptura 
uten dan perdarahan antepartum hebat. Oleh karena itu pemberian obat oksitosika sebelum 
persalinan harus dilakukan dengan hati-hati dan selalu di bawah pengawasan dokter. Penggunaan 
obat-obatan oksitosika sebelum persalinan bukan bag ian dari praktek normal kebidanan . 
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Bila kebijaksanaan pengunaan obat-obatan oksitosikCl dalam persalinan aknn dilaksannkan , mak;l 
bidan harus dilatih sehingga memiliki kompetensi untuk memberikClfl obat tersebut terma S II~ 

mampu mengenali efek samping obat itu . Bidan harus mampu rnengenali tanda-tanda dinl 
keracunan oksitosika, terutama tanda-tanda dini ruptura uteri dan merujuk segerCl lllltuk 
mendapatkan bantuan dokter spesialis secepatnya. 

,-------------------_._--_. _-- -_ .. . - .- _.... 

Secara ringkas penelitian menunjukkan 
• 	 Obat-obatan oksitosika yang diberikan pada manajernen kala III dClpat rnenceyall tefjadillyn : 

perdarahan pasca salin. 
• 	 Obat-obatan oksitosika akan kehilangan potensinya sehingga menjadl kurang efektlf 011 <1 

terkena sinar matahari langsung dan tidak disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius . 
• 	 Obat-obatan oksitosika tidak boleh diberikan secara intramuskuler sebelum bayi dilahirkan 
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17. Catatan 17 : Menjahit Perineum 

Berbagai studi menunjukkan bahwa robekan kecil pada perineum jarang memerlukan penjahitan . 
Trauma yang dialami ibu bersalin akibat penjahitan dapat lebih berbahaya dibandingkan robekan 
kecil itu. Bila robekan tidak mengakibatkan perdarahan hebat atau hanya ditemukan robekan-
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robekan kecil, biarkan robekan tersebut tanpa penjahitan, luka akan segera sembuh tanpa efek 
yang merugikan terhadap pemulihan perineum (Gordon , Makrodt dk., 1998). Juga diketahui bahwa 
un tuk menjahit perineum, sebaiknya digunakan ba han yang bisa diserap dibandingkan dengan 
bahan yang tldak bisa dlserap (Mackrodt, Gordon dkk. 1998, Mahomed, Grant dkk., 1989). 

oalam suatu tinjauan !erhadap berbaga i uji coba yang meneliti dua jenis benang jahit yang dapat 
d1serap . secara umum dapa! dikatakan bahwa bahan dari po/yg/yco/ic acid lebih baik dibandingkan 
ch ro miC catgut (Grant, 1989) Bahan jahit po/yg/yco/ic acid kurang menimbulkan rasa nyeri dan 
kurang dibutuhkan analgesia pada saat pasca persalinan dini. oalam berbagai studi yang 
membandingkan berbagal bahan yang berbeda, termasuk sutera, benang yang bisa diserap 
kurang menimbulkan rasa nyen dan rasa tidak nyaman pada masa pasca-salin dini namun tidak 
ada perbedaan yang bermakna secara statistik bila dibandingkan dengan pemulihan jangka 
panJang Walaupun demlklan, pada beberapa ibu bersalin bahan ini sulit diserap dan ditemukan 
belum diserap habls pad a beberapa ibu sampai 3 bulan pasca-salin (Ketcham, Pastorek dan 
Lete ller. 1994). oengan mengetahui semua studi tersebut, tampaknya secara umum po/yg/yco/ic 
a Cid merupakan pilihan utama dibandingkan jenis-jenis lain. 

01 samping menelaah jenls benang jahit yang paling efektif, beberapa studi dilakukan untuk 
mengetahui teknik dan Jenis insisi yang paling efektif. Teknik jahitan jelujur (tidak terputus-putus) 
pada semua lapisan akan mengalami penyembuhan lebih baik dan menurunkan kejadian infeksi 
serta pelepasan jahitan (Grant 1989, Isgar-Sally, Legarth dkk. 1986). Namun beberapa studi 
melaporkan bahwa teknik inl sulit dikerjakan dan lebih tepat bagi praktisi yang telah 
berpengalaman . 

Penting untuk selalu diingat bahwa penjahitan harus dilaksanakan secara aseptik, karena infeksi 
pada luka episiotomi dapat mengakibatkan perdarahan postpartum dan infeksi nifas. Pada 
penjahitan perineum harus diupayakan tepi jaringan tersambung dengan tepat, sebab terbukti 
bahwa teknik penjahitan yang salah dapat mengakibatkan gangguan fungsi seksual (rasa nyeri) 
untuk waktu yang lama . 

Secara ringkas penelitlan menunjukkan : 
• 	 Robekan perineum hanya perlu dijahlt bila besar atau terjadi perdarahan. 
• 	 JenlS bahan untuk. men/ahlt dapat berpengaruh terhadap derajat rasa nyeri yang dialami oleh 

Ibu bersalin, di sampmg mengakibatkan komplikasi pasca salin . 
• 	 Benang yang dapat dlserap leblh menguntungkan dibandingkan dengan bahan lain. 

- -- --------------------------' 
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18. Catatan 18 : Penggunaan Vakum Ekstraktor 

Penggunaan vakum ekstraktor (kadang-kadang disebut ventoLls ekstrC'lktor C'l1C'lU alaI Millslorrn) 
untuk mempercepat persalinan makin populer dalam beberapa tahun terakhir. walaupun carC'l 1111 

telah diketahui sejak lama . Beberapa negara lebih memilih vakum ekslrC'lklor dibandingkan deng;:m 
forseps dengan keyakinan pada penggunaan vakum ekstraktor kejadian rnorbiditas pada bayi baru 
lahir, terutama luka remu (crush injury) pada kepala janin lebih sedikit (Anata, 1991). 

