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• Normal

• Fisiologi

• Perempuan sebagai
pusat asuhan

• Partisipasi aktif
perempuan

• Perempuan proaktif



• Bidan membuat kontribusi 
besar bagi kesehatan ibu 
dan bayi yang baru lahir.

• Pelayanan kebidanan 
merupakan aspek penting 
dalam pelayanan kesehatan 
terutama bagi perempuan, 
bayi dan anak-anak.



! Janin yang tumbuh normal

! Bayi lahir sempurna

! Anak tumbuh sehat dan pintar

! Remaja yang berprestasi

! Calon pemimpin yang berkarakter

! Pemimpin yang bijaksana



! ANC  berkualitas

! INC  berkualitas

! Asuhan BBL yang berkualitas

! Asuhan postpartum yang berkualitas

! Asuhan Neonatus  yang berkualitas

! Pelayanan KB



! Persiapan kehamilan 

! Selama hamil

! Proses kelahiran bayi

! Periode post partum

! KB



• Dulu alasan kunjungan pertama ANC menetapkan diagnosa 

kehamilan dan menentukan tanggal harapan persalinan.

• Sejak  alat test kehamilan sudah banyak dijual bebas   ibu 

hamil  sudah tahu umur kehamilannya sebelum periksa ke 

bidan.

• Mengetahui kehamilan lamanya 9 bulan ibu juga bisa 

menghitung sendiri kapan kemungkinan bayi lahir.



ANC BERKUALITAS

1. ANC terfokus

2. ANC Terintegrasi

3. Berdasarkan Evidence Based



$ Pemeriksaan kehamilan yang berkualitas

$ Pengawasan kehamilan yang berkualitas

$ Persiapan persalinan yang berkualitas



$ Menciptakan Fisiologis behaviour (Perilaku Fisiologis)

$ Selektif medikal model 

$ Memberdayakan perempuan 

$ Membangun kepercayaan perempuan

$ Praktik berdasarkan bukti nyata (evidence based practice)



• Perkembangan janin seringkali terfokus pada keadan fisik 

pemuaian uterus.

• Kurang menjadi perhatian faktor2 yang mempengaruhinya

• Salah satu faktor yang penting adalah status emosional ibu hamil

• Gangguan emosional terbukti mempengaruhi perkembangan janin 

dan berefek jangka panjang



• Peningkatan CORTISOL

– Terjadi pada Ibu hamil yang Depresi

• Suami yang autoritarian

• Kehamilan yang tidak diinginkan

– Cortisol menghambat pertumbuhan janin

• Berpengaruh jangka panjang

– Merasa tidak memiliki oangtua, 

kriminal, alkoholism, penyakit 

mental, perilaku antisosial, 

schizophrenia, dll.



• ANC rutin minimal 10 x 

• Pendekatan pemeriksaan untuk identifikasi masalah bukan 

kebutuhan ibu hamil

• Konsep lama, makin sering ANC ibu akan melahirkan lebih 

mudah dan janin lahir sehat

• Pemeriksaan rutin lebih banyak dilakukan

• Pemeriksaan berdasarkan pengalaman tidak berdasarkan 

data ilmiah



! Evidence based

$ Hb  memperlihatkan terjadinya hemodilusi, 

tidak dapat memperlihatkan adanya iron 

defisiensi

$ Ibu sering didiagnose anemia dan diberi tablet 

besi

$ Efek samping tablet besi diare, constipasi, 

nyeri uluhati

$ Iron menghambat absorpsi zink (faktor 

pembangun)

Program Pemerintah: 

Fe min 90 tabl selama 

hamil



! Rutin USG sebagai simbol modernisasi  evidence based 

memperlihatkan rutin USG tidak berpengaruhi terhadap hasil 

yang lebih baik pada janin.

! Terbukti USG tidak bisa memprediksi BB janin lebih baik 

daripada pemeriksaan sederhana 

! USG tidak dianjurkan sebagai rutinitas ANC hanya digunakan 

untuk kasus tertentu saja



! Tidak diajurkan rutin

! Peningkatan glucose ibu hamil cenderung 

karena pola hidup

! Konseling Pola Hidup

! Konseling nutrisi, sering ibu mengkonsumsi 

karbohydrat yang salah  Pemilihan 

glukose, glukose kimiawi

! Olahraga sesuai dengan kebutuhan



! Pemeriksaan Tekanan Darah sering menjadi 

perhatian penting daripada pemeriksaan protein 

urie.

