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Alhamdulillah, dengan memuji kebesaran Allah SWT, dan atas 

kehendak-Nya pula akhirnya Instruksi Kerja Praktikum di Laboratorium ada 
dihadapan para mahasiswa. Buku ini sebagai tambahan bacaan disamping 
buku-buku sejenis yang telah terbit. Buku ini terdiri dari penuntun belajar 
praktikum kebidanan yang disusun berdasarkan Kurikulum Nasional 
Berbasis Kompetensi untuk mahasiswa Diploma III Kebidanan. 

Tujuan kami menulis buku ini adalah memberikan deskripsi yang jelas, 
akurat dan dapat dipahami mengenai praktikum asuhan kebidanan di 
Laboratorium sebagai panduan pembelajaran bagi mahasiswa D3 
Kebidanan. Buku ini terdiri 6 bagian, yakni: Instruksi Kerja Praktikum 
Ketrampilan Dasar Kebidanan, Askeb Kehamilan, Askeb Persalinan dan Bayi 
Baru Lahir, Askeb Nifas dan Menyusui, Pelayanan KB dan Kesehatan 
Reproduksi, serta Askeb Kegawatdaruratan Materna Neonatal dan Basic Life 
Support. 

Kami berharap kepada mahasiswa Kebidanan, semakin banyak 
membaca asuhan kebidanan dan mempraktikkan di laboratorium maupn 
langsung di lapangan maka semakin mudah dalam mempelajari, memahami 
dan melaksanakan asuhan kebidanan serta mampu memberikan pelayanan 
kesehatan pada ibu dan bayi. Kami yakin Instruksi Kerja Praktikum ini dapat 
digunakan sebagai sumber referensi. 

Semoga dengan bimbingan Allah SWT, Instruksi Kerja Praktikum di 
laboratorium ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu Kebidanan 
dan mahasiswa menjadi Bidan yang Berakhlak mulia, bermartabat, kreatif, 
mandiri dan profesional. Jazahumullahu Khairan. 
 
 

Team Dosen Kebidanan 
 

 

 

 

 

 



 

 
Daftar Kompetensi Praktikum 

 
 

1. Melaksanakan praktikum ketrampilan dasar kebidanan. 
2. Melaksanakan praktikum asuhan kebidanan kehamilan. 
3. Melaksanakan praktikum asuhan kebidanan persalinan dan 

perawatan bayi baru lahir. 
4. Melaksanakan praktikum asuhan kebidanan nifas dan menyusui. 
5. Melaksanakan praktikum pelayanan KB dan kesehatan 

reproduksi. 
6. Melaksanakan praktikum asuhan kebidanan kegawatdaruratan 

maternal neonatal dan memberikan pelayanan pada kasus yang 
membutuhkan basic life support. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Saudara mahasiswa D3 Kebidanan yang berbahagia. Instruksi Kerja 
Praktikum ini merupakan materi inti dimana Saudara diharapkan mampu 
melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu dan bayi  secara tepat dan benar 
serta dapat dipartanggung jawabkan. Saudara sebagai bidan yang 
merupakan ujung tombak secara khusus menangani kesehatan Ibu mulai 
dari pra nikah, kehamilan, persalinan sampai pada masa nifas serta 
menangani Anak mulai lahir sampai balita.  Oleh karena itu Intruksi Kerja 
Praktikum yang telah tersusun ini akan sangat membantu Saudara yang 
sedang mengikuti praktikum di laboratorium Kebidanan.   

Praktek Klinik Kebidanan dengan menerapkan Mata Kuliah 
Ketrampilan Dasar Kebidanan, Askeb Kehamilan, Askeb Persalinan dan BBL, 
Askeb Nifas dan Menyusui, Pelayanan KBKR dan Askeb Kegawatdaruratan 
Maternal Neonatal ini sangat penting dilaksanakan dengan baik, guna 
meletakkan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mengikuti Mata Kuliah 
yang lain. Menyikapi hal tersebut, saudara sebagai seorang bidan nantinya 
dituntut untuk menguasai mata kuliah ini baik pengetahuan, menguasai 
ketrampilan dan cakap dengan sikap saat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.                                                                                                                                                                                                                              

Agar Saudara dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, 
Saudara harus melakukan praktik klinik dengan menguasai teknik 
ketrampilan dasar asuhan kebidanan. Melalui praktik klinik ini Saudara 
dapat berlatih untuk mengembangkan dan memadukan pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap yang  akan diperlukan dalam kehidupan profesional 
sehingga siap sepenuhnya dalam praktik sebagai bidan yang kompeten 
dalam kewenangannya. 

Instruksi Kerja Praktikum ini terdiri dari 4 bagian yang harus 
Saudara pelajari pada mata kuliah Kebidanan.  

 
      

Bagian 1 berjudul Instruksi Kerja Praktikum Ketrampilan Dasar Kebidanan 
Bagian 2 berjudul Instruksi Kerja Praktikum Askeb Kehamilan 
Bagian 3 berjudul Instruksi Kerja Praktikum Askeb Persalinan dan BBL 
Bagian 4 berjudul Instruksi Kerja Praktikum Askeb Nifas dan Menyusui 
Bagian 5 berjudul Instruksi Kerja Praktikum Pelayanan KBKR 
Bagian 6 berjudul Instruksi Kerja Praktikum Askeb Gadar Maternal Neonatal & BLS 

 

Petunjuk Belajar 

 Proses pembelajaran untuk materi Instruksi Kerja Praktikum di 
Laboratorium, dapat berjalan dengan lancar apabila Saudara mengikuti 
langkah belajar sebagai berikut: 



1. Pahami dulu mengenai kompetensi asuhan kebidanan secara menyeluruh 
dan ruang lingkup ketrampilan klinik yang mendukung asuhan. 

2. Lakukan kajian terhadap klinis kebidanan dan evidence based praktik 
kebidanan. 

3. Lakukan identifikasi dan pelajari sumber atau bahan ajar yang terkait 
dengan kegiatan belajar yang sedang Saudara pelajari. 

4. Pelajari kegiatan praktikum yang terdapat pada modul praktikum pada 
masing-masing mata kuliah inti dan lakukan latihan praktikum pada 
masing-masing materi praktik. 

5. Lakukan praktikum baik secara terstruktur dalam proses pembelajaran, 
latihan secara mandiri maupun berkelompok dengan peer group, dengan 
kelompok kecil pada setting laboratorium skill dengan panduan 
penuntun belajar ketrampilan pada setiap kegiatan belajar. 

6. Kerjakan latihan-latihan praktikum pada masing-masing kegiatan 
praktikum pada setting laboratorium skill atau real setting klinik. 

7. Keberhasilan proses pembelajaran Saudara dalam Praktikum Asuhan 
Kebidanan di laboratorium ini sangat tergantung pada kesungguhan 
Saudara dalam mengerjakan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri 
atau berkelompok dengan teman sejawat Saudara. 

8. Bila Saudara mengalami kesulitan, silahkan hubungi instruktur, dosen 
pengajar atau fasilitator pembimbing mata kuliah Asuhan Kebidanan 
Nifas.  

 
Baiklah Saudara peserta pendidikan, selamat belajar, semoga Saudara 

sukses memahami pengetahuan yang diuraikan dalam modul ini sebagai 
bekal bertugas sebagai bidan di daerah dengan baik.  
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Mengatur tata cara pelaksanaan Injeksi Intra 
Muskular 



Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. SOP Injeksi Intra Vena 
2. SOP Injeksi Intrakutan 
3. SOP Injeksi Subkutan  

Checklist praktikum Injeksi Intra Muskular 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 

1. PENGERTIAN 

Injeksi Intra Muskular adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke 
dalam otot tubuh dengan menggunakan spuit dengan tujuan dapat diserap dengan 
cepat oleh pembuluh darah.  

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien 

 Memberitahu tujuan injeksi intra muskular 

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan Alat : 

Baki yang berisi :  

 Bak instrumen yang di dalamnya berisikan : spuit steril 3ml atau 5ml beserta 
jarumnya, sarung tangan , spuit yang sudah terisi obat yang akan di injeksikan 
kepada pasien/klien 

 Kapas alkohol 

 Bengkok kosong 

 Pengalas (perlak kecil+alas) 

 Sarung tangan (sekali pakai) 
c. Prosedur Tindakan 

 Mencuci tangan 

 Mencocokan nama pasien dan  obat yang diperlukan 

 Menyiapkan dosis obat  

 Mencocokan sekali lagi antara obat dan nama pasien sebelum melakukan 
injeksi 

 Menentukan lokasi injeksi 

 Menghapus hamakan lokasi tusukan 

 Menusukan jarum injeksi dengan sudut  90 o sedalam ¾ panjang jarum 

 Melakukan aspirasi  

 Memasukan obat perlahan lahan  

 Mencabut jarum 

 Melakukan massage pada tempat   

 Membereskan  alat –alat  

 Mencuci tangan 

 Mengobservasi reaksi pasien 

 Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. SOP Injeksi Intra Vena 
2. SOP Injeksi Intrakutan 
3. SOP Injeksi Intra Muskuler 

Checklist praktikum Injeksi Subkutan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Injeksi Subkutan adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam 
jaringan lemak di belakang lengan dengan menngunakan spuit. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien 

 Memberitahu tujuan injeksi intra muskular 

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan Alat : 

Baki yang berisi :  

 Bak instrumen yang di dalamnya berisikan : spuit steril 3 ml atau 5 ml beserta 
jarumnya, sarung tangan, spuit yang sudah terisi obat yang akan di injeksikan 
kepada pasien/klien 

 Kapas alkohol 

 Bengkok kosong 

 Pengalas (perlak kecil+alas) 

 Sarung tangan (sekali pakai) 
c. Prosedur Tindakan 

 Mencuci tangan 

 Mencocokan nama pasien dan  obat yang diperlukan 

 Menyiapkan dosis obat  

 Mencocokan sekali lagi antara obat dan nama pasien sebelum melakukan 
injeksi 

 Menentukan lokasi injeksi 

 Menghapus hamakan lokasi tusukan 

 Menusukan jarum injeksi dengan sudut  90 o sedalam ¾ panjang jarum 

 Melakukan aspirasi  

 Memasukan obat perlahan lahan  

 Mencabut jarum 

 Melakukan massage pada tempat   

 Membereskan  alat –alat  

 Mencuci tangan 

 Mengobservasi reaksi pasien 

 Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan 
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Mengatur tata cara pelaksanaan Injeksi Intra Vena 



Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. SOP Injeksi Subkutan 
2. SOP Injeksi Intrakutan 
3. SOP Injeksi Intra Muskuler 

Checklist praktikum Injeksi Intra Vena 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Injeksi Intra Vena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam 
pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien 

 Memberitahu tujuan injeksi intra vena 

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan Alat 

 Bak instrumen yang di dalamnya berisikan: spuit steril 3ml atau 5ml beserta 
jarumnya, sarung tangan, spuit yang sudah terisi obat yang akan di injeksikan 
kepada pasien/klien 

 Kapas alkohol 

 Bengkok kosong 

 Torniquet (pembendung) 

 Pengalas (perlak kecil+alas) 

 Sarung tangan (sekali pakai) 
c. Prosedur Tindakan 

 Membawa alat-alat yang telah dipersiapkan dalam baki ke dekat pasien. 

 Bantu klien pada posisi telentang atau semi-Flower dengan lengan lurus. 

 Mencuci tangan 

 Pakai sarung tangan (tidak perlu steril hanya untuk melindungi petugas dari 
infeksi)  

 Membebaskan daerah yang akan disuntik dari pakaian pasien 

 Tempatkan handuk kecil/perlak di bawah lengan atas sebagai alasnya. 

 Pilih sisi distal pada vena yang digunakan (vena cephalica). 

 Pasang torniquet 5 sampai 15 cm di atas tempat injeksi vena. Lingkarkan 
torniquet dan kencangkan pada lengan klien, ikatkan satu sama lain. Jangan 
menggunakan ikatan mati. 

 Pilih vena yang terdilatasi dengan baik. Ini membantu bila klien 
menggenggam. 

 Mempersiapkan spuit yang telah berisikan obat. 

 Hapushamakan daerah penyuntkan  secara sirkuler dengan diameter ± 5 cm 
menggunakankapas alkohol 70 % tunggu sampai kering.   

 Tegangkan kulit   dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan yang tidak dominan. 

 Tusukan jatum kedalam vena dengan lubang jarum menghadap keatas, jarum 
dan kulit membentuk sudut ± 20 derajat 

 Tarik penghisap sedikit untuk memeriksa apakah jarum sudah masuk kedalam 
vena yang ditandai dengan darah masuk kedalam tabung spuit, jika tidak ada 



darah masukkan sedikit lagi jarum sampai terasa masuk vena.    

 Buka torniquet dan anjurkan pasien membuka kepalan tangannya, masukkan 
obat secara perlahan . 

 Meletakkan kapas alkohol di atas jarum, kemudian menarik spuit dengan 
cepat. Kemudian bekas suntikan jarum di tekan dengan menggunakan kapas 
alkohol sampai darah tidak keluar lagi. 

 Menutup tempat penusukan dengan kapas steril 
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Mengatur tata cara pelaksanaan Pemberian Obat 
Melalui Hidung 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemberian Obat Melalui 
Hidung 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian Obat Melalui Hidung adalah prosedur memberi obat dengan cara 
memberikan tetes hidung. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Memberitahu tujuan pemberian obat melalui hidung  

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Obat tetes hidung 

 Kapas kering dan basah steril/ tisu 

 Pinset hidung 

 Sarung tangan steril 

 Bengkok 

 Waskom yang berisi larutan chlorin  

 Waskom berisi larutan chlorin 5 % 
c. Prosedur tindakan  : 

 Periksa identifikasi pasien dengan menanyakan nama pasien  

 Mencuci tangan dengan  sabun dan air mengalir  

 Memakai sarung tangan 

 Jelaskan mengenai prosedur tentang pengaturan posisi dan sensasi yang akan 
timbul  

 Atur posisi kepala yang tepat sesuai dengan posisi sinusitis.  

 Membersihkan lobang hidung yang akan diobati dengan menggunakan kapas 
dan pinset hidung 

 Membuang kapas bekas ke bengkok  

 Instruksikan pasien untuk bernafas melalui mulut 

 Pegang obat tetes 1 cm diatas hidung dan masukan jumlah tetesan yang 
diinstruksikan melalui garis tengah tulang ethmoidal.  

 Minta pasien berbaring terlentang selama lima menit. 

 Tawarkan tisu wajah untuk mengeringkan hidung  

 Mengkaji respon pasien.  

  Membereskan peralatan. 



 Merapikan pasien dan mengatur dalam posisiyang nyaman  

  Melepas sarung tangan dan merendam dalam larutan chlorin 0,5 % selama 10 
menit  

  Mencuci tangan  

 Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan 
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Melalui Mata 



Indonesia 
6. Standar Alat Laboratorium 

Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemberian Obat Melalui Mata 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian Obat Melalui Mata adalah prosedur memberi obat kedalam mata 
berupa cairan dan salep. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Memberitahu tujuan pemberian obat melalui mata  

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Botol obat dengan penetes steril atau salep dalam tube 

 Kapas steril atau tisu 

 Kapas basah 

 Baskom cuci dengan  air hangat 

 Kasa steri dan plester 

 Sarung tangan sekali pakai 

 Bengkok 

 Waskom berisi larutan chlorin 5 % 

c. Prosedur tindakan  : 

 Mengatur posisi pasien (tengadah) 

 Memiringkan kepala kearah mata yang sakit  

 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan 
handuk 

 Memakai sarung tangan 

 Mengkaji mata pasien (mengamati gangguan pada mata)  

 Membersihkan kelopak mata dan bulu mata denga kapas yang dibasahi 
dengan cairan steril dari arah kantus dalam menuju kantus luar sampai bersih 

 Menganjurkan pasien untuk melihat kelangit-langit 

 Membuka mata dengan cara menarik kelopak mata bawah dengan jempol 
atau jari tangan yang tidak memegang obat  

 Memegang obat tetes atau salep dengan tangan satunya  

 Mendekatkan obat ke mata sampai jarak 1-2  cm teteskan obat 1-2 tetes pada 
konjungtiva bawah 

 Bila obat berupa salep oleskan sepanjang tepi dalam kelopak mata bawah 
pada konjungtiva 

 Menganjurkan pasien untuk menutup mata secara perlahan 

 Membersihkan mata dengan kapas kering/ tisu dari arah dalam keluar.  



 Menutup mata dengan kasa steril  dan di plester 

 Mengkaji respon pasien.  

  Membereskan peralatan. 

 Merapikan pasien dan mengatur dalam posisiyang nyaman  

  Melepas sarung tangan dan merendam dalam larutan chlorin 0,5 % selama 10 
menit 

  Mencuci tangan  

 Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA 

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PEMBERIAN OBAT  
MELALUI TELINGA 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemberian Obat 
Melalui Telinga 



Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemberian Obat Melalui 
Telinga 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian Obat Melalui Mata adalah prosedur memberi obat kedalam telinga 
berupa cairan. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Memberitahu tujuan pemberian obat melalui telinga  

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Botol obat dengan penetes steril  

 Spekulum telinga 

 Pinset anatomi dalam bak instrumen 

 Korentang dan tempatnya 

 Plester 

 Handscoen 

 Kain kassa, lidi kassa dan kapas 

 Kertas tissue 

 Perban 
c. Prosedur tindakan  : 

 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan 
handuk 

 Memakai sarung tangan 

 Mengkaji kondisi struktur telinga luar dan salurannya. 

 Mengatur peralatan  

 Memposisikan pasien miring dengan telinga yang akan diobati berada di atas 

 Membersihkan telinga bagian luar dengan menggunkan air hangat atau kain 
lembab 

 Meluruskan telinga dengan menarik daun telinga ke bawah dank e belakang 
(pada anak-anak) atau ke atas dan keluar (dewasa) 

 memasukkan tetesan obat dengan memegang alat tetes 1 cm di atas saluran 
telinga 



 Meminta klien mengambil posisi miring 2-3 menit 

 Menekan secara lembut kulit penutup kecil telingan dengan kassa steril 

 Mengevaluasi kondisi telinga luar diantara pemasukkan obat 

 Membereskan peralatan. 