Beberapa studi mutakhir menunjukkan bahwa vakum ekstraktor memiliki lebih banyak keuntungan 
dibandingkan persalinan dengan forseps, lebih-Iebih karena ekstraksi vakum dapat dilakUke'ln 
sebelum pembukaan serviks lengkap. Namun keberhasilan metode illi juga sangat terganlung 
pada pelaksanaan yang benar dan kompetensi operator. Bila digunakan sebelum pembuk;:wn 
serviks lengkap perlu dilakukan dengan hati-hati (Vacca dan Kierse. 1989). 

Dalam suatu studi mutakhir yang membandingkan hasil antara ekstraksi forseps dan vakum. 
diketahui bahwa lebih banyak ibu bersalin di kelompok vakum yang dapat melahirkan per vaginam 
dibaridingkan di kelompok forseps. Mereka juga menemukan lebih sedikit ibu bersalin dengan 
kerusakan sfinkter ani atau pelebaran luka bag ian atas vagina di kelompok vakum yang secara 
statistik bermakna bila dibandingkan dengan kelompok forseps (Johnson, Rice dkk .. 1994). 

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan mortalitas maupun 
morbiditas ibu dan bayi antara kelompok forseps dibandingkan dengan kelompok vakum (Achanna 
dan Monga, 1994, William, Knuppel dkk., 1991, Sharma, Nanda dan Gulati. 1989). Kesimpulannya 
adalah vakum ekstraktor sama amannya dibandingkan dengan forseps. 

Walaupun demikian ada beberapa kekhawatiran dalam penggunaan vakum ekstraktor terhadap 
peningkatan morbiditas bayi baru lahir. Alasan dari kekhawatiran ini adalah terjadinya 
pembengkakan yang diakibatkan oleh cup pengisap pad a kepala janin. Tetapi hanya sed kit bukti 
yang menunjukkan keterkaitan antara morbiditas jangka panjang bayi baru lahir dengan 
penggunaan vakum ekstraktor (Seidman , Laor dkk., 1991). Tidak ada studi yang menunjukkan 
bahwa ekstraksi vakum dapat menyebabkan komplikasi yang serius pad a ibu maupun bayi . 
Beberapa studi melaporkan peningkatan kejadian ikterus neonatorum (yang tidak memerlukan 
terapi), hal ini kemungkinan berhubungan dengan reabsorpsi di daerah perlukaan di kulit kepala 
bayi (O'grady, 1988). 

Bidan harus diingatkan bahwa vakum ekstraksi akan berbahaya bila tenaga penolong tidak 
kompeten, karena itu bidan harus mengikuti prosedur pelaksanaan dengan sangat hati -hal'. Juga 
perlu diingatkan untuk mengikuti petunjuk dari pabrik karena pada saat ini tersedia banyak alat 
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vakum dan setiap alat yang berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula. terutama 
dalam cara terjadinya ekstraksi terhadap kepala janin . 

Perlu diinformasikan kepada ibu , suaminya dan anggota keluarga lalnnya bahwa bay' akan 
memiliki pembengkakan besar di kepalanya yang khas bentuknya (harus dibedakan dengan suatu 
cephal hematoma karena trauma), karena bendungan cairan oleh pengisapan . Pembengkakan tnl 
akan hilang dalam 24 jam, walaupun bisa lebih lama. Pada umumnya orang tua sangat 
mencemaskan pembengkakan ini, sehingga bidan perlu lebih meyakinkan ibu atau anggota 
keluarga lainnya. Pemantauan secara ketat perlu dilakukan untuk mengetahul secara dlnl adanya 
kegagalan penyusutan dan segera merujuk ke dokter ahli anak atau dokler. 

r-- --- ----------------------- .- -' -.- -- ----

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
• 	 Vakum ekstraktor sama amannya dengan forseps bila digunakan oleh operator yang tenatlh 

dan kompeten. 
• 	 Persalinan menggunakan vakum ekstraktor tidak meningkatkan morbidltas/mortalitas bayi baru , 

lahir maupun ibu. 
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19. Catatan 19 : Memotong Tali Pusat 

Cukup banyak studi yang meneliti saat yang tepat untuk menjepit (dengan klem) dan memotong 
tali pusat. Keputusan untuk menjepit dan memotong tali pusat sering dikaitkan dengan manajemen 
kala III dan pemberian obat oksitosika. Oiketahui bahwa saat untuk melakukan penjepitan dan 
pemotongan tali pusat akan mempengaruhi jumlah darah yang mengalir pada bayi baru lahir dari 
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sirkulas l felo -plasental (Oh Blankenship dan Lind, 1966). Karena itu direkomendasikan menunggu 
'·2 mcnit untuk memotong tali pusat, ketika tali pusat telah berhenti berdenyut. Hal itu akan 
memberi kesempatan bagi bayi untuk mendapat jumlah darah yang cukup dari sirkulasi plasenta 
sehingga menghindari anemia pada neonatus . 