! Kenaikan berat badan yang berlebihan salah satu 

tanda yg perlu diwaspadai.



Persalinan dan Dukungan persalinan
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! Continuity of Care

! Pertolongan persalinan  di rumah/ di sarana 
kesehatan

! Memfasilitasi kelas persiapan persalinan fisiologis

! Memfasilitasi pelayanan 1 ibu dan 1 bidan dalam 
persalinan

! Memfasilitasi pelayanan non farmakologikal untuk 
mengurangi rasa nyeri dalam persalinan



! Meningkatkan persalinan normal 
menurunkan angka SC yang tidak
perlu

! Bidan sangat berperan dalam
persalinan dan kelahiran normal

! Fokus pelayanan bidan adalah
memberi informasi, pendidikan dan
dukungan terlebih pada
primigravida dan ibu post SC.  



• Pengaruh tindakan dalam persalinan
terhadap ibu dan bayi

• Tingginya biaya persalinan

• Kontroversi dengan konsep persalinan
normal



! Mempertahankan Integritas kelahiran

normal

! Akses  terhadap asuhan kebidanan  

yang berbasis llmiah (Evidence Based 

Practice)

! Mengontrol keadaan dirinya terhadap 

kelahiran normal



! Penguatan manajemen fisiologis sebagai ciri khas 
bidan
$ Memahami filosofi Kebidanan  hamil dan 

melahirkan bukan penyakit oleh sebab itu 
pendekatan fisiologis yang paling tepat

$ Menerapkan model praktik bidan
$ Mengembangkan model praktik bidan

! Mempertahankan praktik mandiri
! Memahami lingkup praktik bidan
! Evidence based practice



! Memfasilitasi persalinan sesuai dengan konsep 
kebidanan  persalinan bukan penyakit dan 
prosedur medik.  

! Hamil dan melahirkan adalah suatu peristiwa 
normal bagi hampir semua perempuan. 

! Asuhan persalinan fisiologis yang berkualitas 

! Hamil dan melahirkan bukan penyakit oleh 
sebab itu jangan disamakan seperti prosedur 
medik.   



! Banyak tindakan digunakan terhadap kasus 
risiko rendah tidak efektif atau tidak 
diperlukan  

! Banyak perempuan tidak menyadari 
beberapa prosedur, pengobatan, test dan 
tindakan pada perempuan berisiko rendah 
tidak efektif atau tidak bermanfaat.



! Electronic Fetal Monitoring (CTG)

! Pemasangan Infus

! Kateterisasi

! Epidural, Narcotik, Entinox

! Induksi Persalinan  

! Pemecahan selaput ketuban

! Percepatan persalinan 

! Tindakan operative dalam persalinan 

(menjahit luka episiotomi karena rutinitas)

! Sectio Caesaria (SC)



– 16 penelitian, Semuanya Penelitian Acak
terkontrol ( Randomized Control Trial )

– 13,391 ibu

Perempuan dengan  persalinan terstruktur
akan lebih sering mengalami:

o Anestesi regional
o Analgesia / anestesi
o Sectio caesaria
o Ketidakpuasan dengan pengalaman persalinan

terstruktur.
o Penggunakan CTG

Hodnett, ED et al (2007).  Continuous support for women during childbirth (Review).  Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2007, Issue 3. Art No.: CD 003766.



! Lama persalinan lebih singkat

! Kasus gawat janin menurun

! Perdarahan post partum 

menurun

! Perineum rupture rendah 

(15%)

! Kasus SC < 1%



Pertimbangkan kembali !

! Di luar RS dimana perempuan 

seharusnya bisa merasakan 

keluarnya hormon – hormon 

normal yang berfungsi dalam 

persalinan

! Tugas utama bidan adalah 

melindungi perempuan 

terhadap pengaruh yang 

menghalangi keluarnya 

hormon – hormon tersebut



! Bidan harus berlatih untuk 
berbicara dengan tenang 
karena bahasa merupakan 
stimulus yg paling kuat 
menstimulus neocorteks.

! Ketenangan akan merajut 
suasana menjadi langkah yg 
kondusif dalam asuhan 
kebidanan  ibu lebih tenang 
partus lebih cepat.  



! Temukan kembali kebutuhan dasar ibu 

dan bayi.