 Merapikan pasien dan mengatur dalam posisiyang nyaman  

  Melepas sarung tangan dan merendam dalam larutan chlorin 0,5 % selama 10 
menit 

  Mencuci tangan  

 Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan 

 
 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA 

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PEMBERIAN OBAT  
PER ORAL 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemberian Obat 
Per Oral 



Kementerian Kesehatan 
4. Buku Panduan Akademik 

Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemberian Obat Per Oral 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian Obat Per Oral adalah prosedur memberikan obat yang dimasukkan 
melalui mulut. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Memberitahu tujuan pemberian obat per oral  

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Baki berisi obat-obatan   

 Cangkir disposable untuk tempat obat 

 Martil + stemper (bila di perlukan) 

 Kartu obat/ catatan  

 Segelas air, jus cairan yang dipilih 

 Sedotan 

 Serbet kertas 

c. Prosedur tindakan  : 

 Siapkan peralatan dan cuci tangan 

 Memperhatikan etiket dan nama obat 

 Mencocokan nama pasien dengan kartu obat 

 Menghitung dosisi obat 

 Menuangkan obat kedalam gelas obat 

 Menghaluskan obat dalam bentuk tablet 

 Mencampur obat puyer dengan cairan disisi tempat tidur 

 Membawa obat ke pasien dilengkapi dengan sendok. 

 Mengecek kembali : Nama pasien, Nama obat, Dosis obat, Jam pemberian, 
Cara pemberian,  

 Memasang serbet dibawah dagu pasien,  

 Menyuapkan obat sedikit demi sedikit sampai habis pada pemberian obat 
secara oral 



 Meletakan obat dibawah lidah pada pemberian obat sub lingual 

 Meletakan obat antara gigi dan mukosa pipi bagian dalam pada pemberian 
obat secara bukal 

 Mengawasi apakah obat ditelan/ dimuntahkan 

 Memberi minum air putih/sirup/teh manis untuk   menghilangkan rasa pahit 
karena obat 

 Menganjurkan pasien agar tidak menelan/ menguntah pada pemberian obat 
sub lingual / bukal 

 Membersihkan mulut  

 Mengangkat serbet 

 Membereskan alat-alat 

 Mencuci tangan  

 Mencatat dalam status : Jenis obat, Dosis obat, Jam  pemberian obat 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA 

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PEMBERIAN OBAT  
TOPIKAL 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemberian Obat 
Topikal 



Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemberian Obat  Topikal 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian Obat Topikal adalah prosedur pemberian obat secara lokal dengan 
cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, 
hidung, lubang telinga, vagina dan rectum. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Memberitahu tujuan pemberian obat topikal  

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Bak instrumen yang berisi spatel bila obat salep krim didalam botol obat, 
perban steril, pinset anatomi, kapas lidi, sarung tangan steril 

 Baskom berisi air hangat, lap , handuk dan sabun yang tidak mengeringkan  

 Kain perban, plester, gunting 

  Bengkok 

 Perlak dan alasnya 

 Waskom berisi larutan chlorin 0,5 % 

c. Prosedur tindakan  : 

 Mengatur posisi pasien 

 Memasang pengalas dibawah daerah yang akan diobati 

 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan 
handuk 

 Memakai sarung tangan 

 Membersihkan bagian badan tersebut dengan sabun dengan air hangat 
kemudian keringkan dengan kasa steril  

 Mengambil obat dengan spatel/ kapas lidi  

 Mengoleskan obat pada kulit secara merata 



 Menutup dengan kasa steril dan diplester 

 Merapikan pasien dan mengatur dalam posisi yang nyaman 

 Membereskan peralatan 

 Melepas sarung tangan dan merendam dalam larutan chlorin 0,5 % selama 10 
menit 

 Mencuci tangan  

 Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA 

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PEMBERIAN OBAT  
PER VAGINAM 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemberian Obat 
Per Vaginam 



Kemenkes Surabaya 
5. Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia 
6. Standar Alat Laboratorium 

Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemberian Obat  Pervaginam 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian Obat Per Vaginam adalah prosedur pemberian obat secara lokal 
dengan cara mengoleskan obat berupa salep, cairan ataupun tablet 
pada permukaan kulit atau membran area vagina. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Memberitahu tujuan pemberian obat per Vaginam 

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Suppositoria vagina, jelly, krim, busa, tablet atau larutan irigasi 

 Aplikator plastic 

 Handuk kertas 

 Pispot dan bengkok 

 Duk 

 Wadah douche 

 Pelumas larut air 

 Handscoen disposable 

 Tissu 

 Pembalut 

 Waskom berisi larutan chlorine 0,5% 
c. Prosedur tindakan  : 

 Meninjau ulang obat, dosis, dan rute pemberian 

 Mengatur posisi pasien: dorsal recumbent atau lithotomy 

 Menutup bagian perut dan ekstermitas bawah dengan selimut 

 Memasang pengalas dibawah daerah yang akan diobati 

 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan 
handuk 

 Memakai sarung tangan 

 Lepaskan suppositoria dari pembungkusnya 

 Melumasi ujung suppositoria dan ujung jari dengan pelumas/jelly 

 Dengan tangan non dominan buka labia minor 

 Masukkan obat sepanjang dinding kanal vagina posterior 7,5 sd 10 cm 

 Tarik jari dan bersihkan pelumas sisa pada orifisium dan labia 



Jika memakai krim vagina 

 Isi aplikator krim, ikuti petunjuk dalam wadah 

 Tangan non dominan membuka labia minor 

 Memasukkan aplikator kurang lebih 5-7,5 cm ke dalam vagina 

 Mendorong aplikator secara berhati-hati sampai obat habis 

 Menarik aplikator dan tematkan pada handuk kertas 

 Bersihkan sisa krim pada labia dan orifisium vagina 

 Menginstruksipan pasien tetap dalam posisi terlentang selama minimal 10 
menit 

 Memasangkan pembalut pada vagina sebelum pasien bangun 

 Melepas hanscoen dan letakkan dalam wadah clorin 0,5% 

 Mencuci aplikator dengan sabun dan air hangat 

 Memposisikan kembali pasien duduk 

 Membereskan peralatan dan mencuci tangan 

 Mendokumentasikan tindakan  

 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA 

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PEMBERIAN OBAT  
PER RECTAL 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemberian Obat 
Per Rectal 



Mahasiswa 
3. Kurikulum Program Studi 

Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemberian Obat  Per Rectal 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian Obat Per Vaginam adalah prosedur pemberian obat secara lokal 
dengan cara mengoleskan obat berupa salep, cairan ataupun tablet 
pada permukaan kulit atau membran area rectum dan anus. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Memberitahu tujuan pemberian obat per Rectal 

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Suppositoria rectal 

 Jelly pelumas 

 Handscoen 

 Tissue atau kain kassa 

 Duk dan bengkok 

 Catatan pemberian obat 

 Waskon berisi larutan chlorin 0,5% 
c. Prosedur tindakan  : 

 Meninjau ulang obat, dosis, dan rute pemberian 

 Mengatur posisi pasien: miring atau sims 

 Menutup bagian perut dan ekstermitas bawah dengan selimut 

 Memasang pengalas dibawah daerah bokong 

 Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan 
handuk 

 Memakai sarung tangan 



 Memeriksa kondisi anus eksternal dan palpasi dinding rectal 

 Lepaskan suppositoria dari pembungkusnya 

 Melumasi ujung suppositoria dan ujung jari tangan dominan dengan 
pelumas/jelly 

 Meminta pasien untuk menarik nafas perlahan-lahan melalui mulut dan 
hidung untuk mereksasikan sfingter anal.  

 Meregangkan bokong dengan tangan non dominan 

 Memasukkan suppositoria dengan perlahan melalui anus pada dewasa + 7-
8cm dan anak-ana/bayi + 5 cm 

 Menarik jari tangan dan membersihkan area anal pasien 

 Mengintruksikan pada pasien untuk menjepit pokong pasien (seperti menahan 
BAB) dan tangan bidan menahan lipatan bokong menjadi Satu 

 Mengintruksikan pasien tetap berbaring terlentang/miring selama minimal 5 
menit 

 Membersihkan daerah anus dengan tissue 

 Merapikan pasien dan mengatur posisi senyaman mungkin 

 Membereskan peralatan 

 Melepas hanscoen dan letakkan dalam wadah clorin 0,5% 

 Mencuci tangan 

 Mendokumentasikan tindakan  

 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PEMERIKSAAN PAP 
SMEAR 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemeriksaan PAP 
Smear 



2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemeriksaan PAP Smear 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan Pap Smear Tes adalah prosedur pengambilan dan pemeriksaan 
sampel sel dari leher rahim, untuk melihat ada tidaknya kelainan yang dapat 
mengarah kepada kanker serviks 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Menyambut pasien, mengucapkan salam dan mempersilahkan masuk dan 
duduk 

 Mengenalkan diri dan menanyakan nama pasien 

 Tanyakan alasan pasien datang dan dengarkan keluhannya 

 Beritahu persyaratan pemeriksaan PAP SMEAR  
 Tidak melakukan hubungan seksual 2-3 hari sebelum test pap smear 
 Tidak menggunakan obat yang dimasukan dalam vagina 2 hr sebelum 

test pap smear 
 Tidak sedang haid 
 Tidak sedang hamil 
 Waktu yang paling tepat 10-20 hr setelah HPHT 
 Tidak mengalami peradangan 

 Jelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan IVA lalu berikan informed concent 

 Anjurkan untu mengosongkan kandung kemih 

https://www.alodokter.com/kanker-serviks.html


b. Persiapan alat   

 Bed ginek dan lampu ginek/sorot 

 Perlak dan  alasnya serta baki yang telah dialasi 

 Bak Instrumen: handschoen steril, speculum cocor bebek, lidi  watten/ Swab, 
spatula ayre, cytobrush, tampon tang, kassa steril dan objek glass 

 Bengkok  

 Dresing jar: Kassa steril 

 Kom berisi kapas DTT 

 Sponge bowel 

 Alkohol 95% spray 

 APD lengkap: masker, penutup kepala, celemek, kacamata, alas kaki 

 Forcep jar beserta korentang 

 Bak larutan chlorin 0,5 %, bak sampah medis dan non medis 

 Tissu, underpad dan selimut 
c. Prosedur tindakan  : 

 Menganjurkan pasien untuk BAK, cebok secara benar tanpa sabun dan 
melepas celana dalam. 

 Atur pasein kedalam posisi litotomi pada bed ginekologi 

 Cuci tangan 6 langkah lalu gunakan APD lengkap 

 Hidupkan lampu gyneg dan atur hingga tepat pada vagina 

 Buka bak instrumen lalu gunakan handschoen, lakukan vulva hygiene 

 Pasang  spekulum dengan benar (tangan kanan memegang spekulum, 
tangan kiri membuka labia minor, masukan spekulum dengan posisi miring 
dalamkeadaan tertutup kemudian putar kembali 45

0
 kearah bawah hingga 

menjadi melintang) 

 Buka spekulum secara perlahan dan atur sampai portio terlihat dengan 
jelas (kunci spekulum dengan cara mengencangkan baut kemudian tangan 
kiri memegang bagian bawah spekulum) 

 Bersihkan portio dengan kasa gunakan tampon tang lalu masukan tampon 
tang pada larutan klorin 

 Ambil bahan ektoseeviks dengan, spatula ayre (ujung yang pendek) 
masukan kedalam endoserviks sedalam mungkin, dimulai dari arah jam 12  
dan diputar 360

0 
searah jarum jam, ambil bahan dengan cyto brush dengan 

memutar 180
0
 dan jika dirasa kurang bisa diambil dengan swab (jangan 

sampai berdarah) 

 Buat apusan dengan cara  oleskan spatula pada objek glass dengan 
membentuk sudut 45

0
 satu kali usapan  

 Fiksasi sediaan 10-15 detik dengan alkohol 95 % 

 Tutup kembali spekulum dengan mengendurkan bautnya, putar 45
0 

kearah 
kanan, tarik spekulum perlahan dan masukan pada larutan klorin 

 Cuci  handschoen dan lepas  secara terbalik rendam dalam larutan klorin 

 Matikan lampu gyneg dan bereskan alat kemudian cuci tangan dengan air 
mengalir lalu keringkan 

 Beritahu pasien bahwa preparat pap smear akan diperiksa secara 
mikroskopis bila hasilnya sudah keluar akan di beritahukan lebih lanjut 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PEMERIKSAAN IVA 
TEST 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemeriksaan IVA 
Test 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 



 Checklist praktikum Pemeriksaan IVA Test 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan IVA Test adalah prosedur pemeriksaan sampel sel porsio, dengan 
melihat secara langsung (inspeksi) perubahan mukosa porsio setelah dioleskan 
dengan asam asetan 3-5% 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Menyambut pasien, mengucapkan salam dan mempersilahkan masuk dan 
duduk 

 Mengenalkan diri dan menanyakan nama pasien 

 Tanyakan alasan pasien datang dan dengarkan keluhannya 

 Beritahu persyaratan pemeriksaan IVA  
 Tidak melakukan hubungan seksual 1 hari sebelumnya 
 Tidak menggunakan obat yang dimasukan dalam vagina 
 Tidak sedang haid 
 Tidak sedang hamil 

 Jelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan IVA lalu berikan informed concent 
b. Persiapan alat   

 Bed ginek dan lampu ginek/sorot 

 Perlak dan  alasnya serta baki yang telah dialasi 

 Bak Instrumen: speculum cocor bebek, Lidi  watten/ Swab, tampon tang, 
handschoen steril dan kassa steril 

 Bengkok  

 Kom berisi kapas DTT 

 Sponge bowel 

 APD lengkap 

 Forcep jar beserta korentang 

 Bak larutan chlorin 0,5 %, bak sampah medis dan non medis 

 Asam acetat 3-5% dalam kom steril 

 Tissu, underpad dan selimut 
c. Prosedur tindakan  : 

 Atur pasein kedalam posisi litotomi pada bed ginekologi 

 Cuci tangan 6 langkah lalu gunakan APD lengkap 

 Hidupkan lampu gyneg dan atur hingga tepat pada vagina 

 Buka bak instrumen lalu gunakan handschoen, lakukan vulva hygiene 

 Pasang  spekulum dengan benar (tangan kanan memegang spekulum, tangan 
kiri membuka labia minor, masukan spekulum dengan posisi miring 
dalamkeadaan tertutup kemudian putar kembali 45

0
 kearah bawah hingga 

menjadi melintang) 

 Buka spekulum secara perlahan dan atur sampai portio terlihat dengan jelas 
(kunci spekulum dengan cara mengencangkan baut kemudian tangan kiri 
memegang bagian bawah spekulum) 



 Bersihkan portio dengan kasa gunakan tampon tang lalu masukan tampon 
tang pada larutan klorin 

 Ambil swab/lidi watten dan celupkan kedalam asam asetat 3-5% 

 Masukan swab/lidi watten kedalam vagina sampai meyentuh portio lalu  
oleskan swab keseluruh permukaan portio memutar 360

0
 searah jarum jam 

(lakukan 2-3x hingga seluruh portio terolesi) 

 Buang swab pada sampah medis 

 Tunggu 30 – 60 detik, lihat perubahan pada portio (cari daerah acetowhite) 

 Tutup kembali spekulum dengan mengendurkan bautnya, putar 45
0 

kearah 
kanan, tarik spekulum perlahan dan masukan pada larutan klorin 

 Cuci  handschoen dan lepas  secara terbalik rendam dalam larutan klorin 

 Matikan lampu gyneg dan bereskan alat kemudian cuci tangan dengan air 
mengalir lalu keringkan  

 Beritahu pasien hasil pemeriksaan  
 Jika terjadi perubahan pada portio anjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut 
 Jika tidak ada perubahan, anjurkan untuk selalu menjaga kebersihan alat 

kelaminnya  
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP PEMASANGAN INFUS 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemasangan Infus 



Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

SOP Pengambilan darah vena Checklist praktikum pemasangan infus 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemasangan Infus adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui 
sebuah jarum ke dalam pembuluh vena (pembuluh balik) untuk menggantikan 
cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien 

 Memberitahu tujuan pemasangan infus 

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan Alat : 

 Baki yang berisi :  
 Infus set steril dan Cairan yang dipergunakan 
 Abbocath, kapas alcohol 
 Karet pembendung (tourniquet)dan kasa steril 
 Perlak dan  alasnya serta baki yang telah dialasi 
 Bengkok dan sarung tangan 
 Gunting plester dan jam tangan  
 Korentang dan bengkok 
 Plester dan perban berikut gunting verban. 
 Bidai yang sudah dibalut. 

 Standart infus 

 Waskom berisi larutan chlorine 0,5 % 
c. Prosedur Tindakan 

 Perlak dan pengalas dipasang. 



 Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir . 

 Pakai sarung tangan ( tidak perlu steril hanya melindungi petugas dari infeksi ) 

 Gantungkan botol infus, dan stopper botol hapus hamakan dengan kapas 
alkohol . 

 Infuset dibuka dan atur klem rol 2-5 cm dibawah ruang drip. 

 Tusukan set infus ke botol kemudian,  mengalirkan cairan pada ruang drip 1/3 
-1/2 penuh. 

 Buka klem rol dan alirkan cairan keluar sehingg tidak ada udara pada slang 
infus lalu tutup kembali klem        

 Cari dan pilih vena yang akan dipasang infus lalu pasang toniket 10-12 cm 
diatas tempat   yang akan ditusuk. 

 Daerah yang akan disuntik dihapushamakan dengan kapas alcohol 70 % 

 Jarum abocath disiapkan dengan cara membuka pembungkusnya. 

 Pakai handschoen abocath ditusukkan ke dalam vena dengan 20-30 derajat 
dengan bevel/ tabung spuit menghadap keatas  ( bila berhasil darah akan 
keluar dan dapat dilihat pada pipa abbocath )   

 Dorong pelan-pelan abbocath ± ½ cm ke dalam vena sambil menarik pelan-
palan jarum abbocath hingga semua plastik abbocath masuk semua kedalam 
vena.   

 Stabilkan jarum dengan satu tangan dan lepaskan torniket dengan tangan 
yang lain 

 Sambungkan segera abbocath dengan slang infus . 

 Tempatkan plester dibawah sambungan antara abbocath dan slang infus 
kemudian silangkan diatasnnya. 

 Letakan kasa yang telah dibelah menjadi dua bagian dan tempatkan dibawah 
slang infus lalu tutup dengan kasa steril diatas tempat penusukan dan 
rekatkan dengan plester. 

 Atur tetesan sesuai program 

 Bereskan alat-alat 

  Lepaskan sarung tangan dan rendam dalam larutan chlorine 0.5 % selama 10 
menit 

 Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan keringkan 

 Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PEMASANGAN 
SONDHE PADA BAYI 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemasangan 
Sondhe pada Bayi 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemasangan Sondhe pada Bayi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemasangan Sondhe pada Bayi adalah tindakan memasukkan selang plastic dari 
rongga hidung (nasofaring) ke lambung 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Memberitahu keluarga tujuan pemasangan sondhe pada bayi 



 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Sonde    

 Stetoskop 

 Spuit 5 cc / 10cc 

 Bengkok , plester , gunting 

 Mangkok berisi air matang 

 Kain alas,  Jelly , kasa / tisue 
c. Prosedur tindakan  : 

 Mencuci tangan 

 Meletakkan bantal tipis/ selimut dibawah kepala atau bahu / posisikan defleksi 

 Mengukur penduga lambung , diukur dari  

 pigastrium sampai pertengahan dahi kemudian  

 diberi tanda 

 Memberi jelli pada penduga lambung sepanjang tanda. 