Sebelumnya orang mpngira bahwa pp.nggunaan obat oksitosika pada manajemen kala III, tali 
rusat perlu dijepit dan dirotong segera setelah bayi lahir. Alasan untuk lebih cepat menjeRit dan 
memotong tali pusat adalah menghindari aliran darah yang berlebihatf ~emasuki sirkulasi darah 
bayl . rada saat uterus bprlwntraksi . Pemberian obat oksitosika menyebabkan kontraksi uterus 
yrmq ku;)t dilll mengakihfltkim rl;uah lebih banyak dialirkan atau mengakib.atkan transfusi berlebih . 
Nanlun Sp.Kflrclng diketillllil h;)t,wa kebanyakan bayi barulahir yang cukup umur dan sehat dapat 
hcrildClptilsi baik d('n~Fll1 Iransfusi ini dan tidak akan mengalami efek samping yang 
membilhilyakan Oleh karpl1;) Itu lidak ada keuntungan dengan menjepit dan memotong tali pusat 
secara dlni (Dunn, Fraser dan Raper, 1966, Dunn, 1985, Hohmann, 1985). 

Namun penjepitan dan w'motongan tali pusat secara dini dianjurkan untuk kasus-kasus tertentu, 
mlsalnya pada ibu denqiln Rhesus negatiL Dengan menjepit dan memotong tali pusat secara dini 
akan mengurangi risiko ilutormunisasi rada ibu dengan Rhesus negatif dengan mencegah transfer 
antibodi dari sirkulasi IIJU . Nilmun suatu studi menemukan bahwa renjepitan dan pemotongan tali 
pus'll dini dapat berakibilt dilrah dari janin (plasenta) masuk kembali ke sirkulasi darah ibu yang 
mengakibatkan sensitisasi lebih lanjut dan produksi antibodi pada ibu lebih banyak (Lapido, 1972). 
Meskipun tidak merugikiln bayi baru lahir, hal ini akan berpengaruh pada kehamilan berikutnya . 
Penjepitan dan pemotongan tali pusat dini juga dianggap dapat mengurangi insidens ikterus 
fisiologis pada bayi baru lahir (Prendville, Harding dkk., 1988, Moss dan Monset-Couchard, 1967). 

Namun ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa penjepitan dan pemotongan tali pusat dini dapat 
mengganggu pemenuhan kebutuhan hemoglobin bayi baru lahir dengan membatasi jumlah aliran 
darah ke bayi baru lahir (Hohmann, 1985). Ini dianggap suatu hal penting bagi bayi baru lahir 
dengan berat lahir rendah, prematur dan bila sebelumnya mengalami gawat janin. 

Efek dari penjepit~m dan pemotongan tali pusat dini terhadap ibu dan kejadian perdarahan post 
partum juga telah diteliti. Ditemukan bahwa saat penjepitan dan pemotongan tali pusat tidak 
berkaitan dengan hal itu . Namun pada studi kepustakaan ditemukan bahwa penjepitan dan 
pemotongan tali pusat dini akan mengurangi waktu kala III (Predville dan Elbourne, 1989). Tidak 
jelas apakah ini menguntungkan dilihat dari sisi manapun . 

Di beberapa negara dulu dipercayai bahwa jika klem pada ujung tali pusat di bagian ibu dilepaskan 
setelah pemotongan, darah akan mengalir dari tempat insersi plasenta dan akan membantu 
pelepasan serta pengeluaran plasenta (Inch , 1985, Botha, 1968). Hal ini masih perlu diuji apakah 
menguntungkan. 

Para ahli WHO menyimpulkan bahwa "untuk persalinan normal tidak ada indikasi untuk melakukan 
penjepitan dan pemotongan tali pusat dini. Disarankan untuk menunda penjepitan dan 
pemotongan tali pusat sekurang-kurangnya 1-2 menit untuk memungkinkan proses fisio/ogis yang 
alami, terjadi kecuali ada a/asan yang kuat, misalnya pada Rhesus autoimunisast (WHO, 1996). 
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Selain meneliti saat yang tepat untuk penjepitan dan pemotongan tali pusat, penelitian juga 
menyoroti posisi jan in sebelum penjepitan dan pomotongan tali pusat. Ditemukan bahwa dengan 
meletakkan bayi baru lahir lebih rendah atau sejajar dengan vulva untuk beberapa detik sebelum 
pemotongan tali pusat, akan mengalirkan tambahan darah sebanyak 80 ml ke sirkulasi bayi baru 
lahir (Dunn, 1985, Yao, Lind dan Vourenkosky, 1971). Darah sebanyak itu penting artinya bagi 
bayi baru lahir prematur atau berat lahir rendah dan bila sebelumnya ada gawat janin . Hal ini juga 
akan dapat mencegah kadar Hb yang rendah pada masa neonatal dini . 

Banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui saat 
yang tepat melakukan penjepitan dan pemotongan . Namun banyak yang menyetujui bahwa tidak 
perlu untuk segera memotong tali pusat secara dini, kecuali pada kasus tertentu seperti Rhesus 
autoimunisasi. Menunda pemotongan 1-2 menit mungkin bermanfaat bagi bayi baru lahir (Enkin, 
Kierse dkk. 1995). 

Karena penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat dapat menambah jumlah darah yang 
mengalir ke bayi, maka Panitia Ahli dari WHO merekomendasikan bagi negara-negara Asia 
Tenggara untuk menunda pemotongan tali pusat sampai berhenti berdenyut. Hal ini akan 
menjamin jumlah darah yang dialirkan ke bayi menjadi maksimal untuk mencegah terjadinya 
anemia neonatal. Penundaan ini penting artinya bagi negara-negara Asia Tenggara karena 
kejadian bayi berat lahir rendah yang tinggi . 