! Terapkan konsep fisiologis  asuhan 

kebidanan

! Ekplore konsep hormonal seperti 

adrenalin – oxytocin antagonisme dan 

neocortical inhibition .



Praktik  berikut ini aman dan bermanfaat: 

! Rencanakan asuhan sesuai dengan 
keinginan perempuan

! Informasikan Keuntungan dan risiko 
melahirkan di tiap2 sarana pelayanan 
kebidanan (RS, RB, BPM) dan menghargai 
pilihan perempuan

! Pengkajian risiko setiap perempuan selama 
hamil, persalinan, dan kelahiran.



! Memberikan jaminan pada setiap 
perempuan mendapat asuhan dan 
dukungan yang berkualitas dalam 
persalinan dari seorang bidan.

! Memberikan perempuan cukup 
makan dan minum cukup cairan 
dalam persalinan.



! Monitoring  djj secara manual.

! Menerapkan metode tanpa obat, seperti 

masage dan teknik relaksasi. 

! Menganjurkan perempuan jalan – jalan  

! IMD sesegera mungkin

! Bantu ibu untuk memulai  breastfeeding 

sesegera mungkin setelah kelahiran.
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Dukungan Persalinan

• Sederhana 

• Efektif

• Murah

• Resiko rendah

• Kemajuan persalinan 

bertambah baik

• Hasil persalinan 

bertambah baik

Simkin, P. (1995) Reducing Pain 

and Enhancing Progress in Labor: 

A Guide to Nonpharmacologic 

Methods for Maternity Caregivers.  

Birth 22:( 3), 161-171.

Ibu yang di dampingi selama

persalinan akan sedikit memiliki

kesempatan untuk mengalami

komplikasi persalinan dan sedikit

kemungkinan mengalami depresi

postpartum

postpartum depression

(Health science journal, sept 2012: Supporting

women in labour

Maria Iliadou )
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Metoda-metoda Dukungan Persalinan

 Asuhan dan dukungan bagi ibu

 Orang yang memberi dukungan persalinan (pendamping 
persalinan)

 Mengatur posisi

 Latihan relaksasi dan pernafasan

 Istirahat dan privasi

 Penjelasan proses dan kemajuan serta prosedur

 Asuhan fisik – perawatan mulut, hydrotherapi, lingkungan 
bersih dan kering, handuk lembab.

 Sentuhan 

Varney, H. (1999).  Varney’s Midwifery, Third Edition.  Sudbury, 
Massachusetts:  Jones and Bartlett.



! Teknik mengurangi nyeri dengan masage

! Resiko terhadap pasien rendah

! Murah dan mudah melakukannya

! Dapat dilakukan oleh siapa saja (tidak 

harus bidan)

! Memperpendek waktu persalinan

! Pasien mempunyai pengalaman 

melahirkan yang menyenangkan



! Masage membuat tubuh menjadi relaks

! Relaksasi menyebabkan produksi oksitocin menjadi lancar 

tidak terjadi inertia uteri

! Stress meningkatkan produksi hormon adrenalin yang akan 

menekan produksi oksitocin



! Usapan lembut pada leher dan punggung  membuka 
lympatic

! Tekanan melingkar disepanjang tulang punggung 
merangsang produksi oksitocin

! Usapan lembut mulai dari pinggang sampai panggul 
perasaan relaks pada panggul

! Usapan lembut pada perut  perasaan nyaman dan 
relaks

! Tekanan berlawanan pada bagian belakang  rasa 
nyaman dan mengurangi rasa nyeri





Membuka Drainage Kelenjar Lympha dan Membuka Saluran 

Energy



Mengurangi Ketegangan



Pijatan ulat bulu untuk mengurangi ketegangan dan merangsang 

produksi oxytocin



Pijatan Melingkar di kiri kanan tulang belakang



Menghilangkan ketegangan

Melemaskan otot leher



Memijat dari pinggang kearah panggul untuk drainage lumbar



Pijatan dari sacrum kearah pinggang untuk menghilangkan 

ketegangan pada sacrum



Pijatan dari sacrum kearah samping kiri dan kanan untuk 

drainage sacrum



Melemaskan otot punggung dan nyeri punggung

Pijatan untuk re posisi vertebrata



Pijatan dengan seperti gerakan gunting



Menguatkan otot perut



Pijatan pada bagian bawah perut kearah kiri dan kanan untuk 

drainage panggul



Press the shoulders

Press the 
lower backStroke down the back

Hold  the bottom (using a tennis 

ball is also accepted)
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! Menghilangkan nyeri persalinan dan mengurang ketegangan pada otot

! Memberikan pijatan sepanjang proses persalinan dengan berbagai cara sangat 

efektif mengurangi nyer i persalinan

* Memastikan ibu merasa nyaman 

adalah sangat penting

Tekanan atas 

bawah

Tekanan pada 

punggung bawah

Penekanan pada 

bahu

Tekan bokong 

(menggunakan 

tangan atau bola 

tenis



! Menciptakan relaksasi  ibu tidak stres

! Intervensi yang digunakan untuk mengurangi nyeri dengan menggunakan air.