 Memasukkan pipa lambung yang telah diberi jelly ke dalam salah satu lubang 
hidung. 

 Melakukan test ketepatan pipa: 
- Aspirasi cairan lambung bila yang keluar cairan kekuningan tanpa ada buih 
- masukkan udara ke dalam lambung  5 cc dengan spuit sambil mendengarkan 

dengan  stetoskop. 
- Memasukkan pipa lambung ke dalam mangkok berisi air matang. 

 Memfiksasi pipa di bawah telinga kiri/ kanan tergantung lobang hidung yang 
terpasang  

 Mencatat saat pemasangan pipa lambung  

 Merapikan pasien. 

 Mengembalikan alat-alat pada tempatnya. 

 Cuci tangan. 

 Dokumentasikan setiap prosedur 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PENCUKURAN 
RAMBUT 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pencukuran 
Rambut 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pencukuran Rambut 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pencukuran Rambut adalah Pencukuran pada daerah operasi ditujukan untuk 
menghindari terjadinya infeksi pada daerah yang dilakukan pembedahan karena 
rambut yang tidak dicukur dapat menjadi tempat bersembunyi kuman dan juga 
mengganggu/menghambat proses penyembuhan dan perawatan luka 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 



a. Persiapan pasien 

 Memberitahu tujuan pencukuran rambut 

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Alat cukur  

 Gunting 

 Handuk 

 Bola kapas 

 Aplikator (jika diperlukan) 

 Larutan antiseptik (tidak menjadi keharusan) 

 Lampu portable 

 Selimut mandi 

 Bengkok 

 Sketsel 
c. Prosedur tindakan  : 

 Inspeksi kondisi umum kulit pasien 

 Meningkatkan kerja sama untuk meminimalkan ansietas pasien  

 Cuci tangan untuk mengurangi transmisi infeksi 

 Tutup pintu ruangan atau tirai tempat  

 Atur posisi pasien senyaman mungkin  

 Keringkan area yang dipotong dengan handuk. 

 Pegang pemotong pada tangan dominan ± 1cm diatas kulit 

 Menggunting rambut searah pertumbuhnya. Mencegah penarikan rambut dan 
abrasi kulit. 

 Atur selimut sesuai kebutuhan.  

 Usap rambut yang tercukur dengan handuk. 

 Memberitahu pasien bahwa prosedur telah selesai.  

 Bersihkan dan rapikan peralatan. 

 Buang peralatan yang kotor  

 Inspeksi kondisi kulit setelah menyelesaikan pemotongan rambut. 

 Dokumentasikan prosedur, area yang dipotong atau dicukur, dan kondisi kulit 
sebelum dan sesudah tindakan 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

MEMANDIKAN PASIEN 
POSISI BERBARING 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Mengatur tata cara pelaksanaan Memandikan 
Pasien Posisi Berbaring 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Memandikan Pasien Posisi 
Berbaring 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Memandikan Pasien Posisi Berbaring adalah suatu tindakan keperawatan yang 
dilakukan pada pasien yang tidak mampu mandi secara sendiri dengan cara 
memandikannya di tempat tidur 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 



a. Persiapan pasien 

 Memberitahu tujuan memandikan  

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 2 kom berisi air 2/3 bagian 

 3 waslap, 2 handuk  

 Sabun dalam tempatnya 

 Kamper spiritus munyak katu putih/lainnya 

 Peralatan untuk menggosok gigi 

 Pakaian bersih 

 sisir 

 Botol berisi air untuk cebok setelah BAB/BAK. 

 Kertas closet. 
c. Prosedur tindakan  : 

 Mencuci tangan 

 Membantu pasien menyikat gigi 

 Menawarkan pasien tuntuk BAB/BAK 

 Mencuci muka pasien: Handuk bagian atas dibentangkan dibawah kepala. 
- Membersihkan  mata pasien tanpa   menggunakan sabun 
- Mencuci muka dan telinga dengan waslap atas, mengeringkannya dengan 

handuk atas (menanyakan apakah muka disabun atau tidak) 

 Mencuci lengan pakaian atas ditanggalkan 
- Handuk atas dibentangkan memanjang disi kanan dan handuk bawah disisi 

kiri, sehingga   menutupi   bagian depan dan kedua lengan diatas handuk. 
- Mencuci lengan dan ketiak, membilas minimum 3 x keringkan dengan 

handuk atas 

 Mencuci dada dan perut kedua lengan dikeataskan dan diletakkan disamping 
kepala 

 Mengeringkannya dengan handuk atas. 

 Mencuci punggung 

 Menutup bagian depan dengan handuk bawah 

 Menanggalkan celana dalam menganjurkan pasien miring ke kiri 

 Membentangkan handuk atas memanjang dibawah punggung. 

 Mencuci punggung dengan waslap atas . 

 Mencuci paha dan bokong dengan waslap bawah.  

 Mengeringkan punggung dengan handuk atas, paha dan bokong dengan 
handuk bawah. 

 Menggosok kamfer minyak kayu putih/ yang lain sesuai kebiasaan pasien. 

 Menganjurkan pasien miring ke kanan  

 Mencuci punggung, paha dan bokong sebelah kiri terakhir anus seperti 
sebelah kanan. 

 Menggosok minyak kayu putih/ lainnya 

 Mengenakan pakaian bagian atas. 

 Mencuci paha dan kaki 

 Membetangkan handuk di bagian bawah . 



 Handuk bawah memanjang dibawah kaki 

 Mencuci dengan waslap atas 

 Mengeringkan dengan handuk bawah 

 Mencuci bagian bawah depan: 

  Menanggalkan pakain bagian bawah 

  Handuk bawah melintang dibawah bokong,  separuh menutupi bagian atas 

 Mencuci bagian bawah depan dengan waslap bawah. 

 Mengeringkan dengan handuk bawah. 

 Mengenakan pakaian bawah 

 Menyisir rambut 

 Membereskan alat-alat 

 Mencuci tangan 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

ANGKAT JAHITAN /  
UP HECTING 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 

Mengatur tata cara pelaksanaan Angkat Jahitan / 
Up Hecting 



dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Angkat Jahitan / Up Hecting 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Angkat Jahitan / Up Hecting adalah suatu tindakan melepaskan jahitan yang 
biasanya dilakukan pada hari ke-5 sampai ke-7 (atau sesuai dengan penyembuhan 
luka yang terjadi). 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 

 Memberitahu tujuan angkat jahita / up hecting 

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Bak instrument steril berisi :Set perawatan luka dan angkat jahitan  

 Sarung tangan steril 

 Pinset 4 (2 anatomis, 2 sirurgis) 

 Gunting hecting up 

 Lidi waten 

 Kom 2 buah 

 Kasa steril 

 Plester 

 Gunting perban 

 Bengkok 2 buah 

 Larutan NaCl 

 Perlak alas 

 Betadin 

 Korentang 

 Alkohol 70% 

 Kapas bulat dan sarung tangan bersih 

 Waskom berisi larutan chlorin 0,5% 
c. Prosedur tindakan  : 



 Dekatkan semua peralatan yang diperlukan 

 Tutup ruangan dengan tirai disekitar tempat tidur 

 Bantu pasien pada posisi nyaman 

 Cuci tangan secara menyeluruh 

 Pasang perlak dan alas 

 Gunakan sarung tangan bersih sekali pakai dan lepaskan plester, angkat 
balutan dengan pinset 

 Lepaskan plester dengan melepaskan ujung dan menariknya dengan perlahan, 
sejajar dengan kulit yang mengarah pada balutan 

 Bila balutan lengket pada luka, lepaskan dengan menggunakan NaCl 

 Observasi karakter dan jumlah drainase 

 Buang balutan kotor pada bengkok, lepaskan sarung tangan dan buang pada 
bengkok yang berisi clorin 5% 

 Buka bak instrument, siapkan betadin dan larutan NaCl pada kom, siapkan 
plester, 

 Kenakan sarung tangan steril 

 Inspeksi luka, perhatikan kondisinya, letak drain, integritas jahitan dan 
karakter drainase serta palpasi luka  

 Bersihkan luka dengan NaCl dan betadin dengan menggunakan pinset. 

 Gunakan satu kasa untuk sekali usapan.  

 Bersihkan dari area yang kurang terkontaminasi.  

 Gunakan kasa baru untuk mengeringkan luka, Melepaskan jahitan satu persatu 
selang seling dengan 

 Cara menjepit simpul jahitan dengan pinset sirurgis dan ditarik sedikit ke atas 
kemudian menggunting benang tepat dibawah simpul yang berdekatan 
dengan kulit/ pada sisi lain yang tidak ada simpulnya. 

 Olesi luka dengan betadin 

 Menutup luka dengan kasa steril dan di plester 

 Merapikan pasien 

 Membersihkan alat-alat  

 Melepaskan sarung tangan 

 Cuci tangan 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PEMASANGAN NGT 
DEWASA 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemasangan NGT 
Dewasa 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pemasangan Sondhe pada Bayi 
 

Checklist praktikum Pemasangan NGT pada 
Dewasa  

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemasangan NGT Dewasa adalah tindakan pemasangan selang langsung ke 
lambung pasien, dipergunakan untuk memasukkan obat atau makanan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 



 Memberitahu tujuan pemasangan NGT  

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Sonde    

 Stetoskop 

 Spuit 5 cc / 10cc 

 Bengkok , plester , gunting 

 Mangkok berisi air matang 

 Kain alas,  Jelly , kasa / tisue 
c. Persiapan posisi pasien : tidur terlentang dengan bantal tipis / selimut di bawah 

kepala / bahu 
d. Prosedur tindakan  : 

 Mencuci tangan 

 Meletakkan bantal tipis/ selimut dibawah kepalaatau bahu / posisi semifowler 

 Mengukur penduga lambung , diukur dari epigastrium sampai pertengahan 
dahi kemudian diberi tanda 

 Memberi jelli pada penduga lambung sepanjang tanda. 

 Memasukkan pipa lambung yang telah diberi jelly ke dalam salah satu lubang 
hidung. 

 Melakukan test ketepatan pipa: 

 Aspirasi cairan lambung bila yang keluar cairan kekuningan tanpa ada buih 

 Memasukkan udara ke dalam lambung 5cc dengan spuit sambil mendengarkan 
dengan stetoskop. 

 Memasukkan pipa lambung ke dalam mangkok berisi air matang. 

 Memfiksasi pipa di bawah telinga kiri/ kanan tergantung lobang hidung yang 
terpasang  

 Mencatat saat pemasangan pipa lambung  

 Merapikan pasien. 

 Mengembalikan alat-alat pada tempatnya. 

 Cuci tangan 

 Dokumentasikan setiap prosedur 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

PEMASANGAN 
HUKNAH RENDAH 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemberian 
Huknah Rendah/Lavemen 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemberian Huknah Rendah / 
Lavemen 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian Huknah Rendah / Lavemen adalah memasukkan cairan sampai ke 
dalam kolon desendens melalui lubang pelepasan (anus) 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan pasien 



 Memberitahu tujuan lavemen  

 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
b. Persiapan alat   

 Irigator/slang karet 

 Canule rectal dewasa 22-30G Fr, Anak 12-18 Fr 

 Air hangat 40o-43o C ( air biasa,air sabun, NaCl 0,9%  atau aditif lainnya)  

 Volume dewasa 1 liter untuk huknah  rendah,  2-3 liter untuk huknah tinggi, 
Remaja 500-700 ml, usia sekolah 300-500 ml, Todler 250-350 ml, Bayi 150-350 
ml anak suhu air 37 derajat  

 Bengkok, kain lap tua, vaselin, klem 

 Pispot,  Botol berisi air 

 Handuk bawah,  tabir,kertas closet 

 Sarung tangan,  Perlak 
c. Prosedur tindakan  : 

 Mencuci tangan 

 Menanggalkan pakaian bawah pasien  

 Memakai sarung tangan 

 Membantu pasien dalam posisi sim ke kiri  untuk huknah rendah /ke kanan 
untuk huknah tinggi. 

 Siapkan air hangat didalam kom 

 Meletakkan bengkok ke bawah tungging 

 Mengisi irrigator dengan air hangat dan dicoba dialirkan melalui canule 

 Slang karet diklem 

 Mengolesi ujung canule dengan vaselin 

 Memasukkan kanule kedalam rectum dengan hati hati dengan arah menuju 
umbilicus, huknah rendah 7,5 cm dan huknah tinggi 10 cm. 

 Atur ketinggian irrigator : huknah rendah 30 cm, huknah tinggi 50 cm dari anus 
pasien. 

 Mengalirkan cairan dari irrigator perlahan-lahan 100 cc per menit. 

 Klem slang karet bila cairan habis. 

 Mengeluarkan kanule bila cairan dalam irrigator habis (atau bila pasien tidak 
mampu lagi menahan). 

 Menganjurkan pasien untuk menahan cairan sampai betul-betul ingin defikasi. 

 Membereskan alat-alat 

 Membantu pasien untuk defikasi dengan menggunakan pispot atau WC/kamar 
mandi. 

 Bersihkan daerah anus. 

 Mencuci tangan 

 Mencatat: jumlah, warna tinja, keluhan pasien dan waktu pemberian. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA  

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 
 
 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pendidikan Kesehatan 
Asuhan Kehamilan 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemberian KIE 
Asuhan Kehamilan secara individu 



Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

KIE kelompok Checklist praktikum Pemberian KIE Asuhan 
Kehamilan secara individu 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian KIE Asuhan Kehamilan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
bidan yakni komunikasi, edukasi dan informasi terkait asuhan kehamilan pada 
setiap ibu hamil 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

PERSIAPAN 

a. Mereview catatan antenatal 

b. Membuat keputusan mengenai topik pendidikan kesehatan yang paling sesuai 
dengan kebutuhan ibu hamil pada kunjungan ini* 

c. Mereview prinsip umum dari pendidikan kesehatan 

PENDAHULUAN 

d. Memberikan salam kepada ibu dan memperkenalkan diri* 

e. Menanyakan identitas ibu hamil secara sopan 

f. Menciptakan suasana yang nyaman dan personal* 

g. Identifikasi dan tanyakan ibu apakah ia ingin ditemani oleh pendamping selama 
proses pendidikan kesehatan 

h. Menjelaskan maksud dan tujuan pendidikan kesehatan dan prosedur yang akan 
dilakukan* 

i. Memastikan kenyamanan dan privasi ibu hamil terjaga* 

PENDAHULUAN 

PENDIDIKAN KESEHATAN 

j. Mendiskusikan faktor-faktor yang berhubungan dengan komplikasi yang terjadi dan 
mencatat serta menjelaskan pentingnya hal tersebut selama proses kehamilan dan 
persalinan* 

k. Menanyakan kepada ibu mengenai perencanaan persalinan* 

l. Menanyakan mengenai rencana ibu bila terdapat komplikasi/kegawatdaruratan* 

m. Memberikan konseling tentang topik-topik penting dan spesifik untuk kondisi ibu. 
Libatkan anggota keluarga selama proses konseling pada ibu* 

n. Menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya pada ibu & pendamping serta 
menganjurkan utk segera menghubungi petugas kesehatan jika ibu merasakannya* 

o. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk menyampaikan pertanyaan mengenai 
informasi yang disampaikan* 

p. Melanjutkan memberikan informasi yang diberikan ibu dan keluarga 

q. Memastikan ibu memahami informasi yang disampaikan* 

r. Mengingatkan ibu mengenai kunjungan antenatal selanjutnya* 

s. Memberikan kartu ANC pada ibu 

t. Mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat jalan pada ibu 

u. Dokumentasikan asuhan 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pendidikan Kesehatan 
Kelompok Asuhan 

Kehamilan 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 

Mengatur tata cara pelaksanaan Pemberian KIE 
secara kelompok Asuhan Kehamilan 



Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

KIE individu Checklist praktikum Pemberian KIE Asuhan 
Kehamilan secara kelompok 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian KIE Asuhan Kehamilan secara kelompok adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan bidan yakni komunikasi, edukasi dan informasi terkait asuhan 
kehamilan pada sekelompok ibu hamil 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

PRINSIP PENDIDIKAN KESEHATAN SECARA KELOMPOK 

a. Memastikan suara dapat didengar dengan jelas* 

b. Memperlihatkan sikap antusias pada topik yang disampaikan 

c. Mempertahankan kontak mata dengan para audiens* 

d. Menggunakan bantuan (alat bantu) audio-visual secara efektif* 

PENDAHULUAN 

e. Memberikan salam kepada ibu dan memperkenalkan diri* 

f. Menciptakan suasana yang nyaman * 

g. Mengidentifikasi klien yang baru pertama kali melakukan kunjungan 

h. Menjelaskan maksud dan tujuan pendidikan kesehatan selama kehamilan* 

i. Memastikan kenyamanan dan privasi kelompok terjaga* 

PENDIDIKAN KESEHATAN 

j. Menanyakan pertanyaan secara umum mengenai pengetahuan ibu-ibu hamil 
mengenai kehamilan dan ASUHAN ANTENATAL* 

k. Mendiskusikan berbagai aspek ASUHAN ANTENATAL termasuk komplikasi yang 
mungkin ada. Memilih satu topik pada setiap sesi* 

l. Mendiskusikan tanda-tanda bahaya kepada ibu, mengharuskan ibu segera 
menghubungi petugas kesehatan untuk pemeriksaan dan penanganannya* 

m. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk menyampaikan pertanyaan mengenai 
informasi yang disampaikan* 

n. Memberikan feedback yang positif* 

o. Memberikan pertanyaan pada kelompok* 

p. Mereview kembali beberapa informasi penting 

q. Menulis tanggal dan waktu pelaksanaan pendidikan kesehatan 

r. Mengingatkan ibu mengenai kunjungan antenatal selanjutnya dan hal-hal yang 
memerlukan perhatian selama kehamilan 

s. Mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas perhatiannya 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pengkajian Riwayat 
Saat ANC (Kunjungan 

Awal) 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 

Mengatur tata cara pelaksanaan pengkajian 
riwayat saat ANC (kunjungan awal) pada setiap ibu 
hamil 



Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pengkajian riwayat ANC 
(kunjungan ulang) 