Secara ri ngkas penelit ian menunjukkan : 
• 	 Menunda penjepitan dan pemotongan tali pusat sekitar 1-2 menlt dapat meningkatkan jumlah : 

darah yang dialirkan ke bayi baru lahir sehingga dapat mencegah rendahnya Hb dalam periode 1 

neonatal, terutama pada bayi baru lahir prematur dan berat lahlr rendah . I 
• 	 Menunda penjepitan dan pemotongan tali pusat tidak menlngkatkan terjadinya perdarahan i 

postpartum. 

.- - - - ----------
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20. Catatan 20 : Perawatan Tali Pusat 

Banyak pendapat tentang cara terbaik untuk merawat tali pusat. Telah dilaksanakan beberapa uji 
coba klinis untuk membandingkan cara penaganan tali pusat yang berbeda-beda dan semuanya 
menunjukkan hasil serupa Oleh karena itu tidak jelas cara mana yang paling efektif untuk 
mencegah infeksi dan mendorong cepat lepasnya tali pusat. 

Suatu studi yang dilakukan oleh Brain (1993) menunjukkan bahwa dengan apus alkohol dan diikuti 
tabu ran bedak antiseptik dapat mempercepat waktu lepasnya tali pusat. Akan tetapi pada suatu uji 
cobel klinis besar, ditemukan bahwa meskipun bedak antiseptik dapat mempercepat pelepasan tali 
PUSClt lebih dini, namun luka bekas tali pusat tersebut· lebih lama sembuhnya (Mungford, 
Somchiwong dan Waterholls~, 1986). Tetapi beberapa studi menyimpulkan tidak ada peningkatan 
kf')eldlan infeksi pada luk<l telli pusat bila dibiarkan terbuka dan tidak dilakukan apapun selain 
membersihkan luka tersebut dcngan air bersih (Dignan, 1994, Rush, Chalmers dan Enkin, 1989). 

Unluk dlwaspadai bagi nf'q<lr<l-negara beriklim tropis, penggunaan alkohol yang populer dan 
tcrbuktl ~fektif, di daer<lh panelS alkohol mudah menguap dan terjadi penurunan efektivitasnya. 
BedClk antiseptik jugel dapelt kehllelngan efektivitasnya, terutama dalam suasana kelembaban tinggi 
(bllCl tldak dijelga agar sel<llu dingin dan kering). Sehingga penggunaan bahan tersebut dapat 
mcnqilklh(ltkeln peninqkatall Infeksi, kecuali bila obat tersebut dijaga tetap kering dan dingin. 
KClrena tld(lk ada buktl kU<lt dan penggunaan alkohol tersebut mahal serta sulit untuk mendapat 
b,lh(ln Y(lng berkualit(ls. lInlllk sementara dianjurkan agar ibu nifas membiarkan saja luka tali 
plJSClt mf'ngenng sendlrl I tas"-hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan 
memblarkan tali pusat menCJ~ring, tidak ditutup dan hanya dibersihkan setiap hari menggunakan 
air bersih, merupakan carel peliing cost effective untuk perawatan tali pusat. 

Bidan hendaknya menaseh(lti ibll nifas agar tidak membubuhkan apapun pada sekitar daerah tali 
pusa!, karena dapat mengelkibatkan infeksi. Hal ini disebabkan meningkatnya kelembaban (akibat 
penyerapan oleh bahan tersebut) badan bayi sehingga menciptakan kondisi yang ideal bagi 
tumbuhnya bakteri Pentinq lJntuk dinasehatkan kepada ibu dan mereka yang membantu merawat 
bayl, agar tidak membubllhkan apapun dan hendaknya tali pusat dibiarkan terbuka agar tetap 
kering Ibu nifas mllnqkin rTlf~mbutuhkan dukungan dellam hal ini, karena kebanyakan ibu nifas 
tldak suka melihat tali pUS<lt yimg mengering. Mereka akan memilih untuk membungkus tali pusat 
tp.rsehut atau membuhllhk;m sesllrlhl, dengcm mengira hal itu akan membantu penyembuhan. 
KiHp.nel ItU perlu diupayelkan denqcm sungguh-sungguh agar hal tersebut tidak dilakukan. 

-.--	 - - - ------------------:----'-----, 

Sccara ringkas penelilian mcnunjukkan : 
• 	 Memhi(lrkeln t81i PllS(lt nlf'nqermg dan h8nya melakukan perawatan rutin setiap hari dengan air 

bers.lh merupakan ~iH(l Y(lng sam8 efekt~~ya_dengan cara-cara perawatan tali pusat lainnya. 

-------_._--



• 	 Membiarkan tali pusat mengering dengan sendirinya dan hanya membersihkannya setiap hari 
dengan air bersih tidak menyebabkan peningkatan infeksi. 

• 	 Usapan alkohol dan antiseptik dapat mempercepat waktu pelepasan tali pusat tetapi secara 
statistik tidak bermakna bila dibandingkan dengan membiarkan tali pusat mengering sendiri. 
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21 . Catatan 21 : Pemberian Air Susu Ibu secara Din; dan Eksklusif 

Segera memberikan ASI secara dini dan eksklusif (yaitu membenkan hanya kolostrum dan ASI) 
mempunyai efek terhadap keberhasilan kelangsungan pembenan ASI dalam jangka panJang . 
Memberikan ASI segera setelah persalinan juga menunjukkan per1lndungan pada bayl baru lahlr 
terhadap infeksi dan pengaturan suhu tubuh (van den Bosch dan Bullough, 1990). 