! Resiko terhadap pasien rendah 

! Dapat dilakukan dengan menggunakan Shower atau berendam air hangat 
dalam bak.

! Membantu  membuat pelvis rileks

! Situasi pelviks yang rileks mempercepat pembukaan serviks.









! Relaksasi yang tercipta dengan berlatih terhadap sesuatu 
kegiatan yang berulang.

$ Mengatakan kalimat yang menyenangkan

$ Aroma terapi

! Suasana relaks  mengurangi rasa nyeri dan stres  produksi 
oksitocin lancar

! Resiko terhadap pasien rendah

! Mengurangi rasa nyeri dalam persalinan

! Memperpendek lama persalinan



Kala I

! Tidur miring

! Jalan – jalan

! Duduk santai

! Dansa

! Mandi dengan shower

! Berendam dalam bak mandi



POSISI KALA II  Free Style Delivery
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! Tarikan handuk 

! Pasien sits up di tempat tidur dengan kaki di tekuk semaksimal 
mungkin dan menarik ujung handuk 

! Bidan/ pendamping berdiri di ujung tempat tidur membantu 
pasien SIT UP dengan membantu menarik ujung handuk

! Cara lain dengan menarik kain yang diikat pada pinggang 
pendamping/ tempat tidur bagian bawah

! Tarikan handuk ini mengurangi rasa nyeri dan tegang pada 
pinggang 
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Mengurangi nyeri pada sumber nyeri

! Posisi dan pergerakan

 Posisi yang menyenangkan

 Mengubah posisi seperlunya

! Tekanan yang berlawanan.

 Meredakan ketegangan pada ligamen sacroiliaka

! Penekanan  pada pinggul pada kedua sisi.

! Penekanan pada kedua lutut.

 Mengurangi ketegangan pada ligamen sacroiliaka.

Simkin, P (1995)



Aromatherapy

! Aromatherapy …aroma + therapy

! Sudah digunakan lama di Eropa

! Meningkatkan gairah dan rasa 

nyaman dengan aroma terapi

Essential oils = Aroma oils



Use of essential oils 

during labor
! Steam inhalation

Memasukkan aroma terapi dalam air hangat pada cangkir 

atau mangkuk dan hirup aromanya

! Aroma pot/aroma lamp

aroma terapi dinikmati dengan pemanasan pada 

lampu.

! Diffuser/aroma stream

memasukkan aroma terapi pada alat khusus dan 

aroma akan menyebar

! Aroma bath/foot bath/hand bath

memasukkan aroma terapi pada bak mandi dan dapat 

digunakan untuk berendam badan dan kaki

In our wards

diffusers

are used

http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-8%E6%99%82%E9%96%93%E9%80%A3%E7%B6%9A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%8F%AF%E8%83%BD-X285-WH-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88/dp/B002PAUPOO/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1337334643&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/Kishima-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B3-%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97-Clear-KL-10166/dp/B001UA1KDU/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1337334798&sr=1-1


Essential oils frequently 

used in the stages of labor

! Lavender

! Jasmine

! Juniper

! Peppermint

! Frankincense

! Clary sage

! Clove

! Lavender

! Ylang-ylang

! Neroli

! Orange sweet

! Roman chamomile

! Bergamot

! Basil

Function to promote 

contractions
Relaxing effects ( 

sedative/painkilling effects)

As the essential oils are used for a 

short time, they have no effect on 

the baby
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Mengurangi reaksi negatif emosional 

dan atau reaksi fisik wanita terhadap 

rasa sakit

! Mempertahankan kehadiran Pendamping Persalinan

• Kehadiran seorang pendamping tetap dan terus 

menerus

• Berusaha untuk menciptakan kenyamanan fisik dan 

emosional

• Kehadiran pendamping persalinan bermanfaat bagi  

ibu/bayi dan proses persalinan. 