Checklist praktikum Pengkajian riwayat saat ANC 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pengkajian riwayat saat ANC (kunjungan awal) adalah serangkaian kegiatan 
mendata/mengkaji riwayat setiap ibu hamil pada kunjungan awal kehamilan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Memastikan tersedianya tempat yang nyaman untuk melakukan pengkajian riwayat 
kesehatan, pemeriksaan dan konseling 

b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penggalian riwayat kesehatan, dan konseling* 

c. Menyiapkan peralatan untuk melakukan pemeriksaan antenatal* 

PENDAHULUAN 

d. Menyambut ibu dan pendamping serta memperkenalkan diri* 

e. Menciptakan suasana yang nyaman  

f. Menanyakan secara sopan mengenai identitas ibu 

g. Mengkaji tujuan ibu datang ke fasilitas kesehatan 

h. Mengkaji apakah ada tanda bahaya yang dirasakan ibu* 

i. Mengkaji keluhan yang dirasakan ibu* 

j. Menanyakan pada ibu apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan 

k. Mempersilahkan untuk didampingi oleh orang yang diinginkannya 

PENGGALIAN RIWAYAT DAN PENCATATANNYA 

l. Menjelaskan prosedur klinik dan tujuan pengkajian riwayat kepada ibu* 

m. Mengkaji dan mencatat riwayat biodata/riwayat sosial ekonomi* 

n. Mengkaji dan mencatat riwayat kesehatan keluarga* 

o. Mengkaji dan mencatat riwayat kesehatan ibu* 

p. Mengkaji dan mencatat riwayat penyakit menular seksual* 

q. Mengkaji dan mencatat riwayat operasi* 

r. Mengkaji dan mencatat riwayat ginekologi* 

s. Mengkaji dan mencatat catatan riwayat menstruasi* 

t. Mengkaji dan mencatat riwayat kontrasepsi* 

u. Mengkaji dan mencatat riwayat obstetri* 

v. Mengkaji riwayat diet ibu secara komplit (kebutuhan sehari-hari)* 

w. Menghitung usia kehamilan* 

x. Menjelaskan kepada ibu tentang temuan yang didapat* 

y. Menanyakan kepada ibu apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan 

z. Menjelaskan kepada ibu bahwa akan dilanjutkan dengan prosedur pemeriksaan 
fisik* 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pemeriksaan Fisik Ibu 
Hamil 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 

Mengatur tata cara pelaksanaan pemeriksaan fisik 
ibu hamil saat ANC 



Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pengkajian riwayat saat ANC Checklist praktikum pemeriksaan fisik ibu hamil 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan Fisik Ibu Hamil adalah serangkaian kegiatan mendata/mengkaji 
dengan melakukan pemeriksaan fisik (inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi) 
mulai ujung rambut hingga ujung kaki pada setiap ibu hamil 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Memastikan ruangan yang nyaman untuk pemeriksaan fisik dan konseling* 

b. Menjelaskan prosedur pemeriksaan* 

PEMERIKSAAN 

c. Mencuci tangan* 

d. Menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya* 

e. Memastikan privacy ibu terjaga* 

f. Melihat postur dan sikap tubuh* 

g. Mengukur BB dan TB* 

h. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital* 

i. Melakukan pemeriksaan kepala dan leher* 

j. Melakukan pemeriksaan payudara* 

k. Melakukan pemeriksaan ekstermitas atas dan bawah* 

l. Melakukan pemeriksaan punggung* 

m. Melakukan pemeriksaan abdomen* 

n. Melakukan pemeriksaan genetalia* 
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REPUBLIK INDONESIA 
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Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA  

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 
 
 

 

Nama SOP 
Pemeriksaan Abdomen 

Ibu Hamil 



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Mengatur tata cara pelaksanaan pemeriksaan 
abdomen ibu hamil 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pemeriksaan fisik ibu hamil Checklist praktikum  pemeriksaan abdomen ibu 
hamil 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan Abdomen Ibu Hamil adalah serangkaian kegiatan mendata/mengkaji 
dengan melakukan pemeriksaan abdomen (inspeksi, auskultasi dan palpasi) pada 
setiap ibu hamil 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Menjelaskan prosedur kepada ibu* 

b. Meminta ibu untuk mengosongkan kandung kemih 

c. Menjaga privasi ibu* 

d. Membantu ibu berbaring di tempat tidur dlm posisi dorsal recumbent 

e. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir lalu mengeringkannya* 

f. Membuka pakaian ibu hanya di daerah abdomen* 

g. Menggosokkan kedua telapak tangan supaya hangat  



h. Berdiri di samping kanan ibu 

i. Melakukan inspeksi abdomen* 

j. Mengukur tinggi fundus uteri (secara buta) dan membandingkan hasil pengukuran 
fundus uteri dengan usia kehamilan* 

k. Menentukan posisi, letak dan presentasi (pada usia kehamilan > 36 minggu) dengan 
teknik leopold* 

l. Mendengarkan DJJ selama 1 menit* 

m. Memberitahukan jika teraba pergerakan janin dan menanyakan kepada ibu apakah 
merasakannya 

TINDAK LANJUT 

n. Menyampaikan hasil temuan kepada ibu* 

o. Menutup kembali bagian abdomen* 

p. Membantu ibu banngun dari tempat tidur 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA  

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pemeriksaan Palpasi 
Abdomen Ibu Hamil 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 

Mengatur tata cara pelaksanaan pemeriksaan 
palpasi abdomen ibu hamil 



Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pemeriksaan fisik ibu hamil 
Pemeriksaan abdomen 

Checklist praktikum  pemeriksaan palpasi abdomen 
ibu hamil 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan Palpasi Abdomen Ibu Hamil adalah serangkaian kegiatan 
mendata/mengkaji dengan melakukan pemeriksaan abdomen (palpasi) pada setiap 
ibu hamil dengan menggunakan perasat Leopold 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Menyambut pasien dan keluarga dengan sopan dan ramah 

b. Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan* 

c. Teruji memposisikan pasien dorsal recumbent* 

d. Teruji tanggap terhadap reaksi pasien 

e. Teruji sabar dan teliti 

TEHNIK PRASAT 

f. Mencuci tangan* 

g. Meminta ijin pada ibu bahwa akan melakukan pemeriksaan palpasi 

h. Menghangatkan tangan untuk menyesuaikan dengan suhu pasien* 

i. Menempatkan peralatan secara ergometris 

j. Memasang selimut dan membuka pakaian pasien* 

k. Mengukur tinggi fundus uteri* : 
- Menggunakan metlin 
- Diukur dari tepi atas simpisis sampai dengan fundus 
- Diukur dengan cara BUTA ( metlin dalam keadaan terbalik ) 

l. Melakukan palpasi Leopold I* 
- Memposisikan pasien dengan kaki ditekuk 
- Dengan kedua tangan meraba bagian fundus dan mengukur tinggi fundus uteri 

m. Melakukan palpasi Leopold II* 
- Kaki pasien masih ditekuk 



- Tangan diletakkan pada sisi samping kanan dan kiri perut ibu untuk memeriksa 
letak punggung janin 

n. Melakukan palpasi Leopold III* 
- Kaki pasien masih ditekuk 
- Dengan satu tangan diraba bagian bawah rahim dan coba untuk 

menggoyangkan sedikit (balothement) 

o. Melakukan palpasi Leopold IV* 
- Memposisikan pasien dengan kaki diluruskan 
- Penguji menghadap ke arah kaki pasien 
- Kedua tangan diletakkan pada kedua sisi bagian bawah rahim 
- Raba dengan sedkit penekanan untuk menilai bagian terendah sudah masuk 

panggul atau belum 

p. Merapikan pasien 

q. Membereskan peralatan  

r. Mencuci tangan 

PENILAIAN TEHNIK 

s. Teruji melaksanakan tindakan secara sistematis 

t. Teruji percaya diri dan tidak gugup 

u. Teruji mendokumentasikan hasil tindakan 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA  

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pemeriksaan Genetalia 
Eksterna Ibu Hamil 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 

Mengatur tata cara pelaksanaan pemeriksaan 
genetalia eksterna ibu hamil 



232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pemeriksaan fisik ibu hamil 
Pemeriksaan genatalia interna 

Checklist praktikum  pemeriksaan genetalia 
eksterna ibu hamil 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan Genetalia Eksterna Ibu Hamil adalah serangkaian kegiatan 
mendata/mengkaji dengan melakukan pemeriksaan genetalia eksterna (inspeksi 
dan palpasi) pada setiap ibu hamil  

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

PERSIAPAN 

a. Menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan (lampu sorot, sarung tangan, kassa 
atau kapas DTT, air DTT)* 

PROSEDUR 

b. Membantu ibu dalam posisi yang nyaman. Menjaga privasi dan sikap sopan 
terhadap klien* 

c. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, lalu keringkan dengan handuk bersih* 

d. Menyalakan lampu sorot dan atur cahayanya tepat menyinari daerah genetalia 

e. Memakai sarung tangan DTT dengan teknik yang benar* 

f. Menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan* 

g. Melakukan inspeksi pada vulva, labia, klitoris, perineum dan cairan genital* 

h. Melakukan palpasi pada labia* 

i. Melakukan pemeriksaan pada kelenjar skene, bartholini dan uretra. 
Membersihkannya jika dibutuhkan* 



j. Memeriksa adanya varises, sistokel, rektokel dan adanya prolaps uteri* 

k. Memutuskan apakah perlu melakukan pemeriksaan inspekulo atau hanya perlu 
pemeriksaan bimanual saja 

l. Memberitahukan kepada ibu hasil pemeriksaan* 

m. Mendokumentasikan hasil asuhan* 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA  

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pemeriksaan Genetalia 
Interna Ibu Hamil 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 

Mengatur tata cara pelaksanaan pemeriksaan 
genetalia interna ibu hamil 



Indonesia 
6. Standar Alat Laboratorium 

Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pemeriksaan fisik ibu hamil 
Pemeriksaan genitalia eksterna 

Checklist praktikum  pemeriksaan genetalia interna 
ibu hamil 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan Genetalia Interna Ibu Hamil adalah serangkaian kegiatan 
mendata/mengkaji dengan melakukan pemeriksaan genetalia interna (inspeksi dan 
palpasi) pada setiap ibu hamil  

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

PERSIAPAN 

a. Menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan (lampu sorot, sarung tangan, kassa 
atau kapas DTT, air DTT)* 

PROSEDUR 

b. Membantu ibu dalam posisi yang nyaman  

c. Menjaga privasi dan sikap sopan terhadap klien* 

d. Mencuci tangan dg air bersih& sabun, lalu keringkan dg handuk bersih* 

e. Menyalakan lampu sorot&atur cahayanya tepat menyinari daerah genetalia 

f. Memakai sarung tangan DTT dengan teknik yang benar* 

g. Menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan* 

h. Melakukan inspeksi pada labia, klitoris dan perineum* 

i. Membersihkannya jika dibutuhkan 

j. Melakukan palpasi pada labia* 

k. Melakukan pemeriksaan pada kelenjar skene, bartholini dan uretra. 
Membersihkannya jika dibutuhkan* 

l. Memeriksa adanya sistokel, rektokel dan adanya prolaps uteri* 

m. Memutuskan apakah perlu melakukan pemeriksaan inspekulo atau hanya perlu 
pemeriksaan bimanual saja 

PEMERIKSAAN DENGAN SPEKULUM 

n. Memilih spekulum ukuran yang tepat 

o. Memperlihatkan spekulum dan menjelaskan prosedur* 

p. Ketika memasukkan spekulum ke dalam vagina, menganjurkan ibu untuk relaks 

q. Memasukkan spekulum dengan lembut sampai dengan serviks terlihat dan 
mengunci spekulum* 

r. Melihat dinding vagina* 

s. Melihat serviks dan pembukaan serviks* 

t. Setelah selesai pemeriksaan, melepas spekulum dengan lembut* 

u. Merendam spekulum dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit* 

v. Menjelaskan kepada ibu bahwa akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bimanual* 



PEMERIKSAAN BIMANUAL 

w. Memberikan lubrikan pada jari yang akan dimasukkan ke dalam vagina dan 
memasukkan 2 jari ke dalam vagina 

x. Melakukan palpasi dan menilai keadaan vagina* 

y. Melakukan palpasi pada serviks* 

z. Melakukan palpasi pada uterus dan menilai usia kehamilan atau keadaan uterus 
tidak hamil* 

aa. Mencari lokasi ovarium dan melakukan palpasi* 

bb. Setelah selesai pemeriksaan, merendam sarung tangan di dalam larutan klorin 
0,5% dan melepaskannya dalam posisi terbalik* 

cc. Mencuci tangan dengan sabun dengan air bersih dan mengalir lalu 
mengeringkannya* 

dd. Membantu ibu untuk bangun dengan rasa nyaman 

ee. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu* 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Imunisasi Tetanus 
Toxoid Ibu Hamil 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

Mengatur tata cara pelaksanaan imunisasi tetanus 
toxoid ibu hamil 



3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Penyuntikan intra muskuler Checklist praktikum  imunisasi tetanus toxoid ibu 
hamil 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Imunisasi tetanus toxoid adalah serangkaian kegiatan pemberian imunisasi tetanus 
toxoid (TT) yang diberikan pada ibu hamil secara intra muskuler 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

PERSIAPAN 

a. Menyiapkan vaksin dalam tempatnya 

b. Menyambut ibu dan menjalin hubungan yang baik dengannya 

c. Menjelaskan kepada ibu prosedur yang akan dilakukan* 

d. Mencuci tangan dan mengeringkannya 

e. Menyusun alat/perlengkapan untuk imunisasi di atas permukaan yang bersih 

f. Memeriksa peralatan imunisasi yang akan digunakan 

PEMBERIAN IMUNISASI TT 

g. Menenangkan ibu 

h. Menjelaskan pada ibu tentang reaksi dari vaksinasi* 

i. Membersihkan tutup karet vial  

j. Mengisi spuit sesuai dengan dosisi yang dibutuhkan* 

k. Menjaga suhu vaksi 

l. Mengeluarkan udara dalam spuit* 

m. Menyuntikan vaksi dengan benar* 

SETELAH PELAKSANAAN 

n. Membereskan peralatan yang telah digunakan sesuai dengan langkah-langkah 
pencegahan infeksi* 

o. Merapikan peralatan 

p. Mencuci tangan dan mengeringkannya* 



q. Mencatat imunisasi yang telah diberikan* 

r. Menjelaskan pada ibu tentang imunisasi yang telah diberikan 

s. Memberitahukan ibu tentang jadwal untuk mendapatkan imunisasi berikutnya* 

t. Mengucapkan terima kasih pada ibu 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Mobilisasi dan Body 
Mekanika Ibu Hamil 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

Mengatur tata cara pelaksanaan mobilisasi dan 
body mekanika ibu hamil 



6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Senam Hamil Checklist praktikum  mobilisasi dan body mekanika 
ibu hamil 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Mobilisasi dan body mekanika ibu hamil adalah serangkaian kegiatan 
memperbaiki mobilisasi dan body mekanika ibu yang mengalami perubahan 
dikarenakan kehamilan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

PERSIAPAN 

a. Menyambut klien dengan ramah dan sopan 

b. Memperkenalkan diri kepada klien* 

c. Memberi kesempatan klien menyampaikan keluhannya dan merespon terhadap 
reaksi klien* 

PROSEDUR 

d. Menjaga privasi klien* 

e. Menjelaskan  maksud dan tujuan pendidikan kesehatan  yang akan dilakukan* 

f. Melakukan apersepsi 

g. Menjelaskan pengertian body mekanik pada ibu hamil yaitu suatu sikap tubuh yang 
baik untuk menyesuaikan perubahan tubuh pada ibu hamil terutama tulang 
punggung yang lordosis* 

h. Menjelaskan manfaat body mekanik yaitu untuk membentuk aktifitas sehari – hari 
yang aman dan nyaman selama kehamilan, untuk menghindari keluhan sakit 
punggung* 

i. Menyebutkan macam-macam gerakan body mekanik pada ibu hamil yaitu: posisi 
tidur, cara  berdiri  yang benar, posisi saat duduk, bangun dari posisi tidur, posisi 
mengangkat beban dan posisi jongkok* 

j. Teruji mendemonstrasikan  macam-macam gerakan body mekanik pada ibu hamil 
yaitu : cara  berdiri  yang benar, posisi saat duduk, bangun dari posisi tidur, posisi 
mengangkat beban dan posisi jongkok (simulated patient tidak melakukan).* 

k. Menjelaskan hal – hal yang tidak dianjurkan  berhubungan dengan body mekanik 
pada ibu hamil yaitu : mengangkat beban terlalu berat, melakukan posisi yang 
salah, naik turun tangga, melakukan posisi tertentu dalam waktu yang lama 
(misalnya berdiri, duduk bersila, dan bersilang kaki)* 

l. Melakukan evaluasi* 

m. Mengucapkan terimakasih 
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Mengatur tata cara pelaksanaan senam hamil 



Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Mobilisasi dan Body mekanika 
ibu hamil 

Checklist praktikum  senam hamil 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Senam hamil adalah serangkaian kegiatan olah tubuh (exercise) yang meliputi 
gerakan-gerakan khusus bagi ibu hamil yang berfungsi untuk memberikan 
kesegaran tubuh, melancarkan sirkulasi darah, memperbaiki postur tubuh selama 
kehamilan, persiapan persalinan dan meningkatkan kesehatan mental ibu hamil 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

PERSIAPAN 

a. Menyambut klien dengan ramah dan sopan 

b. Memperkenalkan diri kepada klien* 

c. Memberi kesempatan klien menyampaikan keluhannya dan merespon terhadap 
reaksi klien* 

PROSEDUR 

d. Menjaga privasi klien* 

e. Menjelaskan  maksud dan tujuan senam hamil* 

f. Menjelaskan pengertian senam hamil* 

g. Menjelaskan manfaat senam hamil* 

h. Menjelaskan syarat-syarat senam hamil* 

i. Menyebutkan macam-macam gerakan senam hamil (latihan pemanasan, inti dan 
pendinginan)* 

j. Teruji mendemonstrasikan  macam-macam gerakan pemanasan* 
1) Latihan 1 : 

- Sikap: duduk tegak bersandar ditopang kedua tangan, kedua tungkai kaki 
diluruskan dan dibuka sedikit, seluruh tubuh lemas dan rileks.  

- Gerakkan kaki kiri jauh ke depan, kaki kanan jauh ke belakang lalu 
sebaliknya gerakan kaki kanan jauh ke depan, kaki kiri jauh ke belakang. 
Lakukan masing-masing 8 kali. 

- Gerakkan kaki kanan dan kiri sama-sama jauh ke depan dan ke belakang. 
- Gerakkan kaki kanan dan kiri bersama-sama kekanan dan kekiri. 
- Gerakkan kaki kanan dan kiri bersama-sama kearah dalam sampai ujung 

jari, menyentuh lantai, lalu gerakkan kedua kaki ke arah luar. 
- Putarkan kedua kaki bersama-sama ke kanan dan kekiri masing-masing 4 

kali. 
2) Latihan 2: 

- Sikap: duduk tegak, kedua tungkai kaki lurus dan rapat. 
- Letakkan tungkai kanan diatas tungkai kiri, kemudian tekan tungkai kiri 

dengan kekuatan seluruh tungkai kanan sambil mengempeskan dinding 
perut bagian atas dan mengerutkan liang dubur selama beberapa saat, 
kemudian istirahat. Ulangi gerakan ini dengan tungkai kiri diatas tungkai 
kanan. Lakukan gerakan-gerakan tersebut masing-masing 8 kali. 