Suatu studi mutakhir juga menyarankan pemberian ASI secara dlnl dan eksklusif yang akan 
memberikan proteksi dan menurunkan risiko temadap te~adinya diabetes mellitus pada masa 
kanak-kanak (Karjalainen, Martin dkk., 1992). Peneliti studi In! mengatakan bahwa pemaparan 
terhadap salah satu zat tertentu dalam susu sapi mungkin bertlndak sebagai pencetus yang 
mempengaruhi produksi insulin. 

Pemberian AS t secara dini dan eksklusif sekurang-kurangnya 4-6 bulan akan membantu 
mencegah berbagai penyakit anak. termasuk gangguan lambung dan saluran nafas, terutama 
asma pada anak-anak (Machtinger and Moss, 1986). Hal ini disebabkan adanya antibodi penting 
yang ada dalam kolostrum dan ASI (dalam jumlah yang lebih sediklt), akan melindungl bayi baru 
lahir dan mencegah timbulnya alergi. Untuk alasan tersebut. semua bayi baru lahir harus 
mendapatkan kolostrum. 

Di beberapa negara Asia Tenggara, ada praktek-praktek tradlSlonal yang tidak mendukung 
pemberian kolostrum. Juga terjadi beberapa praktek tradisional yang membubuhkan kepala susu 
dan bahan manis pada mulut bayi baru lahir pada saaUsegera setelah dilahirkan atau pada masa 
neonatal terbukti merugikan kesehatan bayi baru lahir. Praktek-praktek tersebut akan 
mengurangilmenghilangkan keuntungan pemberian ASI eksktuslf Untuk mengurangl praktek
praktek yang berbahaya ini bidan harus membina hubungan balk dengan ibu dan anggota 
masyarakat lainnya . Yang paling penting adalah memastikan bahwa para tokoh masyarakat 
memahami keuntungan pemberian ASI secara dini dan ekskluslf, terutama manfaat dan 
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pemberian kolostrum. Dengan cara ini tokoh masyarakat diharapkan dapat merubah praktek
praktek yang dapat menghambat pemberian kolostrum bagi bayi baru lahir dan pemberian ASI 
eksklusif. 

Saat ini banyak penelitian yang menunjukkan keuntungan pemberian ASI secara dini dan eksklusif 
sekurang-kurangnya untuk 4-6 bulan pertama . Bidan seharusnya mengetahui tentang Rumah 
Sakit Sayang Bayi yang diparkarsai oleh WHO-UNICEF dengan sepuluh langkah menuju 
keberhasilan pemberian ASI. Semua bidan hendaknya memiliki bahan tersebut yang telah tersedia 
di setiap negara anggota ASEAN . Buku Protecting, Promoting and Suppor1;ng Breastfeeding: The 
Special Role of Maternity Services dari WHO - UNICEF (1989) sangat berguna untuk menunjang 
keberhasilan pemberian ASI secara dini dan ekslusif. 

Bidan perlu diingatkan bahwa pemberian ASI eksklusif berarti tidak memberikan apapun melalui 
mulut bayi baru lahir selain kolostrum dan ASI sampai bayi siap untuk disapih . 

Secara ringkas penelitian menunjukkan 
• 	 Pemberian ASI dini dan eksklusif memiliki banyak keuntungan, penting untuk memberikan 

kolostrum. 
• 	 Pemberian ASI dini dan eksklusif mendukung keberhasilan dalam memulai pemberian AS\. 
• 	 Pembericln ASI dini deW eksklusif untuk 4-6 bulan akan melindungi bayi baru lahir dari berbagai 

renyClkl1 anak, lerulamCl Cllergi dan gangguan pencernaaan. 
• 	 PemneriCln ASI dini rl;w (lkc;klusif rlClpat mencegah hipotermi pada bayi baru lahir. 
• 	 PemoeriCln ASI dini dCln eksklusif berarti mempertahankan pemberian ASI saja sekurang

kurClngnya selama 4·6 bulan 
• 	 Pemberian ASI dini dan eksklusif akan membantu mencegah infeksi . 

. . --------------------------''------,~--' 
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22. Catatan 22 : Mempcrkirakan Hb pada Masa Nlfas 
Oalarn sU;-llu sludi y;wg dlsplellqgm;-lkan di Inggris untuk menyelidiki insidens anemia pad a masa 
nlfas dllernukan bahwa sf'~ I';-Ir 10% dClri ibu nifCls yang tidak anemis pada masa kehamilannya, 
ternyata memiliki Hb rendflh (CClmpbell dan Iiolbrock, 1992). Pengaruh Hb rendah pada masa 
nifas berklsar dari landil-tandfl Clnemia yang umum, misalnya letargi/lemas, depresi, kehilangan 
nafsu makCln . pusing. C;'lkll kepCll;-l riCln mClU pingsrln sampai ASI tidak keluar, kesembuhan 
perineum yang lambClI d;m predlsposisi terhCldap infeksi . Banyak dari gejala ini merupakan reaksi 
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terhadap ketegangan pada saat hamil dan bersalin juga akibat proses penyesuaian diri terhadap 
peran menjadi seorang ibu. Oleh karena itu tidak selalu bisa mendiagnosis anemia nifas dengari 
hanya mengandalkan tanda-tanda dan gejala klinis. Dengan demikian disarankan ibu nifas untuk 
memeriksakan kadar Hb-nya (Sweet. 1997). 