Simkin, P. (1995)



PRIVASI SEBAGAI BENTUK 

DUKUNGAN PERSALINAN

! Menjaga privasi pasien selama proses kelahiran bayi mulai 

dari Kala I hingga kala IV  penting  kenyamanan pasien

! Ruangan terpisah memiliki peran penting dalam proses 

persalinan

! Ruangan bersalin “hommy” layaknya rumah sendiri (tidak 

terlalu terang, peralatan “aneh” tidak banyak , didampingi 

keluarga
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Kamar bersalin ???

71

Opini      

????



Kamar bersalin ???
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Kamar Bersalin  

Sumber: Cibune General  hospital, Kansai - Jepang, 2013



Kamar bersalin (Rumah Sakit ..privasi )
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Kamar bersalin  Private clinic (RB)

75



Kamar Bersalin  Maternity Home (BPS)
(sumber: Otani Maternity Home, Osaka Jepang, 2013)
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Kenapa Dukungan Persalinan Penting?

Kaji-Ulang Sistematik Perpustakaan Cochrane

• 14 uji klinik dengan sebanyak 5000 wanita 

• Penggunaan analgesik, persalinan dengan vakum 

ekstraksi atau forseps, operasi caesar menurun, dan 

Bayi dengan Apgar < 7 dalam 5 menit juga menurun.

• Mengurangi lamanya persalinan

• Persepsi ibu mengenai kelahiran anak lebih baik dan 

menguntungkan dengan adanya dukungan
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Penelitian

Kaji-Ulang Sistematik Perpustakaan Cochrane

Kesimpulan

Dukungan yang terus menerus selama persalinan 

mempunyai manfaat bagi ibu dan bayi dan 

tidak ada efek yang merugikan
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Implikasi terhadap 

Praktek Klinik

• Ibu harus mendapatkan dukungan 
persalinan yang terus menerus

• Dukungan harus bersifat terus menerus, 
memberi rasa nyaman dengan sentuhan 
tangan serta dorongan

Hodnett, ED.Caregiver support for women in labor (Cochrane Review).  In: The 
Cochrane Library, Issue 3, 2000.  Oxford: Update Software



Asuhan Postpartum dan

Keluarga berencana
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Monitoring Postpartum

! Umumnya kematian ibu postpartum terjadi 

dalam 6 jam pertama

! Pengawasan dalam 2 jam I sangat penting

$ Perdarahan

$ Tanda tanda Infeksi

$ Eklampsia
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Asuhan Efektif Kala IV Persalinan

! Tekanan darah, denyut nadi, tinggi fundus uteri dan 

kontraksi, Kandung kemih dan perdarahan 

$ setiap 15 menit selama 1 jam pertama, 

$ setiap 30 menit dalam 1 jam kedua.

! Temperatur 1 kali dalam 2 jam

! Dokumentasi!
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Apa yang dimaksud dengan Asuhan 

Postpartum yang baik?

! Pemeriksaan pada 6 jam, 6 hari dan 6 minggu pasca 

salin (postpartum)

! Asuhan diberikan oleh petugas yang terampil dan yang 

menolong persalinan (bidan, dokter umum, dokter 

kandungan)

! Asuhan postpartum bersama bagi Ibu dan bayi baru lahir
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Kesiapan menghadapi Komplikasi-

komplikasi

! Menetapkan rencana tabungan 

! Membuat rencana untuk pengambilan keputusan 

! Mengatur sistem transportasi

! Menetapkan rencana untuk donor darah
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Bimbingan sebelum kembali ke rumah:

! Tanda bahaya bagi Ibu

! Tanda bahaya bagi bayi

! Nutrisi Ibu dan bayi

! Teknik menyusui yang benar

! Personal hygiene

! Immunisasi

! Keluarga berencana 

! Kelanjutan Aktivitas Hubungan Seks



Deteksi Awal dan 

Penatalaksanaan Komplikasi

! Malnutrisi : kesehatan umum, gondok

! Depresi / psikosis; murung

! Infeksi 

! Pre-eklamsi : tekanan darah, proteinuria

! Anemia (hemoglobin), 
conjunktiva/lidah/telapak tangan 

! Masalah payudara : Pemeriksaan 
payudara, penilaian ASI, berat bayi



Deteksi Dini dan 

Penatalaksanaan Komplikasi 

(sambungan)