3) Latihan 3: 
- Sikap: duduk tegak, kedua tungkai kaki lurus, rapat dan rileks. 
- Angkat tungkai kanan ke atas, lalu letakkan kembali; angkat tungkai kiri 

keatas, lalu letakkan kembali; lakukan hal ini berganti-ganti sebanyak 8 
kali. 

- Lakukan pula latihan seperti diatas dalam posisi berbaring telentang, kedua 
tungkai kaki lurus; angkat kedua tungkai bersama-sama, kedua lutut jangan 
ditekuk; kemudian turunkan kembali perlahan-lahan. Lakukan gerakan ini 
sebanyak 8 kali. 

4) Latihan 4: 
- Sikap: duduk bersila, badan tegak, kedua tangan diatas bahu, kedua lengan 

di samping badan. 
- Tekan samping payudara dengan sisi lengan atas. 
- Lalu putarkan kedua lengan tersebut kedepan, keatas samping telinga 

teruskan sampai ke belakang dan akhirnya kembali ke sikap semula. 
Lakukan gerakan-gerakan diatas sebanyak 8x. 

5) Latihan 5 : 
- Sikap: berbaring telentang kedua lengan disamping badan dan kedua lutut 

ditekuk. 
- Angkat pinggul sampai badan dan kedua tungkai atas membentuk sudut 

dengan lantai yang ditahan oleh kedua kaki dan bahu. Turunkan pelan-
pelan. Lakukan sebanyak 8x 

6)  Latihan 6: 
- Sikap: berbaringlah telentang, kedua tungkai lurus, kedua lengan berada 

disamping badan, keseluruhan badan rileks. 
- Panjangkan tungkai kanan dengan menarik tungkai kiri mendekati bahu 

kiri, lalu kembali pada posisi semula. Ingat kedua lutut tidak boleh ditekuk 
(dibengkokkan). Keadaan dan gerakan serupa dilakukan sebaliknya untuk 
tungkai kiri. Setiap gerakan dilakukan masing-masing 2x.  

7) Latihan 7: 
- Panggul diputar ke kanan dan ke kiri masing-masing empat kali. Gerakan 

panggul kekiri yang dilakukan sebagai berikut: tekankan pinggang ke lantai 
sambil mengempiskan perut dan mengerutkan otot dubur, gerakkan 
panggul ke kanan, angkat pinggang, gerakkan panggul kekiri dan 
seterusnya. 

k. Teruji mendemonstrasikan  macam-macam gerakan inti* 
1) Minggu ke 22-25 

a) Latihan pembentukan sikap tubuh 
- Sikap: berbaring terlentang, kedua lutut ditekuk, kedua lengan di 

samping badan dan santai (rileks). 
- Latihan: angkat pinggang sampai badan membentuk lengkungan. Lalu 

tekankan pinggang ke lantai sambil mengempiskan perut, serta 
kerutkan otot-otot dubur. Lakukan berulang kali (8-10x). 

b) Latihan kontraksi relaksasi 
- Sikap: berbaring telentang, kedua lengan disamping badan, kedua kaki 

ditekuk pada lutut dan rileks. 



- Latihan: tegangkan otot-otot muka dengan jalan mengerutkan dahi, 
mengatupkan tulang rahang dan menegangkan otot-otot leher selama 
beberapa detik, lalu lemaskan dan rileks. Lakukan ini 8-10x 

c) Latihan pernafasan 
- Sikap: berbaring terlentang, kedua lengan disamping badan, kedua 

kaki ditekuk pada lutut dan santai. 
- Letakkan tangan kiri diatas perut. 
- Lakukan pernafasan diafragma: tarik nafas melalui hidung, tangan kiri 

naik ke atas mengikuti dinding perut yang menjadi naik, lalu 
hembuskan nafas melalui mulut. 
Frekuensi latihan adalah 12-14x/mt. 

- Lakukan gerakan pernafasan ini sebanyak 8x dengan interval 2 menit. 
2) Minggu ke 26-30 

a) Latihan pembentukan sikap tubuh 
- Sikap: merangkak, kedua tangan sejajar bahu. Tubuh sejajar dengan 

lantai, sedangkan tangan dan paha tegak lurus. 
- Tundukkan kepala, sampai terlihat kearah vulva, pinggang diangkat 

sambil mengempiskan perut bawah dan mengerutkan dubur. 
- Lalu turunkan pinggang,  angkat kepala sambil lemaskan otot-otot 

dinding perut dan dasar panggul. Ulangi kegiatan diatas sebanyak 8x. 
b)  Latihan kontraksi dan relaksasi 

- Sikap: berbaring telentang, kedua tangan disamping badan, kedua 
kaki ditekuk pada lutut dan santai. 

- Lemaskan seluruh tubuh, kepalkan kedua lengan dan tegangkan 
selama beberapa detik, lalu lemaskan kembali. Kerjakan sebanyak 8x. 

c)  Latihan pernafasan 
- Sikap: berbaring, telentang, kedua kaki ditekuk pada lutut, kedua 

lengan disamping badan dan lemaskan badan. 
- Lakukan pernafasan thorax (dada) yang dalam selama 1 menit, lalu 

ikuti dengan pernafasan diafragma. Kombinasi kedua pernafasan ini 
dilakukan delapan kali 
dengan masa interval 2 menit. 

- Latihan pernafasan bertujuan untuk mengatasi rasa nyeri (sakit) his 
pada waktu persalinan. 

3) Minggu ke 31-34 
a) Latihan pembentukan sikap tubuh 

- Sikap: berdiri tegak, kedua lengan disamping badan, kedua kaki 
selebar bahu dan berdiri rileks. 

- Lakukan gerakan jongkok perlahan-lahan, badan tetap lurus, lalu 
tegak berdiri perlahan-lahan. 

- Pada mula berlatih, supaya jangan jatuh, kedua tangan boleh 
berpegangan pada misalnya sandaran kursi. Lakukan sebanyak 8x. 

b) Latihan kontraksi dan relaksasi 
- Sikap: tidur telentang, kedua tangan disamping badan, kedua kaki 

ditekuk dan lemaskan badan. 
- Lakukan pernafasan diafragma dan dada yang dalam seperti telah 



dibicarakan. 
c) Latihan pernafasan 

- Latihan pernafasan seperti telah diharapkan tetap dengan frekuensi 
26-28/mt dan lebih cepat. Gunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. 

4) Minggu ke-35 sampai akan partus 
a) Latihan pembentukan sikap tubuh 

- Sikap: berbaring telentang, kedua lengan disamping badan, kedua kaki 
ditekuk pada lutut dan rileks. 

- Angkat badan dan bahu, letakkan dagu diatas dada melihatlah ke arah 
vulva. Kegiatan ini pertahankan beberapa saat, lalu kembali ke sikap 
semula dan 
santailah. Latihan ini diulang 8x dengan interval 2mt. 

b) Latihan kontraksi dan relaksasi 
- Sikap: tidur telentang kedua lengan disamping badan kedua kaki lurus 

lemaskan seluruh tubuh lakukan pernafasan secara teratur dan 
berirama. 

- Tegangkan seluruh otot tubuh dengan cara : katubkan rahang 
kerutkan dahi, tegangkan otot-otot leher kepalkan kedua tangan, 
tegangkan bahu tegangkan otot-otot perut, kerutkan dubur 
tegangkan kedua tungkai kaki dan tahan nafas, setelah beberapa saat 
kembali ke sikap semula dan lemaskan seluruh tubuh. Lakukan 
kegiatan ini 9x. 

c) Latihan pernafasan 
- Sikap: tidur telentang, kedua lutut dipegang oleh kedua lengan (posisi 

litotomi) dan rileks. 
- Buka mulut sedikit dan bernafaslah sedalam-dalamnya. Lalu tutup 

mulut. Latihan mengejan seperti buang air besar (defekasi) ke arah 
bawah dan depan. Setelah lelah mengejan, kembali ke posisi semula. 
Latihan ini diulang 4x dengan interval 2 menit. 

l. Teruji mendemonstrasikan  macam gerakan pendinginan * 
1) Latihan penenangan 

- Sikap: berbaring miring kearah punggung janin, misalnya ke kiri, maka 
lutut kanan diletakkan di depan lutut kiri keduanya ditekuk. Tangan 
kanan ditekuk di depan badan, sedangkan tangan kiri dibelakang badan. 

- Latihan: tenang, lemaskan seluruh badan, mata dipicingkan, hilangkan 
semua suara yang mengganggu; atasi tekanan. Kerjakan latihan ini 
selama 5-10 menit. 

2) Latihan relaksasi 
- Syarat: 

a) Tutuplah mata dan tekukkan semua persendian. 
b) Lemaskan seluruh otot-otot badan termasuk muka. 
c)  Pilihlah tempat yang tenang atau tutuplah mata dan telinga. 
d) Pusatkan pikiran pada suatu titik, misalnya pada irama pernafasan. 
e) Pilihlah posisi relaksasi yang paling anda senangi. 

- Ada 4 posisi relaksasi, yaitu: 
a) posisi telentang kedua kaki lurus; 



b) berbaring telentang, kedua lutut ditekuk; 
c) berbaring miring atau 
d) posisi relaksasi sedang duduk, yaitu dengan duduk menghadap 

sandaran kursi dalam posisi membungkuk, kedua kaki ke lantai, kedua 
tangan diatas sandaran. 

- Duduklah dengan tenang. Pada ke-4 posisi diatas relaksasi dilakukan 
dengan jalan menutup/memicingkan mata, melemaskan otot-otot 
seluruh tubuh, tenang dan bernafas dalam dan teratur.  

m. Melakukan evaluasi pada setiap sesi (klien sesak nafas/pusing/mengalami keluhan), 
hentikan bila klien mengeluh tidak nyaman* 

n. Mengucapkan terimakasih 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pengkajian Riwayat 
ANC (Kunjungan Ulang) 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
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2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 

Mengatur tata cara pelaksanaan pengkajian 
riwayat ANC (kunjungan ulang) 



Kementerian Kesehatan 
4. Buku Panduan Akademik 

Prodi Kebidanan Magetan 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pengkajian riwayat ANC 
(kunjungan awal) 

Checklist praktikum  pengkajian riwayat ANC 
(kunjungan ulang) 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pengkajian riwayat saat ANC (kunjungan ulang) adalah serangkaian kegiatan 
mendata/mengkaji riwayat setiap ibu hamil pada kunjungan ulang kehamilan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Mempersiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan* 

b. Menyambut ibu dan atau pendamping serta memperkenalkan diri* 

c. Menciptakan suasana yang nyaman dan akrab 

d. Menanyakan secara sopan mengenai identitas ibu* 

e. Mengkaji tujuan ibu datang ke fasilitas kesehatan 

f. Menanyakan tentang kartu antenatal dan mengkajinya 

g. Mengkaji dan mencatat keluhan yang normal/abnormal dalam kehamilan yang 
mungkin dirasakan dan bagaimana ibu mengatasinya* 

h. Menanyakan perasaan dan kekhawatiran ibu sejak kunjungan terakhirnya* 

i. Menanyakan tentang gerakan janin dalam 12 jam terakhir ini* 

j. Mengkaji informasi tentang masalah atau tanda-tanda bahaya yang mungkin 
dialami ibu sejak kunjungan terakhirnya* 

k. Menghitung usia kehamilan berdasarkan HPHT* 

l. Mengkaji mengenai obat-obatan yang dikonsumsi ibu 

m. Menjelaskan bahwa anda akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut 

n. Mengamati penampilan ibu, suasana emosinya dan sikap ibu selama pemeriksaan* 

o. Menjelaskan semua prosedur sebelum melakukan pemeriksaan* 

p. Melanjutkan pertanyaan yang perlu dan klarifikasi sambil melakukan pemeriksaan* 

q. Menganjurkan klien untuk mengosongkan kandung kemih* 

r. Menjaga privasi* 

s. Menilai keadaan umum ibu* 

t. Mengukur berat badan dan membandingkan dengan berat badan terakhir 

u. Melakukan pemeriksaan tekanan darah* 



v. Melakukan pemeriksaan muka, mata, gigi, telapak tangan dan ujung kuku untuk 
melihat apakah pucat atau tidak* 

w. Pemeriksaan abdomen* 

- Mengukur tinggi fundus uteri dengan jari tangan (kalau >12 minggu) dengan pita 
ukuran (kalau >22 minggu) 

- Melakukan palpasi abdomen untuk kehamilan ganda (jika >28 minggu) 

- Melakukan palpasi abdomen untuk mengetahui letak, presentasi, posisi dan 
penurunan kepala janin (>36 minggu) 

- Melakukan periksa DJJ (dengan fetoskop kalau >20 minggu) 

x. Melakukan pemeriksaan genetalia (jika terdapat indikasi) 

y. Melakukan pemeriksaan lain jika diperlukan (urine, darah dan laboratorium lain) 

z. Membuat keputusan klinis berdasarkan analisis riwayat dan pemeriksaan fisik 
sehingga dapat menentukan asuhan sesuai kebutuhan* 

aa. Melakukan asuhan sesuai kebutuhan* 

bb. Melakukan konseling sesuai kebutuhan ibu* 

cc. Dokumentasi asuhan* 
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Konseling Tanda 
Bahaya Kehamilan  

Trimester III 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
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Teknologi dan Pendidikan 
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232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
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Mengatur tata cara pelaksanaan konseling tanda 
bahaya kehamilan trimester III 



dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pendidikan Kesehatan bagi ibu 
hamil 

Checklist praktikum  Konseling tanda bahaya 
kehamilan trimester III 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Konseling tanda bahaya kehamilan trimester III adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan bidan yakni komunikasi, edukasi dan informasi terkait tanda bahaya 
kehamilan trimester III 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

SIKAP DAN PERILAKU 

a. Mahasiswa berlaku sopan kepada klien* 

b. Percaya diri dan tidak gugup 

c. Menunjukkan rasa empati kepada klien 

d. Tanggap terhadap reaksi klien 

e. Mahasiswa sabar dan teliti 

PELAKSANAAN 

f. Menanyakan keluhan klien dengan sopan* 

g. Menjelaskan tanda bahaya sakit kepala yang hebat (penglihatan kabur/berbayang 
dan disertai oedema pada muka/tangan)* 

h. Menjelaskan terjadinya pre eklampsi Itrias pre eklampsia)* 

i. Menjelaskan bengkak pada muka dan tangan* 

j. Menjelaskan adanya perdarahan pervaginam (mulainya perdarahan, lamanya, 
jumlah, warna, gumpalan, bau dan keluhan)* 

k. Menjelaskan nyeri abdomen yang hebat (mulai kapan nyeri, seberapa hebat disertai 
muntah, diare/demam dan pengeluaran PPV)* 



l. Janin kurang bergerak dalam interval waktu seperti biasa (tanyakan kapan terakhir 
janin bergerak, frekuensi gerakan, melemah/tidak)* 

TEKNIK 

m. Mahasiswa menjelaskan secara sistematis* 

n. Mahasiswa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti* 

o. Memberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan umpan balik* 
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Manajemen Anemia 
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Mengatur tata cara pelaksanaan penanganan 
anemia dalam kehamilan 



5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum  manajemen anemia dalam 
kehamilan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Manajemen anemia dalam kehamilan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
bidan dalam memberikan penanganan anemia ibu selama kehamilan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

PERSIAPAN 

a. Menanyakan dan mencatat gejala-gejala anemia* 

b. Menanyakan secara spesifik tentang riwayat yang berhubungan dengan anemia* 

c. Memeriksa tanda-tanda anemia* 

d. Melakukan pemeriksaan laboratorium apabila ada tanda dan gejala anemia* 

ASUHAN AWAL 

e. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada klien dan keluarga 

f. Menjelaskan rencana asuhan yang akan dilakukan 

BILA KADAR HAEMOGLOBIN NORMAL (> 11 gr/dl: BERIKAN TABLET FE/ASAM FOLAT 
UNTUK MENCEGAH ANEMIA 

g. Memberikan 1 tablet Fe dan 1 tablet asam folat per oral setiap hari* 

h. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai makanan yang banyak mengandung 
Fe, asam folat dan vi.C* 

i. Memberikan pencegahan terhadap penyakit malaria 

j. Mencegah penyalit cacingan dengan mengkonsumsi obat cacing setiap 6 bulan 
mulai trimester II* 

BILA KADAR HAEMOGLOBIN DIANTARA >8 DAN < 11 gr/dl (ANEMIA) 

k. Memberikian 1 tablet Fe dan 1 tablet asam folat peroral 3 kali setiap hari dan 
memberikan pendidikan kesehatan tentang cara meminum dan efek sampingnya* 

l. Wanita penderita cacingan diberikan terapi dan pendidikan kesehatan untuk 
mencegah penyakit cacingan mulai trimester II 

m. Melakukan pemeriksaan lain jika diperlukan 

n. Mengobati segala penyakit lain yang nampak 

o. Memberikan pendidikan kesehatan dengan melibatkan anggota keluarga (jika ada 
dan memungkinkan) 

p. Setelah penatalaksanaan, mengecek kadar haemoglobin ibu setelah 4 minggu 
sesudahnya bila umur kehamilan <36 mingu dan dalam 2 minggu bila kehamilan > 
36 minggu (pastikan tidak ada complience dari konsumsi Fe)* 



Respon baik (jika ada peningkatan haemoglobin sedikitnya 1 g/dl) harus diobservasi 
selama 2 minggu. 
- Jika tetap 10 g/dl atau kurang: merujuk ke RS 
- Jika respon baik, melanjutkan pemberian Fe dala 2 bulan dan melakukan 

pengamatan antenatal tertutup. 
- Menyediakan pencegahan malaria 
- Merencanakan tempat yang tepat untuk persalinan 

BILA KADAR HAEMOGLOBIN < 8 g/dl 

q. Merujuk* 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pengkajian riwayat ibu dalam 
kehamilan 

Checklist praktikum  pengkajian hipertensi dalam 
kehamilan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pengkajian hipertensi dalam kehamilan adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan bidan dalam melakukan pendataan/mengkaji ibu hamil dengan 
hipertensi 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

PERSIAPAN 

a. Mengkaji riwayat klien atau keluarga* 

b. Mengkaji riwayat tanda/gejala bahaya, secara spesifik yang berhubungan dengan 
PIH*  

c. Melakukan pemeriksaan tekanan darah* 

d. Memeriksa oedema muka dan tangan* 

e. Memeriksa reflek patella* 

f. Memeriksa protein urine dengan menggunakan urine “midstream”* 

g. Membuat diagnosa yang tepat sesuai hasil pemeriksaan* 
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Mengatur tata cara pelaksanaan penanganan 
hipertensi dalam kehamilan 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum  manajemen hipertensi dalam 
kehamilan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Manajemen hipertensi dalam kehamilan adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan bidan dalam memberikan penanganan hipertensi ibu selama kehamilan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 