Untuk dapat menentukan saat yang tepat untuk memeriksa anemia pada ibu nifas sebaiknya 
diketahui respons fisiologis normal yang terjadi dalam sirkulasi darah setelah persalinan. 
Perubahan fisiologis yang normal pada kehamilan merubah hemodinamika cairan tubuh (Iihat 
Catatan 1). Untuk mengembalikan dan menstabilkan Hb diperlukan waktu. Pada kala III juga ada 
peru bahan hemodinamik berupa pemindahan darah dari uterus ke dalam sirkulasi umum. Karena 
uterus berkontraksi setelah persalinan. darah dari dinding rahim akan memasuki sirkulasi umum. 
Oleh karena itu segera setelah persalinan akan terjadi peningkatan jumlah sel darah merah dan 
volume darah . Selanjutnya tubuh akan melakukan kompensasi terhadap perubahan tersebut dan 
segera mengeluarkan cairan yang berlebih tersebut (mengakibatkan produksi urine yang tinggi 
dalam 24 jam pertama pasca-salin). Kemudian tubuh akan memecah sel-sel darah merah dan dari 
pemecahan sel-sel darah merah ini dihasilkan ekstra zat besi. Dengan demikian bila pemeriksaan 
Hb dilakukan terlalu cepat setelah persalinan. bisa memberi gambaran tinggi yang semu. Untuk itu 
waktu terbaik untuk memeriksa kadar Hb ibu nifas adalah 3-5 hari pasca-salin. 

Untuk melaksanakan pemeriksaan Hb ibu nifas 3-5 hari setelah persalinan mungkin tidak bisa 
dilaksanakan di beberapa negara ASEAN. Oleh karena itu dianjurkan hanya menjaring ibu nifas 
yang mempunyai kemungkinan besar menjadi anemia, yaitu ibu-ibu yang menderita anemia pad a 
kehamilannya. menderita infeksi. perdarahan sebelumnya dan yang melahirkan anak kembar. 
Keuntungan pemeriksaan Hb pada semua ibu nifas di negara ASEAN belum bisa dibuktikan. 
Tubuh bisa melakukan kompensasi untuk lebih banyak menyerap zat besi dari makanan, bila Hb 
rendah . Namun bidan per1u diingatkan bahwa kelelahan merupakan keluhan utama ibu nifas pada 
6 minggu pasca-salin dan sebagian besar ada hubungannya dengan Hb rendah (Paterson, Davis 
dan Gregory. 1994) . Oleh karena itu ibu yang mengeluh kelelahan pada masa pasca-salin harus 
dipenksa Hbnya untuk menJanng anemia. 

Bidan disarankan untuk memastikan bahwa semua ibu nifas menerima penyuluhan, informasi dan 
konseling tentang glzi yang selmbang dan disarankan untuk mengkonsumsi makanan kaya zat 
besl serta vitamin C . 

. - -- . _. - ._---- ---- - _._- ----------------------------, 

Secara ringkas penelitlan menunjukkan 
• Bahwa 10% ibu nlfas memiliki Hb rendah . 
• Kelelahan merupakan keluhan utama pada 6 minggu pasca-salin , yang mungkin disebabkan 

o leh Kadar Hb rendah . 
I 

- - - - ---- - ------------------------------~ 
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23. Catatan 23 : Manajemen Eklamsia - Ujicoba Magnesium Sulfat 

Setiap tahun sekitar 50 .000 ibu meninggal di dunia karena eklamsi (Duley, 1994). Insidens eklilnlSI 
di negara berkembang berkisar dari 1:100 sampai 1:1700 (Crowther . 1985). kr:trena itu kPJClrllrHl 
kejang ini harus dihindarkan . 

Dalam suatu studi multisenter, multinasional untuk membandingkcln berbagai cara pengob<lt<ln . 
telah ditemukan bahwa Magnesium sulfat merupakan obat yang pnling efektif untuk rnen4at <l sl 
kejang-kejang pada eklampsi. Untuk itu direkomendasikan rnenjadi obat terpilih Utll<l1ll 
pengobatan eklamsi (The Eclampsia Collaborative Trial Group, 1995, Neilson, 1995. Lucas. 
Levano and Cunningkam, 1995). 

Berbeda dengan obat-obat lain, Magnesium sulfat secara nyata dapat mengurangi insidens 
terjadinya kejang ulangan, sehingga dengan demikian dapat mencegah kematian ibu. Walaupun 
demikian, kematian ibu pada kelompok yang mendapat terapi Magnesium sulfat lebih rendah. 
tetapi tidak bermakna secara statistik. 

Dalam uji coba untuk membandingkan Magnesium sulfat dengan obat lain seperti diazepam dan 
fenitoin, diketahui bahwa skor Apgar 1 dan 5 men it lebih baik pada kelompok Magnesium sulfat. 
Hal ini berarti Magnesium sulfat yang diberikan pad a ibu tidak mengakibatkan gangguan bagi 
janinnya dan bahkan lebih baik dibandingkan obat-obat lain. Dengan pemberian Magnesium 
sulfat, insidens pneumoni pasca-salin lebih kecil bila dibandingkan dengan pengobatan dengan 
fenitoin. Pneumonia ini umumnya terjadi akibat koma yang mengikuti kejang-kejang pada 
eklamsia, terutama bila koma berkepanjangan khususnya koma dalam yang diinduksi oleh 
pemberian obat. 