! Subinvolusi : tinggi fundus

! Inkontinen / fistula : fungsi usus besar dan kandung kemih

! Tromboflebitis : tanda hormon, inspeksi kaki

! Infeksi genitalia : perineum, lokia / perdarahan / discharge, 



Kesiapan Menghadapi 

Komplikasi

! Kumpulkan tabungan /rencanakan skemanya 

! Buat rencana pengambilan keputusan 

! Mengatur transportasi 

! Pastikan persiapan pendermaan darah



Promosi Kesehatan dan 

Pencegahan Penyakit

! Zat besi / folat : 1 tablet per oral sehari sekali 

untuk setidak-tidaknya 40 hari 

pascapersalinan

! Pemberian obat untuk berbagai jenis cacing 

pada daerah yang mempunyai prevalensi 

tinggi setiap 6 bulan sekali

! Tidur dengan kelambu (daerah malaria)

! Vitamin A: Satu dos 200,000 IU dalam 30 hari 

sesudah persalinan pada tempat dengan 

defisiensi vitamin A



Promosi Kesehatan dan 

Pencegahan Penyakit (sambungan)

! Suplemen Yodium 400-600 mg per oral 

atau IM secepatnya setelah persalinan 

apabila belum pernah diberikan sebelum 

trimester ketiga kehamilan (hanya untuk 

daerah yang kekurangan yodium)

! HIV (ujian sukarela)



Mengajarkan hal keperempuanan 

dan Konseling : Tanda – tanda 

bahaya
! Perdarahan hebat atau tiba-tiba meningkat melalui 

vagina

! Demam

! Keluaran vagina yang berbau

! Rasa panas dan sakit pada payudara

! Sakit perut 

! Sangat capai

! Udema pada tangan dan muka

! Teramat pusing kepala



Mengajarkan hal ke-perempuanan 

dan konseling: Tanda Bahaya 

pada Bayi Baru Lahir

! Radang tali pusat atau bernanah

! Kurang mengisap

! Mata bengkak, lengket atau bernanah

! Tubuh tetap sejuk walaupun telah dihangatkan

! Tubuh panas walaupun semua pakaian telah 
dilepaskan 

! Sukar bernafas

! Lembek

! Kejang



Mengajarkan hal ke-

perempuanan dan konseling: Gizi

! Konsumsi makan ditingkatkan hingga 10% (fisik 
kurang aktif) atau 20% (moderat atau sangat aktif 
untuk menggantikan energi yang diberikan pada 
ASI)

! Konsumsi makan makanan dari bahan pokok (biji 
– bijian)

! Konsumsi non saturated lemak

! Tidak perlu diet

! Anjurkan banyak memakan makanan 
mengandung zat besi (seperti hati, sayuran 
berdaun hijau gelap dll)



Mengajarkan hal ke-perempuanan dan 

Konseling: Faktor – faktor yang 

mempengaruhi keinginan seksual wanita 

sesudah persalinan

! Kecapaian dan gangguan tidur

! Laserasi genitalia / episiotomi

! Hipo-estrogenisasi vagina

! Libido

! Masalah kekuasaan dalam perkawinan

! Memulai lagi kegiatan seksual



Kelurga berencana

! Konseling KB  ABPK – KB  max 2 minggu masa nifas 

usia nifas 30 hari sudah berKB

! Pemilihan metode kontrasepsi sesuai hasil konseling yang 

dipilih ibu dan sesuai keadaan ibu
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PELAYANAN KESEHATAN 

NEONATAL ESSENSIAL



Kompetensi Bidan

! Pemenkes no 1464 tentang izin dan praktik bidan pasal 11 (2)

(2)Bidan dlm memberikan pelayanan kes anak berwenang untuk:

a. Melakukan asuhan BBL normal termasuk resusitasi, 

pencegahan hipotermi, IMD, injeksi vit K1,perawatan BBL 

pd ms neonatal (0-28hr) & perawatan tali pusat



Kebutuhan Dasar Penting

! Oksigen cukup (sistem sirkulasi)

! Nutrisi oral (mempertahankan gula darah yang cukup)

! Pencegahan hipotermi

! Pencegahan infeksi

! Kasih sayang



Universal Precaution

! Bayi baru lahir  rentan terhadap infeksi 



Penilaian Awal

Sebelum bayi lahir: 

! Apakah kehamilan cukup bulan?

! Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium?

Segera setelah bayi lahir, 

! sambil meletakkan bayi di atas kain bersih dan kering yang telah 
disiapkan pada perut bawah ibu, segera lakukan penilaian berikut: 

Apakah bayi menangis atau bernapas/tidak megap-
megap?

Apakah tonus otot bayi baik/bayi bergerak aktif?

Apakah warna kulit bayi kemerahan atau kebiruan?



Pencegahan Kehilangan Panas

! Mekanisme pengaturan suhu tubuh pada BBL, belum 

berfungsi sempurna  pencegahan kehilangan panas



Mekanisme Kehilangan Panas

! Evaporasi   penguapan cairan ketuban pada 
permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri. 



! Konduksi   kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung 

antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. 



! Konveksi   kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi 

terpapar udara sekitar yang lebih dingin. 



! Radiasi  kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di 

dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu 

tubuh bayi



Mencegah Kehilangan Panas

! Ruang bersalin yang hangat 

! Keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan verniks 

! Letakkan bayi di dada atau perut ibu agar ada kontak kulit ibu 

ke kulit bayi 

! Inisiasi Menyusu Dini 

! Gunakan pakaian yang sesuai untuk mencegah kehilangan 

panas 



Lanjutan ...

! Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir 

! Bayi sebaiknya dimandikan pada waktu yang tepat yaitu tidak 

kurang dari enam jam setelah lahir dan setelah kondisi stabil. 

! Resusitasi dalam lingkungan yang hangat 

! Transportasi hangat 

! Pelatihan untuk petugas kesehatan dan Konseling untuk 

keluarga 



Rekomendasi untuk memandikan bayi

! Tunggu (minimal) 6 jam sebelum memandikan bayi 
(tunggu lebih lama untuk bayi asfiksia atau hipotermia) 

! Lakukan setelah stabilnya temperatur tubuh bayi 
(36,5-37,5°C)

! Mandikan dalam ruangan yang hangat dan tidak 
banyak hembusan angin

! Mandikan secara cepat dengan menggunakan air 
hangat, segera keringkan tubuhnya (dengan handuk 
bersih, kering, dan hangat) dan segera kenakan 
pakaiannya

! Tempatkan di dekat ibunya dan beri ASI sedini 
mungkin



Merawat tali pusat

! Sementara menggunakan 
sarung tangan, bersihkan 
cemaran atau darah dalam 
larutan klorin 0,5%

! Bilas dengan air matang atau 
DTT kemudian keringkan 
dengan handuk

! Ikat (dengan simpul kunci) tali 
pusat pada 1 cm dari pusat bayi 
(dengan tali atau penjepit)

! Lepaskan klem penjepit tali 
pusat dan masukkan dalam 
klorin 0,5%

! Jangan kompres atau 
membungkus tali pusat 
(pengolesan alkohol atau 
povidone iodine pada puntung 
tali pusat masih dibolehkan 
selama tidak menyebabkan tali 
pusat basah/lembab)



Nasehat bagi ibu atau keluarganya untuk 

merawat tali pusat
! Lipat popok dibawah 

puntung tali pusat

! Jika puntungnya kotor, 
bersihkan dengan air 
matang/DTT kemudian 
keringkan kembali secara 
seksama

! Warna kemerahan atau 
timbulnya nanah pada 
pusar atau puntung tali 
pusat adalah tanda 
abnormal (bayi tersebut 
harus dirujuk untuk 
penanganan lebih lanjut)



Memulai pemberian ASI

! Pastikan pemberian ASI 
dimulai dalam 1 jam setelah 
bayi lahir

! Anjurkan ibu memeluk dan 
menyusukan bayinya setelah 
tali pusat dipotong

! Lanjutkan pemberian ASI 
setelah plasenta lahir dan 
tindakan lain yang diperlukan, 
telah selesai dilaksanakan

! Minta anggota keluarganya 
membantu ibu menyusukan 
bayinya



Pedoman Umum Menyusui

! Mulai sesegera mungkin, setelah bayi lahir

! Jangan berikan makanan atau minuman lain selain 
ASI

! Pastikan ASI diberikan hingga 6 bulan pertama 
kehidupan bayi

! Berikan ASI setiap saat (siang dan malam) bila 
bayi membutuhkannya



INISIASI MENYUSU DINI



Pemberian ASI secara dini

! Merangsang produksi ASI

! Memperkuat refleks isap bayi

! Promosi keterikatan ibu-bayi

! Memberi kekebalan pasif melalui kolostrum

! Merangsang kontraksi uterus (untuk involusi)