MANAJEMEN DARI HIPERTENSI KRONIK 

a. Memberikan konseling pada ibu dan pendampingnya 

b. Memberikan konseling pada ibu dan anggota keluarganya untuk mengenal tanda-

tanda bahaya dan apa yang harus dilakukan* 

MANAJEMEN PIH TANPA PROTEIN URINE 

c. Mempertimbangkan untuk masuk rumah sakit jika pasien rawat jalan susah di 

follow up atau pre eklampsi bertambah berat. Memasukkan ke RS adalah cara 

terbaik untuk melakukan observasi dan penanganan secara baik* 

d. Mengajurkan untuk menambah waktu istirahat* 

e. Memberikan dukungan pada ibu untuk makan secara normal (tidak dianjurkan 

untuk mengurangi garam)* 

f. Tidak memberikan obat-obatan (anti konvulsan, anti hipertensi, sedativa atau 

tranquilizers)* 

g. Memberikan konseling pada ibu dan keluarganya tentang gejala (tanda bahaya) dari 

pre eklampsi yang membutuhkan perhatian segera* 

h. Jika tanda-tanda memburuk mengelola seperti pre eklampsi berat* 

i. Jika kehamilan <37 minggu dan tanda-tanda tetap tidak berubah atau normal follow 

up 2 kali seminggu seperti pasien rawat jalan. Memonitor tekanan darah, protein 

urine, reflek patella dan kesejahteraan janin* 

j. Memonitor pertumbuhan dan kondisi janin* 

MANAJEMEN PRE EKLAMPSI: RAWAT JALAN 

k. Memberikan diet reguler* 

l. Memonitor tekanan darah (2 kali sehari) dan protein urine setipa hari* 

m. Tidak memberikan pengobatan khusus (anti konvulsan, anti hipertensi, sedative) 

kecuali tekanan darah dan protein urine meningkat (lihat penanganan pre eklampsi 

berat)* 

n. Tidak memberikan diuretik* 

o. Jika tekanan diastole menurun sampai batas normal atau kondisi tetap stabil seperti 

sering terjadi pada pasien, maka diperbolehkan pulang* 

- Menyarankan untuk istirahat dan memperhatikan peningkatan BB secara tiba-

tiba dan gejala pre eklampsi berat 

- Mengunjungi pasien 2 kali seminggu untuk memonitor tekanan darah, protein 

urine 

p. Jika tanda-tanda tetap tidak berubah, melanjutkan manajemen dan monitor 

perkembangan dan pertumbuhan janin dengan mengukur tinggi fundus di RS. Bila 

terbukti pertumbuhan janin terhambat pertimbangkan untuk kelahiran dini, dan 

jika tidak, rawat sampai aterm* 

q. Peningkatan protein urine adalah tanda memburuknya penyakit, jika tanda ini 

terjadi, dapat menetapkan diagnosa pre eklampsi berat. Ikuti manajemen di bawah 

ini.* 



MANAJEMEN PRE EKLAMPSI BERAT 

r. Menyiapkan instrumen untuk penanganan kejang (tongue spatula, airway, suction, 

masker dan kantong oksigen)* 

s. Memulai pemberian anti kejang* 

t. Memasang kateter untuk memonitor urine dan protein urine, pengeluaran urine 

minimal 30 cc/jam. Jika kurang hentikan terapi anti kejang dan infus NaCl atau RL 

dengan dipertahankan 100-125 ml/jam tetapi harus dimonitor kemungkinan 

terjadinya oedema paru* 

u. Tidak meninggalkan ibu sendirian karena bila terjadi kejang akan terjadi aspirasi 

dari muntahan yang mungkin menyebabkan kematian pada ibu dan janin* 

v. Melakukan observasi DJJ, TTV, reflek patella setiap jam* 

w. Jika diastole tetap di atas 110 mmHg berikan obat anti hipertensi. Penurunan 

diastole diantara 100 mmHg dan tidak boleh kurang dari 90 mmHg* 

x. Mengecek pembekuan darah untuk mendeteksi koagulapati* 

y. Bila kondisi ibu stabil, segera melahirkan bayi dengan tidak memperhitungkan usia 

kehamilan* 

z. Tujuan dari kelahiran pervaginam khususnya jika bayi meninggal atau prematur 

atau tidak bersedia anestesi yang aman* 

Jika bayi aterm tetapi serviks belum matang tidak boleh dilakukan induksi tetapi bila 

serviks matang lakukan induksi. 

aa. Menyediakan darah segar sebelum SC karena ditakutkan terjadi koagulopati* 

bb. Melakukan persiapan untuk SC bila*: 

- Serviks tidak matang (keras, tebal, tertutup) atau kelahiran tidak dapat 

diantisipasi. 

- Terjadi fetal distress (mekoneum, DJJ < 100 menit dan lambat atau tidak teratur, 

tunggu sampai keadaan normal) 

- Koagulopati sudah diantisipasi 

- Tersedia anestesi yang aman 

MANAJEMEN EKLAMPSI 

cc. Mengelola seperti pre eklampsi berat ditambah*: 

- Memberikan infus NaCl atau Ringer Lactat untuk menggantikan kehilangan 

darah, muntah, diare atau keringat. Mempertahankan volume intravaskuler dan 

hindari overload. Memonitor jumlah cairan dan pengeluaran urine untuk 

memastikan tidak terjadi overload. 

- Mendengarkan crepitation paru-paru karena hal ini menandakan terjadinya 

oedema paru. Jika terjadi, perhatikan pemasukan dan berikan diuretik seperti 

furosemid 20 mg IV 1x. 

- Setelah kondisi stabil kelahiran dilakukan sesegera mungkin dalam 12 jam dari 

terjadi kejang tanpa melihat usia kehamilan. 

- Melakukan induksi persalinan jika serviks sudah matang (lunak, tipis dan sudah 



ada pembukaan). 

- Sebelum dilakukan SC harus menyiapkan darah segar untuk antisipasi terjadinya 

koagulapati. 

dd. Mempersiapkan SC jika*: 

- Serviks belum matang atau kelahiran tidak mungkin terjadi dalam 12 jam. 

- Bila terjadi gawat janin (mekoneum, DJJ < 100x/mt dan lambat serta tidak 

teratur), tunggu sampai keadaan normal. 

- Mengantisipasi terjadinya koagulapati. 

- Menyiapkan anestesi yang aman. 

MANAJEMEN UMUM SELAMA KONDISI BAIK 

ee. Melindungi ibu dari kemungkinan kecelakaan tetapi ibu tidak dikekang* 

ff. Melakukan penghisapan pada mulut dan tenggorokan bila perlu. 

gg. Memposisikan ibu miring ke kiri atau trendelenburg (kelapa lebih rendah) untuk 

mengurangi aspirasi dari sekresi muntah dan darah* 

hh. Memberikan oksigen 4-6 L/mt dengan menggunakan masker atau nasal kanul* 

ii. Memberikan obat anti kejang* 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum persiapan persalinan dan 
kegawatdaruratan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Persiapan persalinan dan kegawatdaruratan adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan bidan dalam mempersiapkan persalinan pada ibu hamil dan melakukan 
pencegahan serta penanganan terhadap setiap kegawatdaruratan yang terjadi 
selama kehamilan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

TENAGA KESEHATAN TERLATIH 

a. Membantu ibu mendapatkan pertolongan petugas kesehatan terlatih untuk 
menolong proses persalinannya. 

b. Memastikan ibu mengetahui cara menghubungi petugas kesehatan terlatih atau 
fasilitas kesehatan pada saat yang tepat. 

TEMPAT PERSALINAN 

c. Menanyakan kepada ibu tentang rencana tempat persalinannya* 

TRANSPORTASI/TRANSPORTASI GAWAT DARURAT 

d. Menanyakan kepada ibu tentang persiapan transportasi ke tempat persalinan* 

BIAYA/BIAYA GAWAT DARURAT 

e. Menanyakan kepada ibu tentang persiapan untuk biaya persalinan dan 
kemungkinan kegawatdaruratan* 

PEMBUAT KEPUTUSAN 



f. Menanyakan kepada ibu tentang siapa pembuat keputusan yang utama dalam 
keluarganya jika terjadi kegawatdaruratan* 

DUKUNGAN 

g. Menanyakan kepada ibu tentang pendamping persalinannya 

DONOR DARAH 

h. Menanyakan kepada ibu tentang persiapan donor darah* 

BARANG-BARANG YANG DIBUTUHKAN UNTUK PERSALINAN YANG BERSIH DAN 
AMAN 

i. Menanyakan kepada ibu tentang persiapan peralatan yang diperlukan selama 
persalinan baik untuk ibu maupun bayinya. 

TANDA-TANDA BAHAYA DAN TANDA-TANDA PERSALINAN 

j. Memastikan ibu mengetahui tanda-tanda bahaya untuk persiapan komplikasi dan 
juga memastikan ibu mengetahui tanda-tanda persalinan* 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Langkah-Langkah Pemeriksaan 
Ibu Hamil 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan Ibu Hamil adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bidan dalam 
melakukan pemeriksaan baik psikis, psikologis, mental dan sosial ibu hamil melalui 
upaya pengkajian data (anamnesis) dan pemeriksaan fisik ibu yang kemudian 
dianalisis, disusun diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, 
melaksanakan asuhan tersebut dan melakukan evaluasi atas tindakan yang 
dilakukan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 

 Baki dan Alasnya yang berisi Tensimeter, Stetoskop, Botol cuci 
termometer, Jangka Panggul, funandoskop, fetal dopler, Hb Elektrik, Kom 
kecil, cucing, Bengkok 

 Bak instrumen sedang yang berisi tongue spatel, reflek hammer, 
termometer axilla, metline, pita LILA 

b. Prosedur Tindakan 

 Pengkajian 
 Meminta kesediaan klien untuk periksa 

-  Anamnesa 
 Identitas ibu 
 Riwayat kehamilan sekarang 
 Hari pertama haid terakhir 
 Gerakan janin pertama kali diraasakan 
 Tanda bahaya dan penyulit kehamilan 
 Keluhan umum lainnya 
 Obat/jamu yang pernah dan sedang dikonsumsi 



 Keluhan buang air kecil 
 Keluhan buang air besar 
 Kekhawatiran  

 Riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu 
 Jumlah kehamilan 
 Jumlah kelahiran/anak hidup 
 Jumlah keguguran 
 Jumlah kelahiran premature 
 Riwayat kehamilan ( gemelly, plasenta previa, dll ) 
 Riwayat persalinan ( spontan, section Caesar, forcep, vakum 

) 
 Berat bayi yang dilahirkan 
 Kondisi bayi 
 Komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas ( perdarahan, 

tekanan darah tinggi, panas ) 
 Tempat persalinan terdahulu 
 Penolong persalinan terdahulu 

 Riwayat kesehatan/penyakit yang pernah diderita 
 Anemia 
 Hipertensi 
 Kardiovaskular 
 TBC 
 Diabetes 
 Malaria 
 Infeksi menular seksual ( syphilis,GO, HIV/AIDS, dll ) 
 Lain-lain 

 Riwayat sosial ekonomi 
 Status perkawinan 
 Respon ibu dan keluaraga terhadap kehamilan 
 Penggunaan alat kontrasepsi 
 Dukungan keluarga 
 Pengambil keputusan dalam keluarga 
 Gizi yang dikonsumsi dan kebiasaan makan 
 Kebiasaan hidup sehat 
 Beban kerja sehari 
 Tempat dan penolong persalinan yang diinginkan 
 Penghasilan keluarga 

 Pemeriksaan  
- Bidan menjelaskan alasan dan semua prosedur yang akan 

dilakukan 
- Membantu mengatur posisi ibu sesuai dengan jenis pemeriksaan 

 Keadaan umum 
 Kesadaran 
 Keadaan emosional 
 Tinggi badan 
 Berat badan 



 Suhu badan 
 Tekanan darah 
 Denyut nadi 
 Pernafasan 
 Mata  
 Rahang,gusi,gigi 
 Leher 
 Payudara dan puting susu 
 Abdomen dan uterus 
 Keutuhan ( bekas luka ) 
 Palpasi bagian-bagian janin 
 Ukur tinggi fundus uteri 
 Auskultasi denyut jantung janin 

 Ekstremitas atas dan bawah 
 Adakah edema 
 Adakah varises 
 Reflek  

 Ano – genetal 
 Pemeriksaan laboratorium ( sesuai dengan indikasi ) 
 Urine ( Reduksi, Proteinuria ) 
 Darah ( Hb, golongan darah ) 

 Perumusan diagnose dan atau masalah 
     Menetapkan diagnose dan atau masalah 
 Perencanaan 

- Promosi persalinan normal dan persiapan kelahiran / 
kegawatdaruratan (Program Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi / P4K) 

- Mengatasi masalah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien 
- Kolaborasi dan rujukan bila diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

 Pelaksanaan 
- Promosi persalinan normal dan persiapan kelahiran / 

kegawatdaruratan 
 Memberikan imunisasi TT 
 Memberikan suplemen zat gizi, tablet besi, asam folat, 

vitamin ( sesuai dengan kebutuhan ) 
 Menjelaskan cara mengkonsumsi obat serta kemungkinan 

efek samping 
 Mendiskusikan persiapan kelahiran / kegawatdaruratan ( 

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 
Komplikasi / P4K) 
 Penolong persalinan 
 Tempat persalinan 
 Perlengkapan yang diperlukan ibu dan bayi 
 Keuangan  
 Donor darah 
 Transportasi  



 Pendamping ibu 
 Pendidikan kesehatan ( KIE ) dan Konseling 
 Menghitung usia kehamilan dan taksiran persalinan 

bersama ibu 
 Mengatasi ketidaknyamana yang mungkin timbul 
 Memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah ibu: 

 Nutrisi 
 Olah raga ringan 
 Istirahat 
 Kebersihan diri dan lingkungan 
 Persiapan pemberian ASI 
 Pengenalan tanda bahaya kehamilan dan cara 
mencari pertolongan 
 Kontrasepsi pasca bersalin 
 Hubungan seksual 
 Kegiatan sehari-hari / pekerjaan 
 Immunisasi 
 Penggunaan obat pakaian 

- Mengatasi masalah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien 
- Melakukan kolaborasi dan rujukan bila diperlukan sesuai dengan 

kebutuhan 
 Evaluasi 

- Penilaian dilakukan pada setiap selesai tindakan 
- Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan kepada klien / 

keluarga 
- Jadwal kunjungan berikutnya yang disepakati bersama klien 

  Pencataan asuhan kebidanan 
- Mencatat seluruh hasil pengkajian, diagnose dan atau masalah 

dan kegiatan asuhan sesuai dengan standar yang berlaku ( SOAP ) 
dalam status klien 

- Mencatat hasil pelayanan dalam rekam medis / Buku KIA / Kartu 
Pasien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA  

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Persiapan Peralatan 
Persalinan Normal 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Mengatur  tata cara persiapan peralatan persalinan 
normal 



Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pertolongan persalinan dengan 
60 langkah APN 

Checklist praktikum persiapan peralatan persalinan 
normal 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Persiapan peralatan persalinan normal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
bidan dalam menyiapakan peralatan untuk pertolongan persalinan normal 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

 Partus set steril 

1 1 buah bak instrumen  

2 2 buah klem kelly 

3 1 buah gunting episiotomy 

4 1 buah gunting tali pusat 

5 1 buah kateter nelaton 

6 1 buah ½ kocher 

7 1 buah pengikat tali pusat: tali pusat/umbilical cord clamp 

8 2 pasang handscoen steril/DTT 

9 1 buah kain duk steril 

10 1 buah spuit 3cc 

11 1 buah spuit 10 cc 

12 1 set korentang steril dan tempatnya 

 Partus set bersih 

1 2 buah handuk 

2 1 buah underpad 

3 1 buah kom berisi kapas cebok DTT 

4 1 buah doopler/funandoskop 

5 1 buah stetoskop 

6 1 buah tensimeter 

7 1 buah termometer 

8 Handscoen pemeriksaan DTT (5  pasang ) 

9 1 lembar partograf 

10 1 buah gelas ukur 

11 1 bengkok 

12 1 buah tempat plasenta 

  

 Perlengkapan alat penolong 

1 1 buah masker 

2 1 buah celemek 

3 1 buah penutup kepala 

4 1 buah kaca mata pelindung 

5 1 pasang alat kaki tertutup 

 Perlengkapan bayi normal 

1 1 pakai bayi lengkap 



2 1 lembar kain bedong 

3 1 lembar topi bayi 

4 1 buah madline 

5 1 buah midplang 

6 1 buah termometer 

7 1 buah salep tetrasiklin 1% 

8 1 buah senter 

9 1 set Hepatitis B 0 

10 1 ampul vit K 1mg/ml dan spuit 1 cc 

 Perlengkapan resusitasi bayi 

1 1 buah bak instrumen steril 

2 1 buah de lee 

3 1 buah sungkup balon 

4 1 tempat resusitasi yg datar  

5 2 buah kain bersih : sebagai pengganjal bahu dan kain gedong 

6 1 buah lampu minimal 60 watt 

7 1 buah jam  

 Perlengkapan heacting set steril 

1 1 buah bak instrumen steril 

2 1 buah naal voerder 

3 1 buah gunting benang 

4 1 buah klam 

5 1 buah pincet anatomi 

6 1 buah pincet chirurgie 

7 1 buah jarum jaringan (bulat) 

8 1 buah jarum kulit (segitiga) 

9 1 buah benang (plain/chromic catgut) 

10 1 lembar duk lubang 

11 1 buah tampon benang 

12 1 pasang handscoen steril 

13 1 lembar duk steril 

14 Deepres secukupnya 

15 1 buah lampu sorot 

 Perlengkapan ibu 

1 1 set pakai ibu 

2 1 lembar celana dalam 

3 1 / 2 buah pembalut 

4 2 buah waskop 

5 1 buah waslap 

6 1 lembar handuk 

7 1  buah sabun 

 Perlengkapan pencegahan infeksi 

1 1 bak berisi klorin 0,5 % 

2 1 bak berisi air 

3 1 buah tempat sampah medis 



4 1 buah tempat sampah non medis 

5 1 lembar handuk kecil utk cuci tangan 

6 1 buah sabun cuci tangan 

7 1 pasang sarung tangan lateks 

8 1 bungkus kecil detergen 

9 Kran air mengalir 

10 1 buah safety box 

11 1 buah sikat gigi 

 Perlengkapan obat-obatan 

1 2 ampul oksitosin 10 unit/ml 

2 3 ampul lidokain 2%/ml 

3 1 buah aquabidest 

 Perlengkapan obat gawatdarurat ibu (opsional) 

1 6 ampul oksitosin 10 unit/ml 

2 1 set abokat 

3 1 set infuse set 

4 1 1 flabot Na Cl 0.9% 

5 4 flabot RL (500cc) 

6 1 ampul ergometrin  

7 3-5 tablet misoprostol 200mg 

8 1 set kateter douer 

9 1 pasang handscoen panjang steril 

10 1 pasang handscoen steril 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum pertolongan persalinan 
dengan 60 langkah APN 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pertolongan persalinan dengan 60 langkah APN adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan bidan dalam melakukan pertolongan persalinan normal yang dialami 
setiap ibu hamil dengan menggunakan 60 teknik/langkah pertolongan persalinan 
normal. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

I. MELIHAT TANDA DAN GEJALA KALA DUA 

1. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua : 
 Ibu mempunyai keinginan untuk meneran 
 Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum 

dan/atau vaginanya 
 Perineum menonjol 
 Vulva-vagina dan sfingter anal membuka 

   

II. II.   MENYIAPKAN PERTOLONGAN PERSALINAN 

2 Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk    



menolong persalinan dan menatalaksana komplikasi ibu dan bayi 
baru lahir. Untuk resusitasi BBL tempat resusitasi datar, rata, 
cukup keras,bersih, kering dan hangat, lampu  60 watt dengan jarak 
60 cm dari tubuh bayi, 3handuk/kain bersih dan kering, alat 
penghisap lender, tabung atau balon sungkup. 
 Menggelar kain di atas perut ibu dan tempat resusitasi serta 

ganjal bahu bayi       
 Menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril  sekali pakai 

di dalam partus set 

3 Pakai celemek plastik    

4 Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci 
tangan dengan sabun dan air bersih mengalir kemudian keringkan 
tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering 

   

5 Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk 
periksa dalam 

   

6 Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik (gunakan tangan yang 
memakai sarung tangan DTT dan steril (pastikan tidak terjadi 
kontaminasi pada alat suntik) 

   

III. MEMASTIKAN PEMBUKAAN LENGKAP DAN KEADAAN JANIN BAIK 

7 Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari 
depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi 
air DTT 

 Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, 
bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang 

 Buang kapas atau kasa pembersih (terkontaminasi) dalam 
wadah yang tersedia 

 Ganti sarung tangan jika terkontaminasi (dekontaminasi, 
lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5%  langkah  = 
no.9) 

   

8 Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. 
 Bila selaput ketuban dalam pecah dan pembukaan sudah 

lengkap maka lakukan amniotomi 

   

9 Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang 
masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% kemudian 
lepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik dalam larutan 0,5% 
selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan 

   

10 Periksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi/saat relaksasi 
uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120-
160x/menit) 

 Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal 
 Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan 

semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada 
partograf 

   

IV. MENYIAPKAN IBU DAN KELUARGA UNTUK MEMBANTU PROSES BIMBINGAN 
MENERAN 

11 Beritahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik    



dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai 
dengan keinginannya. 

 Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan 
pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin (ikuti 
pedoman penatalaksaan fase aktif) dan dokumentasikan 
semua temuan yang ada 

 Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran 
mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu 
untuk meneran secara benar 

12 Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. (Bila ada rasa 
meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah 
duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa 
nyaman) 

   

13 Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan 
kuat untuk meneran: 

 Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif 
 Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki 

cara meneran apabila caranya tidak sesuai 
 Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya 

(kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama) 
 Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi 
 Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu 
 Beri cukup asupan cairan per-oral (minum) 
 Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai 
 Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir 

setelah 120 menit (2 jam) meneran (primigravida) atau 60 
menit (1 jam) meneran (multigravida) 

   

14 Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang 
nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 
menit 

   

V. PERSIAPAN PERTOLONGAN KELAHIRAN BAYI 

15 Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika 
kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm 

   

16 Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu    

17 Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan 
bahan 

   

18 Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan    

VI. PERSIAPAN PERTOLONGAN KELAHIRAN BAYI 

Lahirnya Kepala 

 
19 

 Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva 
maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain 
bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk 
menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu 
untuk meneran perlahan atau bernapas cepat dan dangkal 

   

20 Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang 
sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi 

   



 Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lewat 
bagian atas kepala bayi 

 Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua 
tempat dan potong di antara dua klem tersebut 

21 Tunggu kepala bayi melakukan putar paksi luar secara spontan    

Lahirnya Bahu 

22 Setelah kepala melakukan putar paksi luar, pegang secara biparietal. 
Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan 
kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah 
arkus pubis dan kemudian gerakkan arah atas dan distal untuk 
melahirkan bahu belakang 

   

Lahirnya Badan dan Tungkai 

23 Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu 
untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan 
tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah 
atas 

   

24 Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke 
punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki 
(masukkan telunjuk diantara kaki dan pegang masing-masing mata kaki 
dengan ibu jari dan jari-jari lainnya)   

   

VII. PENANGANAN BAYI BARU LAHIR 

25 Lakukan penilaian bayi baru lahir sbb: 
 Sebelum bayi lahir: 
a.   Apakah kehamilan cukup bulan? 
b. Apakah air ketuban jernih, tidak tercampur mekonium (warna 

kehijauan)? 
 Segera setelah bayi lahir (jika bayi cukup bulan) 
 Sambil menempatkan bayi diatas perut, lakukan penilaian 

(selintas): 
a. Apakah bayi menangis atau bernapas/tidakmegap/megap? 
b. Apakah tonus otot bayi baik/bayi bergerak aktif? 
Jika bayi cukup bulan, ketuban tidak campur mekonium, menangis 
atau bernafas normal/tidak megap-megap dan bergerak aktif, 
lakukan langkah 26. 
Jika bayi tidak cukup bulan dan atau ketuban campur mekonium 
dan atau bayi tidak bernafas atau megap-megap dan atau bayi 
lemas, lakukan manajemen bayi dengan asfiksia. 

   

26 Keringkan tubuh bayi 
 Keringkan bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh 

lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. 
Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering. Biarkan 
bayi di atas perut ibu. 

   

27 Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam 
uterus (hamil tunggal) 

   

28 Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi 
baik. 

   



29 Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit IM  
 (intramuskuler) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi 
sebelum menyuntikkan oksitosin) 

   

30 Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 
3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan 
jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.  

   

31 Pemotongan dan pengikatan tali pusat 
 Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit 

(lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat di 
antara 2 klem tersebut 

 Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi 
kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan 
mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya 

 Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah 
disediakan  

   

32 Letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi 
Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Kulit bayi kontak dengan kulit ibu. 
Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada/perut ibu. 
Usahakan kepala bayi berada diantara payudara ibu dengan posisi lebih 
rendah dari putting payudara ibu  

   

33 Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi    

VIII. PENATALAKSANAAN AKTIF PERSALINAN KALA TIGA 

34 Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva    

35 Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, 
untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat 

   

36 Setelah uterus berkontaksi, tegangkan tali pusat kearah bawah sambil 
tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang-atas (dorso-
kranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversio uteri). Jika plasenta 
tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan 
tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas. 

 Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau 
anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. 

   

Mengeluarkan plasenta 

37 Lakukan penegangan dan dorongan dorso-kranial hingga plasenta 
terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat 
dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros 
jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso-kranial) 

 Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 
berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta 

 Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali 
pusat: 

1. Beri dosis ulangan oksitosin 10 unit IM 
2. Lakukan kateterisasi (aseptic) jika kandung kemih penuh 
3. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan 
4. Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya 
5. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir 

   



atau bila terjadi perdarahan, segera lakukan plasenta manual   

38 Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan 
kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpili 
kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah 
disediakan. 

 Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril 
untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan 
jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan 
bagian selaput yang tertinggal  

   

Rangsangan Taktil (Masase) Uterus 

39 Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase 
uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan 
gerakkan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus 
teraba keras) 

 Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak 
berkontraksi setelah 15 detik masase 

   

IX. MENILAI PERDARAHAN 

40 Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan pastikan 
selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam 
kantung plastik atau tempat khusus 

   

41 Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan 
penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. 

   

     Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan 

X. MELAKUKAN PROSEDUR PASCA PERSALINAN 

42 Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan 
pervaginam 

   

43 Lakukan Inisiasi Menyusui Dini dan biarkan bayi tetap melakukan 
kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. 

 Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusu 
dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu pertama biasanya 
berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari satu 
payudara 

 Biarkan bayi berada di dada ibu 1 jam walaupun bayi sudah 
berhasil menyusu 

 Setelah bayi selesai menyusu dalam 1 jam, beri vitamin K1 1 mg 
intramuskular di paha kiri anterolateral dan salep/tetes mata 
antibiotic.  

   

44 Lakukan pemeriksaan fisik BBL    

45 Setelah satu jam pemberian Vitamin K1 berikan imunisasi Hepatitis B di 
paha kanan anterolateral. 
 Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu 

bisa disusukan 
 Letakkan kembali bayi pada dada ibu bila bayi belum berhasil 

menyusu di dalam satu jam pertama dan biarkan sampai bayi 
berhasil menyusu  

   

Evaluasi  



46 Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan 
pervaginam. 
 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan 
 Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan 
 Setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan 
 Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan asuhan 

yang sesuai untuk penatalaksanaan atonia uteri  

   

47  Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai 
kontraksi 

   

48 Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah    

49 Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit 
selama 1 jam pertama pascapersalinan dan setiap 30 menit selama jam 
kedua pasca persalinan 

 Memeriksa temperature tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 
jam pertama pasca persalinan 

 Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 
normal 

   

50 Pantau tanda-tanda bahaya pada bayi setiap 15 menit. Pastikan bahwa 
bayi bernafas dengan baik (40-60 kali/menit) serta suhu tubuh normal 
(36,5-37,5

o
C) 

 Jika terdapat napas cepat, retraksi dinding dada bawah yang 
berat, sulit bernafas, merintih, lakukan rujukan (lihat MTBM) 

 Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat. Kembalikan 
bayi untuk kontak kulit bayi ke kulit inunya, selimuti ibu dan 
bayi dengan satu selimut. 

   

Kebersihan dan Keamanan 

51 Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% 
untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah 
didekontaminasi 

   

52 Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang 
sesuai 

   

53 Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan 
ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan 
kering 

   

54 Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan 
keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan 

   

55 Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%    

56 Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% balikkan 
bagian dalam ke luar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 
menit 

   

57 Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir    

Dokumentasi 

58 Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang), periksa tanda vital 
dan asuhan kala IV 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
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Pemeriksaan Bayi Baru 
Lahir 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
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Mahasiswa 
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Mengatur  tata cara pemeriksaan bayi baru lahir 



Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pertolongan persalinan dengan 
60 langkah APN 

Checklist praktikum pemeriksaan bayi baru lahir 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan bayi baru lahir adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bidan 
dalam melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir dengan menggunakan teknik 
inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien 
- Memberitahu tujuan pemeriksaan bayi baru lahir  
- Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- Lampu yang berfungsi untuk penerangan dan memberikan kehangatan 
- Air bersih, sabun, dan handuk kering 
- Sarung tangan bersih 
- Kain bersih 
- Stetoskop 
- Jam dengan jarum detik 
- Thermometer 
- Timbangan bayi 
- Pengukur panjang bayi 
- Pengukur lingkar kepala 
- Tempat yang datar,rata, bersih, kering, hangat, dan terang 

c. Prosedur Tindakan 
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 
- Mengeringkan tangan dengan handuk kering dan bersih 
- Mengenakan sarung tangan bersih 
- Mengamati bayi dan ibu, menjelaskan pada ibu bahwa ibu harus melakukan 

kontak mata dengan bayinya dan membelai bayinya, kemudian meminta ibu 
untuk membuka baju bayinya. 

- Melihat postur, tonus, dan aktivitas bayi. Bayi sehat bergerak aktif. 
- Melihat kulit bayi, dan menjelaskan bahwa wajah, bibir dan selaput lender, dada 

harus berwarna merah muda, tanpa bintik-bintik kemerahan atau bisul. 
- Menghitung pernapasan dan melihat tarikan dinding dada bayi. Frekuensi nafas 

normal 40-60 kali per menit. Seharusnya tidak ada tarikan dinding dada bawah 
yang dalam. 

- Stetoskop diletakkan di dada kiri bayi setinggi apeks kordis. Hitung detak jantung 
dengan stetoskop. Frekuensi detak jantung normal adalah 120-160 kali per menit 

- Lakukan pengukuran suhu ketiak. Jelaskan suhu normal adalah 36,5-37,5 ˚C 
- Melihat dan meraba bagian kepala apakah ada pembengkakan atau abnormalitas 

dan raba ubun-ubun besar 
- Melihat mata, menjelaskan bahwa seharusnya tidak ada kotoran/secret  
- Melihat bagian dalam mulut (lidah, selaput lender). Jika bayi menangis, masukkan 



satu jari yang menggunakan sarung tangan kedalam dan raba langit-langit, apakah 
ada bagian yang terbuka dan nilai kekuatan hisap bayi. 

- Melihat dan meraba bagian perut untuk memastikan bahwa perutnya teraba 
lemas 

- Melihat tali pusat. Jelaskan ke ibu bahwa seharusnya tidak ada perdarahan, 
pembengkakan, nanah, bau , atau kemerahan pada kulit sekitarnya. 

- Melihat punggung dan raba tulang belakang  
- Melihat lubang anus dan alat kelamin. Hindari untuk memasukkan alat atau jari 

dalam melakukan pemeriksaan anus 
- Tanyakan itu apakah bayi sudah buang air besar dan buang air kecil. Pastikan 

dalam 24 jam pertama bayi sudah buang air besar dan buang air kecil 
- Mintalah ibu untuk memakaikan pakaian dan menyelimuti bayi 
- Menimbang bayi menggunakan selimut, berat bayi adalah hasil timbangan 

dikurangi berat selimut 
- Mengukur panjang bayi dan lingkar kepala bayi 
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian dikeringkan 
- Meminta ibu untuk menyusui bayinya. Menjelaskan posisi menyusui, perlekatan 

dan tanda-tanda bayi menyusu dengan baik 
- Melakukan rujukan jika terdapat abnormalitas atau tanda-tanda bahaya pada 

bayi. 
- Mencatat seluruh hasil pemeriksaan dan tindakan  
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Penjahitan Robekan 
Perineum 
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Mengatur  tata cara penjahitan robekan perineum 



2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

Pertolongan persalinan dengan 
60 langkah APN 

Checklist praktikum penjahitan robekan perineum 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Penjahitan Robekan Perineum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 
memperbaiki jaringan dengan mendekatkan tepi luka dengan benang akibat 
robekan yang terjadi pada perineum sewaktu persalinan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien  
- Memberitahu tujuan penjahitan robekan perineum  
- Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- Dalam partus set : sepasang sarung tangan, pemegang jarum, jarum jahit, chromic 

catgut, atau catgut no. 2/0 atau 3/0, pinset, gunting benang 
- Buka spuit 10 ml, masukkan dalam wadah partus set 
- Patahkan tabung lidokain (lidokain 1% non epineprin) 

c. Prosedur Tindakan 
- Memposisikan ibu litotomi dan bokong ibu pada sudut ujung tempat tidur 
- Memasang kain bersih di bawah bokong ibu 
- Mengatur lampu sorot kearah perineum ibu 
- Memakai satu sarung tangan steril 



- Mengisi spuit 10 ml dengan larutan lidokain 1% non epineprin 
- Memakai sarung tangan ke dua tangan  
- Menggunakan kasa bersih untuk membersihkan daerah luka dari darah atau 

bekuan darah, dan nilai kembali luas dan dalamnya robekan pada daerah 
perineum 

- Memberitahu ibu bahwa akan disuntik anastesi 
- Menusukkan jarum suntik pada robekan perineum secara subkutan  
- Aspirasi untuk memastikan tidak ada darah yang terhisap 
- Menyuntikkan cairan lidokain 1% non epineprin sambil menarik jarum suntik pada 

tepi luka daerah perineum 
- Tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, arahkan jarum suntik sepanjang tepi 

luka pada mukosa vagina, lakukan aspirasi, suntikan cairan lidokain 1% non 
epineprin sambil menarik jarum suntik. 

- Menunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil 
optimal dari anastesi 

- Melakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan 
- Jika ada perdarahan yang terlihat menutupi luka episiotomy, pasang tampon atau 

kasa ke dalam vagina (sebaiknya menggunakan tampon berekor benang) 
- Tempatkan jarum jahit pada pemegang jarum, kemudian kunci pemegang jarum 
- Memasang benang jahit (chromic 2-0) pada mata jarum 
- Melihat dengan jelas batas luka episiotomy  
- Melakukan penjahitan pertama  ± 1 cm diatas puncak luka robekan di dalam 

vagina, ikat jahitan pertama dengan simpul mati. Potong ujung benang yang 
bebas (ujung benang tanpa jarum) hingga tersisa ± 1 cm  

- Menjahit mukosa vagina dengan menggunakan jahitan jelujur hingga tepat di 
belakang lingkaran hymen  

- Bila menggunakan benang plain cat gut, buat simpul mati pada jahitan jelujur 
hymen. 

- Tusukkan jarum pada mukosa vagina dari belakang lignkaran hymen hingga 
menembus luka robekan bagian perineum 
Bila robekan yang terjadi sangat dalam : 
1) Lepaskan jarum dari benang 
2) Ambil benang baru dan pasang pada jarum 
3) Buat jahitan terputus pada robekan bagian dalam untuk menghindari rongga 
4) Gunting sisa benang 
5) Pasang kembali jarum pada benang jahitan jelujur semula 

- Teruskan jahitan jelujur pada luka robekan perineum sampai ke bagian bawah 
luka robekan 

- Bila menggunakan benang plain cat gut, buat simpul mati pada jahitan jelujur 
paling bawah. 

- Jahit jaringan subkutis kanan-kiri kearah atas hingga tepat di muka lingkaran 
hymen  

- Tusukan jarum dari depan lingkaran hymen ke mukosa vagina di belakang 
lingkaran hymen. Buat simpul mati di belakang lingkaran hymen dan potong 
benang hingga tersisa ± 1 cm 

- Bila menggunakan tampon/kasa di dalam vagina, keluarkan tampon/kasa. 