Mengomentari kemungkinan penerapannya di negara berkembang, dalam Cochrane Eclampsia 
Review oleh Dudley dan Henderson-Smart (1995), Attallah (1997) menyarankan bahwa 
Magnesium sulfat dapat digunakan dengan mudah di negara berkembang, karena obat ini tidak 
mahal dan tidak memerlukan teknologi tinggi dalam penerapannya . Magnesium sulfat hendaknya 
digunakan sebagai standar pembanding bagi obat lain untuk mengatasi kejang pada eklamsia. 

Dua cara pemberian Magnesium sulfat yang digunakan dalam studi eklamsia, yaitu cara intravena 
dan intramuskular . Kedua cara ternyata sama efektifnya. Jumlah obat yang diberikan dihitung 
berdasarkan berat badan ibu. Namun dilaporkan bahwa observasi teliti dari refleks lututlpatella 
sangat penting , sekurang-kurangriya setiap 4 jam dengan cara pengobatan intravena, dan 
sebelum pemberian suntikan intramuskular, karena Magnesium sulfat yang berlebihan dan efek 
toksisnya akan mengurangi reneks lutu!. Bila refleks lutut menurun disarankan agar diberikan Ca 
Glukonas 1 gr, untuk melawan efek Magnesium sulfat tersebut. TandCl-tanda toksis lainnya adalah 
perubahan frekuensi respirasi dan penurunan jumlah urin. Oleh karenCl itu di samping refleks lutut 
observasi teliti juga perlu dilakukan terhadap respirasi dan jumlah urin . 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian mutakhir sang at mendukung penggunaan Magnesium sulfat 
untuk mengendalikan kejang eklamsia dan harus direkomendasikan sebagai obat terpilih 
Magnesium sulfat tidak mahal harganya dan mudah diberikCln, sehinggCl sesuai bagi sernua 
negara ASEAN . Attalaha (1997) memberikcH1 pedoman praktis dan tJeruuna bagi penernpan 



pcngobatan Inl dl tmgkat pelayanan dasar maupun rujukan, yang dapat diperoleh di WHO 
Rpproductive Llbarary (RHL 1. saat ini bisa diperoleh dalam bentuk disket. 

Secara ringkas penelitian menunjukkan : 
• 	 Eklamsia merupakan sebab utama kematian ibu di semua negara dan mengakibatkan sekitar 

50 000 kematian Ibu dl dunla setiap tahun . 
• 	 Magnesium sulfat telah dibuktikan memiliki keuntungan yang nyata bila dibandingkan dengan 

obat lain. 
• 	 Magnesium sulfat bila dibandingkan dengan obat lain dapat mengurangi kejang eklamsi. 
• 	 Magnesium sulfat bila dibandingkan dengan fenitoin dapat mengurangi insidens pnemonia 

aklbat kejang eklamsl. 
• 	 Magnesium sulfat bila dibandingkan dengan obat lain dapat memperbaiki kondisi bayi baru lahir 

yang terlihat dengan membaiknya nilai Apgar 1 dan 5 menit. 
• 	 Magnesium sulfat harus menjadl obat terpilih di semua negara. 
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24. Catatan 24 : Distosia Bahu 

Kesulitan melahirkan bahu/distosia bahu merupakan keadaan gawat-darurat obstetrik yang sang at 
menegangkan bagi bidan, walaupun jarang terjadi. Berbagai studi menunjukkan bahwa risiko 
distosia bahu meningkat sejalan dengan peningkatan berat lahir. Bayi dari ibu penderita diabetes, 
sekitar 31 % memiliki risiko distosia bahu (AI-Najash, AI-Suleiman dkk., 1989, Boyd, usher dan Mc 
Lean, 1983, Stevenson, Hooper dkk., 1982). Berbagai studi menunjukkan bahwa distosia bahu 
biasanya terjadi di luar dugaan dan sulit meramalkan kehamilan yang akan berakhir dengan 
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distosia bahu (Nocon, Mc Kenzie dkk, 1993, O'Learry dan Leonetti, 1990, AI-Najashi, AI-Suleiman 
dkk. 1989). 

Walaupun banyak yang menyarankan penggunaan teknologi tinggi unluk mendiagosis jClnlr1 bP'S;H. 

sehingga dapat meningkatkan prediksi distosia bahu. Sebagian heScH teknologi terseblJl d;m 
sistem skoringnya tidak tersedia di negara-negara ASEAN. Juga sebagian besar stud I 1p.r1tan~J 
insidens dan sistem skoring untuk prediksi distosia bahu dilaksanakan di populasi yanq br rqill 
baik dan tidak spesifik (tidak selalu akurat untuk setiap situasi). WCllaupun sebagian dari slstmn 
skoring ini memiliki keuntungan, tidak berarti sistern ini dapat eJIIClksanakan negarCl·rwqar;l 
ASEAN. Kejadian distosia bahu di sebagian besar negara-negara ASEAN tidak diketahul SeC(1r;1 
akurat dan hanya sedikit penelitian ilmiah tentang insidens dan alat prediksi distosia bahu y(1n~1 

tersedia di negara-negara ASEAN. 

Dengan adanya fakta tersebut di atas, yang paling penting untuk bidan adalah dapat mengenall 
distosia bahu dan tindakan yang dapat dilakukan. Pada umumnya tanda awal distosiCl bahu 
adalah lambatnya ekstensi kepala dan bila dilahirkan, dagu tetap terjepit pada perineum ibu . 
Rotasi dari bahu tidak terjadi atau tidak sempurna sehingga tidak ada atau sedikit terjCldl TOtasi 
kepala. Bidan akan sangat sulit untuk meraba leher dan memeriksa keacJaan tali pusat. Bila inl 
terjadi, bidan harus segera merujuk, walaupun ada beberapa tindakan yang terbukti bermanfaat 
untuk melahirkan bahu. 