Cara menyusui

! Peluk tubuh bayi dan hadapkan 
mukanya ke payudara ibu sehingga 
hidungnya berada di depan puting 
susu

! Dekatkan mulut bayi ke payudara bila 
tampak tanda-tanda siap menyusu

! Cara menempelkan mulut pada 
payudara:

Sentuhkan dagu bayi pada payudara

Tempelkan mulutnya (yang terbuka lebar) 
pada puting susu sehingga melingkupi 
semua areola mama (bibir bawahnya 
melingkupi puting susu)

! Perhatikan gerakan menghisap dan 
jaga agar hidung bayi tidak tertutup 
oleh payudara



Perawatan payudara

! Pastikan puting susu dan areola 
mamae selalu dalam keadaan 
bersih

! Gunakan kain bersih untuk 
menyeka puting susu dan gunakan 
sedikit ASI sebagai pelembab

! Lecet dan retak bukan alasan untuk 
menghentikan pemberian ASI, 
ajarkan cara menyusukan yang 
benar untuk menghindarkan 
lecet/retak dan kurangnya asupan 
untuk bayi

! Ajarkan cara untuk mengenali dan 
mencari pertolongan bila terjadi 
bendungan ASI atau mastitis



Pencegahan Perdarahan
! sistem pembekuan darah pada bayi 

baru lahir belum sempurna 

semua bayi akan berisiko 

perdarahan 

! Perdarahan bisa ringan atau 

menjadi sangat berat  perdarahan 

pada Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi ataupun perdarahan 

intrakranial.

! Pencegahan  suntikan vitamin K1 

(Phytomenadione) sebanyak 1 mg 

dosis tunggal, intra muskular pada 

antero lateral paha kiri  setelah 

proses IMD dan sebelum pemberian 

imunisasi hepatitis B. 



Pencegahan Infeksi Mata

! Salep atau tetes mata untuk 

pencegahan infeksi mata diberikan 

segera setelah proses IMD dan 

bayi selesai menyusu, sebaiknya 1 

jam setelah lahir. 



Pemberian Imunisasi

! Imunisasi Hepatitis B pertama (HB 0) diberikan 1-2 jam setelah 
pemberian Vitamin K1 secara intramuskular 

! Bermanfaat untuk mencegah infeksi Hepatitis B terhadap bayi, 
terutama jalur penularan ibu-bayi. 

! Penularan Hepatitis pada bayi baru lahir dapat terjadi secara 
vertikal (penularan ibu ke bayinya pada waktu persalinan) dan 
horisontal (penularan dari orang lain). 

! Penderita Hepatitis B ada yang sembuh dan ada yang tetap 
membawa virus Hepatitis B didalam tubuhnya sebagai carrier 
(pembawa) hepatitis. 

! Jika terinfeksi pada bayi baru lahir, maka risiko menjadi carrier 
90%. Sedangkan yang terinfeksi pada umur dewasa risiko menjadi 
carrier 5-10%.



Alasan diberikan Hb0 usia 0-7 hari

! Sebagian ibu hamil merupakan carrier Hepatitis B.

! Hampir separuh bayi dapat tertular Hepatitis B pada saat lahir 

dari ibu pembawa virus.

! Penularan pada saat lahir hampir seluruhnya berlanjut menjadi 

Hepatitis menahun, yang kemudian dapat berlanjut menjadi 

sirosis hati dan kanker hati primer

! Imunisasi Hepatitis B sedini mungkin akan melindungi sekitar 

75% bayi dari penularan Hepatitis B.



KESIMPULAN

Essensi Evidence Based Midwifery

! Berikan asuhan kebidanan sesuai perkembangan ilmu 

pengetahuan dari hasil penelitian

! Memegang teguh filosofi kebidanan

! Terus mengembangkan keprofesionalitasan  untuk asuhan 

berkualitas 
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Bidan yang sungguh berkuallitas yang 

merupakan bagian penting dalam 

pencapaian  MDGs 3, 4, 5

Indonesia 2011



Start live 

with 

midwives !





Zie Zie (China)

Salamat sa inyo

(Philipine)

Gracias  (Spanyol)

Danke (Jerman)

Aliquam (Latin)

Merci (Perancis)