Penting untuk diingat oleh semua bidan bahwa mereka tidak boleh mencoba memaksa atau 
menekan dan menarik kepala, ini hanya akan menimbulkan banyak masalah dan dapat

I 

mengakibatkan bahu tidak dapat digerakkan (Gross, Shrime dan Forrine, 1987). Bidan harus 
melakukan palpasi abdomen untuk mengetahui apakah bahu masih di atas simfisis pubis. Bila 
bahu janin masih di atas simfisis pubis, beberapa studi menunjukkan bahwa perubahan posisi ibu 
bisa membantu. Posisi yang banyak didokumentasikan dan telah dievaluasi adalah Manuver Me 
Roberts (Gonik, Allen dan Sorab, 1989). Pada manuver ini ibu disuruh melakukan fieksi maksimal 
sendi panggul dan lutut (Iututnya hampir kena ke dada - bukan posisi litotomi) . Dengan posisi ini 
diharapkan dapat membebaskan bahu depan dari simfisis pubis dan dengan meluruskan tulang 
belakang ibu akan memudahkan bahu belakang bayi masuk ke dalam pelvis. Dari hasil studi 
Gor,;k dan kawan-kawan (1987) diketahui bahwa untuk melaksanakan manuver ini hanya 
dibutuhkan sedikit kekuatan dan dengan melaksanakan manuver ini kerusakan nervus brachialis 
dan fraktur clavicula dapat dikurangi. Posisi ini sangat dianjurkan sebagai tindakan pertama bila 
ada kesulitan melahirkan bahu (O'Leary dan Polac, 1991, Mashburn, 1988, Gross, Shrime dan 
Forrine, 1987, Smeltzer, 1986, Harris, 1984, Gonik Allen, Stringer dan Held, 1983). 

Manuver lain yang juga dianggap berguna, namun belum banyak penelitian yang dapat 
membuktikan keuntungannya, adalah posisi berlutut-merangkak (berlutut tetapi kedua tangan 
menekan lantai) . Posisi ini memudahkan bahu janin keluar dari simfisis pubis . Namun bila posisi ini 
dilaksanakan perlu diingat bahwa mekanisme persalinan yang biasa tetap sama, namun ibu dalam 
posisi yang berbeda, misalnya untuk membantu melahirkan bahu depan tetap perlu melakukan 
traksi ringan ke arah perineum pada saat kontraksi uterus, yang pada posisi ini membutuhkan 
traksi ke arah atas dan bukan ke arah lantai. 

Manuver lain yang telah dievaluasi adalah penekanan fundus yang tidak bermanfaat. Melakukan 
penekanan fundus dapat mengakibatkan kerusakan neurologis yang cukup parah pada bayi baru 



lah lr, tanpa memandang apakah hanya dilakukan penekanan fundus atau dilakukan dengan 
manuver lain. sehmgga dlanJurkan agar manuver ini tidak diterapkan (Tolin, 1992, Gross, 
Shnme dan Forrine. 1987. Hams, 1984). 

Penekanan pada daerah supra-pubis untuk melepaskan bahu depan dari tulang pubis adalah 
suatu manuver kontroverslal dalam pertolongan persalinan bahu. Banyak yang tidak setuju 
dengan manuver ini . Coates (1995) misalnya, menyatakan bahwa manuver ini dapat 
menyebabkan penekanan yang berlebihan pada dada janin dan dapat mengakibatkan cardiac 
arrest. Walaupun peneliti lain menemukan bahwa manuver ini bila diterapkan dengan benar, 
mungkin efektif (O'Leary dan Pollack, 1991). 

Ada beberapa manuver lain yang dilaksanakan dengan manipulasi langsung pad a janin . 
Walaupun dikatakan prosedur ini aman dan sederhana, namun memerlukan penerapan yang tepat 
dan hanya boleh dicoba bila bidan telah terlatih untuk melaksanakannya. Sebagian besar peneliti 
tidak mendukung atau merekomendasi penerapan manuver ini untuk penanganan distosia bahu. 

Sebagian besar penulis menyarankan bidan harus melakukan episiotomi bila ada kesulitan 
melahirkan bahu. Akan tetapi menurut Coates (1995), episiotomi hanya akan mempengaruhi 
jari ngan lunak di pintu keluar dan tidak akan membebaskan bahu depan dari tulang pubis. Coates 
juga mengingatkan bahwa prosedur episiotomi akan sulit dilaksanakan dalam ruangan sempit 
(karena kepala menekan perineum). Efektifitas episiotomi untuk menolong persalinan pada 
distosia bahu belum terbukti . 

Akhirnya untuk penanganan distosia bahu perlu dikembangkan kebijaksanaan dan pedoman 
pelaksanaan yang jelas dan penelitian menyatakan pentingnya pelatihan bagi semua bidan agar 
mampu menangani distosia bahu dengan benar. 

Seeara ringkas penelitian menunjukkan : 
I . Distosia bahu tidak dapat diprediksi secara akurat. 

• 	 Distosia bahu biasanya terjadi tanpa diduga. 
• 	 Posisi lutut-dada yang ekstrim (Manuver Me Roberts) telah terbukti hanya membutuhkan traksi 

nngan dan hanya sedikit mangakibatkan morbiditas pada neonatal dibandingkan manuver lain. 
• 	 Penekanan fundus dapat mengakibatkan tingginya morbiditas neonatal. 
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