Masukkan jari telunjuk ke dalam rectum dan rabalah dinding atas rectum. (bila 
teraba jahitan, ganti sarung tangan dan lakukan penjahitan ulang) 

- Menasehati ibu agar :  
1) Membasuh perineum dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah buang 

air besar (arah basuhan dari bagian muka ke belakang) 
2) Kembali untuk kunjungan tindak lanjut setelah 1 minggu untuk pemeriksaan 

jahitan dan rectum (segera rujuk jika terjadi fistula). 
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SURABAYA 
 Nama SOP 

Persiapan Peralatan 
Pemrosesan Alat Bekas 

Pakai 
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Mengatur  tata cara persiapan peralatan 
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Kemenkes Surabaya 
5. Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia 
6. Standar Alat Laboratorium 

Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. Pertolongan persalinan 
dengan 60 langkah APN 

2. Persiapan alat persalinan 
normal 

Checklist praktikum persiapan peralatan 
pemrosesan alat bekas pakai 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Persiapan peralatan pemrosesan alat bekas pakai adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan bidan dalam menyiapakan peralatan untuk pemrosesan alat bekas 
pakai 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Sepasang sarung tangan karet yang tebal (lateks) 

b. 1 buah sikat (boleh sikat gigi) 

c. 1 buah spuit 10 cc 

d. 2 wadah plastic atau baja anti karat (stainless steel) 

e. 1 buah gelas ukur 

f. 1 buah sabun atau detergen 

g. Kran air mengalir 

h. air klorin 0,5% 

i. 1 set dandang/langseng 

j. 1 set kompor 

k. 1 tromol 

l. 2 kain bersih 

m. 1 buah bak instrumen 

n. Air DTT 

o. Korentang 

Pembuatan cairan clorin 0,5% 

a. Hitung perbandingan klorin dg air DTT 

b. Tetapkan jumlah air DTT dan klorin yang dibutuhkan (cc/lt) dengan gelas ukur. 

c. Campurkan air DTT dengan klorin dalam wadah plastik/baja anti karat DTT 
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Mengatur  tata cara pemrosesan alat bekas pakai 
secara rebus/kukus 



Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. Pertolongan persalinan 
dengan 60 langkah APN 

2. Persiapan peralatan 
persalinan normal 

3. Pemrosesan alat bekas pakai 
secara kimiawi 

Checklist praktikum pemrosesan alat bekas pakai 
secara rebus/kukus 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemrosesan alat bekas pakai secara rebus/kukus adalah suatu tindakan yang 
dilakukan untuk memproses peralatan bekas pakai sehingga kuman/bakteri pada 
alat tersebut mati (steril) dengan metode pengukusan/perebusan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapkan larutan klorin 0,5 % 1,5 cc dlm wadah plastik 

b. Pakai sarung tangan lateks 

c. Rendam alat bekas pakai (partus set yg terbuat dari bahan metal) dlm klorin 0,5 % 
selama10 menit . 

d. Cuci dengan sabun, sikat dan bilas dalam air mengalir hingga bersih. 

e. Alat yang sudah bersih kemudian dikeringkan dg kain bersih. 

f. Siapkan dandang dengan bagian bawah diisi air ¾ bagian, mulai panaskan. 

g. Alat bekas pakai ditata: alat dari metal pada tingkatan 1, kemudian alat terbuat dari 
plastik/karet tingkatan kedua, paling atas bahan kapas/kassa/deepres yg dibungkus. 

h. Waktu perebusan alat dimulai setelah air mendidih: jika alat terbungkus direbus 30 
menit tetapi jika tidak terbungkus 20 menit) 

i. Matikan api jika telah selesai perebusan dan buka penutup dandang. 

j. Dinginkan peralatan dengan diangin-anginkan. 

k. Simpan dalam wadah steril 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pemrosesan Alat Bekas 
Pakai secara Kimiawi 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Mengatur  tata cara pemrosesan alat bekas pakai 
secara kimiawi 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. Pertolongan persalinan 
dengan 60 langkah APN 

2. Persiapan peralatan 
persalinan normal 

3. Pemrosesan alat bekas pakai 
secara rebus/kukus  

Checklist praktikum pemrosesan alat bekas pakai 
secara kimiawi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
 



1. PENGERTIAN 

Pemrosesan alat bekas pakai secara kimiawi adalah suatu tindakan yang dilakukan 
untuk memproses peralatan bekas pakai sehingga kuman/bakteri pada alat 
tersebut mati (steril) dengan cara kimiawi 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapkan larutan klorin 0,5 % 1,5 cc dlm wadah plastik 

b. Pakai sarung tangan lateks 

c. Rendam alat bekas pakai (kateter) dlm klorin 0,5 % selama10 menit dg bagian 
dalam kateter dispul dg spuit 10 cc berisi klorin 0,5% 

d. Cuci dengan sabun, sikat dan bilas dalam air mengalir, bagian dalam dispul air 
bersih. 

e. Kateter yg sudah dicuci dan dikeringkan dg kain bersih. 

f. Rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 20 menit dengan bagian dalam kateter di 
spul 10 cc klorin minimal 3x (gunakan handscoen DTT). 

g. Gunakan spiut steril 10 cc untuk membilas bagian dalam kateter dengan air DTT dan 
bilas seluruh permukaan kateter dg air DTT. 

h. Keringkan kateter dengan cara diangin-anginkan. 

i. Simpan dalam wadah steril. 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Perawatan Payudara  
Ibu Nifas 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Mengatur tata cara Perawatan Payudara pada Ibu 
Nifas 



Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. SOP Teknik Menyusui 
2. SOP Health education pada 

Ibu Nifas 
3. SOP Perawatan Payudara 

Checklist praktikum Perawatan Payudara pada Ibu 
Nifas 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Perawatan Payudara pada Ibu Nifas adalah suatu tindakan untuk merawat 
payudara terutama pada masa nifas (masa menyusui) untuk memperlancarkan 
pengeluaran ASI 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien  
- Memberitahu tujuan perawatan payudara pada masa nifas  
- Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- Handuk besar 2 buah, washlap 2 buah, dan waskom sedang 2 buah 
- Baby oil, kapas 

c. Prosedur Tindakan 
- Mencuci tangan sebelum tindakan kemudian keringkan 
- Menyiapkan posisi ibu, baju bagian atas dibuka dan meletakkan handuk di bahu 

dan pangkuan ibu. 
- Mengompres kedua putting susu dan areola mamae dengan menggunakan kapas 

yang telah diolesi minyak kelapa/baby oil selama 2-5 menit. 
- Membersihkan putting susu dan areola mamae dengan kapas. 
- Melicinkan kedua telapak tangan dengan minyak kelapa/baby oil. 
- Mengurut payudara dimulai ke arah atas, lalu ke samping. 
- Mengurut payudara secara melintang, telapak tangan mengurut ke depan, lalu 

kedua tangan dilepas dari payudara secara perlahan-lahan. 
- Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, lalu dua atau tiga jari tangan kanan 

membuat gerakan memutar sambil menekan mulai dari pangkal payudara dan 
berakhir pada putting susu. 

- Menyokong payudara kiri dengan satu tangan, sedangkan tangan kanan mengurut 
payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah putting susu. 

- Menyokong payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain mengurut 
payudara dengan tangan mengepal dari arah tepi ke arah putting susu. 

- Mengompres payudara dengan waslap menggunakan air hangat dan air dingin 
secara bergantian. 

- Membantu ibu untuk memakai kembali pakaiannya dan menganjurkan ibu untuk 
memakai BH yang menyokong payudara. 

- Membereskan alat-alat dan mencuci alat-alat yang telah dipakai 
- Mencuci tangan setelah melakukan tindakan dan keringkan. 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP Teknik Menyusui 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Mengatur tata cara teknik menyusui 



Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. SOP Health education pada 
Ibu Nifas 

2. SOP Perawatan Payudara 

Checklist praktikum teknik menyusui 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Teknik Menyusui adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan 
posisi ibu dan bayi dengan benar 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien  
- Memberitahu tujuan teknik menyusui  
- Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- Handuk kecil, BH menyusui 

c. Prosedur Tindakan 
- Membersihkan payudara dengan handuk kecil yang telah dibasahi dengan air 

matang (hangat) 
- Mengoleskan sedikit ASI pada putting dan areola 
- Membaringkan bayi di atas bantal dengan posisi saling berhadapan 
- Memegang bayi pada belakang bahunya dengan 1 lengan dan kepala bayi pada 

lengkung siku ibu 
- Menyentuh pipi dan sisi mulut bayi (beri rangsangan) untuk membuka mulut 
- Memasukkan putting dan areola ke mulut bayi. Menopang payudara dengan 

tangan kiri atau tangan kanan 
- Melepaskan putting susu dari mulut bayi dengan tidak menariknya 
- Mengulangi tindakan pada langkah ke-7 
- Membersihkan payudara dengan handuk kecil yang telah dibasahi dengan air 

matang (hangat) 
- Mengoleskan sedikit ASI pada putting dan areola 
- Membaringkan bayi di atas bantal dengan posisi saling berhadapan 
- Memegang bayi pada belakang bahunya dengan 1 lengan dan kepala bayi pada 

lengkung siku ibu 
- Menyentuh pipi dan sisi mulut bayi (beri rangsangan) untuk membuka mulut 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pemberian Health 
Education Pada Ibu 

Nifas 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 

Mengatur tata cara pemberian health education 
pada ibu nifas 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemberian Health Education 
pada Ibu Nifas 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemberian Health Education pada Ibu Nifas adalah suatu tindakan KIE 
(komunikasi, edukasi dan informasi) untuk mengajarkan pada ibu tentang 
kebutuhan pada masa nifas 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien  



- Memberitahu tujuan pemberian health education pada ibu nifas  
- Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- ATK 
- Booklet / Leaflet 

c. Prosedur Tindakan 
- Menyambut klien dengan sopan dan ramah 
- Memperkenalkan diri kepada klien 
- Mempersilakan klien duduk  
- Menjelaskan maksud dan tujuan tindakan 
- Mempersiapkan ruangan dan alat peraga ( bila ada )   
- Memberikan informasi kepada ibu tentang 

1) Gizi ibu nifas 
2) Personal hygiene 
3) Pola BAK dan BAB 
4) Pemberian ASI Eksklusif 
5) Konsumsi tablet besi dan vitamin A 
6) Latihan senam nifas 
7) Tanda bahaya nifas 
8) Keluarga berencana 

- Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ibu 
- Menggunakan alat bantu / peraga 
- Menanyakan apakah ibu sudah mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan 
- Mempersiapkan ibu untuk bertanya dan memberi jawaban dengan jelas 
- Melakukan feedback dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan kegiatan 
- Mengingatkan ibu jadwal kunjungan ulang 
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Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA  

KESEHATAN 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pemeriksaan Fisik Pada 
Ibu Nifas 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan Mengatur tata cara Pemeriksaan Fisik pada Ibu 



Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Nifas 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pemeriksaan Fisik pada Ibu 
Nifas 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan Fisik pada Ibu Nifas adalah suatu tindakan pelayanan kesehatan 
sesuai standar mulai 6 jam sampai 42 hari pasca melahirkan oleh tenaga kesehatan. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien  
- Memastikan ruangan yang nyaman untuk pemeriksaan fisik dan konseling 
- Memberitahu tujuan pemeriksaan fisik pada ibu nifas  
- Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- Pemeriksaan fisik/luar meliputi : 

1) Tempat tidur yang memadai. 
2) Meja kursi 
3) Timbangan berat badan 



4) Pengukur tinggi badan 
5) Tensimeter dan stetoskop 
6) Funandoskop/leanec 
7) Pita pengukur/metlin 
8) Reflek hammer 
9) Alat cuci tangan (kran air mengalir, sabun cair dan handuk) 
10) Kartu Ibu hamil, kartu kohort dan dokumentasi lain. 
11) Alat tulis lainnya sesuai kebutuhan. 

- Pemeriksaan dalam : 
1) Satu bak instrument steril berisi handscoen, speculum dan kapas DTT steril. 
2) Korentang steri lbeserta tempatnya. 
3) Klem Venster 
4) Bengkok 

c. Prosedur Tindakan 
- Mencuci tangan 
- Menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya 
- Memastikan privasi ibu terjaga 
- Melihat postur dan sikap tubuh 
- Mengukur BB dan TB 
- Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 
- Melakukan pemeriksaan kepala dan leher 
- Melakukan pemeriksaan payudara 
- Melakukan pemeriksaan ekstermitas atas dan bawah 
- Melakukan pemeriksaan punggung 
- Melakukan pemeriksaan abdomen 
- Melakukan pemeriksaan genetalia 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pemeriksaan Abdomen 
Pada Masa Nifas 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan Mengatur  tata cara Pemeriksaan Abdomen pada 



Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Ibu Nifas 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. Pemeriksaan fisik ibu nifas 
2. Pemeriksaan Genetalia 

Eksterna pada Ibu Nifas 

Checklist praktikum Pemeriksaan Abdomen pada 
Ibu Nifas 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan Abdomen pada Ibu Nifas adalah suatu tindakan pemeriksaan 
abdomen mulai 6 jam sampa 42 hari pasca melahirkan oleh tenaga kesehatan. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien  
- Memastikan ruangan yang nyaman untuk pemeriksaan abdomen pada ibu nifas 
- Memberitahu tujuan pemeriksaan abdomen pada ibu nifas  
- Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- Pita pengukur/metlin 
- Alat cuci tangan (kran air mengalir, sabun cair dan handuk) 
- Kartu Ibu, kartu kohort dan dokumentasi lain. 



- Alat tulis lainnya sesuai kebutuhan. 
c. Prosedur Tindakan 

- Menjelaskan prosedur kepada ibu 
- Meminta ibu untuk mengosongkan kandung kemih 
- Menjaga privasi ibu 
- Membantu ibu berbaring di tempat tidur dlm posisi dorsal recumbent 
- Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir lalu mengeringkannya   
- Membuka pakaian ibu hanya di daerah abdomen 
- Menggosokkan kedua telapak tangan supaya hangat  
- Berdiri di samping kanan ibu 
- Melakukan inspeksi abdomen 
- Mengukur tinggi fundus uteri (secara buta) dan membandingkan hasil pengukuran 

fundus uteri dengan usia kehamilan 
- Menentukan posisi, letak uterus dan kekuatan kontraksi uterus 
- Menyampaikan hasil temuan kepada ibu 
- Menutup kembali bagian abdomen 
- Membantu ibu bangun dari tempat tidur 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Pemeriksaan  
Genetalia Eksterna 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 

Mengatur  tata cara Pemeriksaan Genetalia 
Eksterna 



dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. Pemeriksaan fisik ibu nifas 
2. Pemeriksaan Abdomen pada 

Ibu Nifas 

Mengatur  tata cara Pemeriksaan Genetalia 
Eksterna 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pemeriksaan Genetalia Eksterna adalah suatu tindakan pemeriksaan pada 
Genetalia Eksterna ibu nifas untuk mengetahui adanya kelainan atau tidak pasca 
melahirkan. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien  
- Memastikan ruangan yang nyaman untuk pemeriksaan gentalia eksterna pada ibu 

nifas 
- Memberitahu tujuan pemeriksaan genetalia pada ibu nifas  
- Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- Bak instrument steril berisi handscoen, speculum dan kapas DTT steril. 
- Korentang steril beserta tempatnya. 
- Bengkok  
- Lampu sorot dan air DTT 

c. Prosedur Tindakan 
- Menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan (lampu sorot, sarung tangan, kassa 

atau kapas DTT, air DTT) 
- Membantu ibu dalam posisi yang nyaman. Menjaga privasi dan sikap sopan 

terhadap klien 
- Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, lalu keringkan dengan handuk 



bersih 
- Menyalakan lampu sorot dan atur cahayanya tepat menyinari daerah genetalia 
- Memakai sarung tangan DTT dengan teknik yang benar 
- Menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan 
- Melakukan inspeksi pada vulva, labia, klitoris, perineum (jahitan perineum: 

keadaanlukajahitan, bersih/tidak, jaringantertautbaik/tdk, adanyatanda-
tandainfeksiatautidak) dan cairan genital (lokhea, darah, lendir) 

- Melakukan palpasi pada labia  
- Melakukan pemeriksaan pada kelenjar skene, bartholini dan uretra. 

Membersihkannya jika dibutuhkan 
- Memeriksa adanya varises, sistokel, rektokel dan adanya prolaps uteri 
- Memutuskan apakah perlu melakukan pemeriksaan inspekulo atau hanya perlu 

pemeriksaan bimanual saja 
- Memberitahukan kepada ibu hasil pemeriksaan 
- Mendokumentasikan hasil asuhan 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP Senam Nifas 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

Mengatur  tata cara Senam Nifas 



3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Senam Nifas 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Senam Nifas adalah senam yang dilakukan oleh para perempuan setelah 
melahirkan yakni selama masa-masa nifas 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien  
- Memastikan ruangan yang nyaman untuk senam nifas 
- Memberitahu tujuan senam nifas  
- Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- Matras 
- Bajuolah raga 
- Tape recorder 
- Kaset music 
- Tensi 
- Stetoskop 

c. Prosedur Tindakan 
- Menyambut klien dengan ramah dan sopan 
- Memperkenalkan diri kepada klien* 
- Memberi kesempatan klien menyampaikan keluhannya dan merespon terhadap 

reaksi klien* 
- Menjaga privasi klien* 
- Menjelaskan  maksud dan tujuan senam hamil* 
- Menjelaskan pengertian senam hamil* 
- Menjelaskan manfaat senam hamil* 
- Menjelaskan syarat-syarat senam nifas* 



- Menyebutkan macam-macam gerakan senam nifas (latihan pemanasan, inti dan 
pendinginan)* 
a. Langkah 1 : 

1) Posisi tidur terlentang tanpa bantal dengan kedua kaki lurus 
2) Tarik nafas dalam (pernafasan perut) 
3) Keluarkan nafas pelan 
4) Tahan nafas selama 3 sampai 6 detik untuk relaksasi 

b. Langkah 2 : 
1) Posisi tidur terlentang tanpa bantal dengan kedua kaki lurus 
2) Kedua tangan ditarik lurus keatas sampai kedua tangan bertemu, 

kemudian turunkan tangan sampai kedua tangan bertemu 
c. Langkah 3 : 

1) Posisi tidur terlentang kedua tangan berada di samping badan 
2) Kedua kaki ditekuk membentuk sudut 45˚ 
3) Bokong diangkat ke atas 
4) Kembali ke posisi semula 

- Melakukan evaluasi pada setiap sesi (klien sesak nafas/pusing/mengalami 
keluhan), hentikan bila klien mengeluh tidak nyaman 

- Mengucapkan terimakasih 
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Mengatur  tata cara Pencegahan Infeksi 



Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

1. SOP Pelayanan Kondom 

2. SOP Pelayanan Kontrasepsi 
Suntik 

3. SOP Pemasangan Iud Copper 
T 380a  

4. SOP Ketrampilan Insersi 
(Manual) Akdr Pasca Plasenta 

5. SOP Ketrampilan Insersi 
(Klem) Akdr Pasca Plasenta 

6. SOP Ketrampilan Pencabutan 
Akdr 

7. SOP Keterampilan Memasang 
Implan-2   

8. SOP Keterampilan Memasang 
Implan-2  Plus 

9. SOP Ketrampilan Memasang 
Implan-2 Fin 

10. SOP Ketrampilan Mencabut 
Implan-2 Kapsul    

Checklist praktikum Pencegahan Infeksi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Pencegahan Infeksi adalah tindakan suci hama/pemutusan rantai transmisi 
penyakit. 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Sarung tangan karet  
- Instrumen dan bahan bekas pakai yang akan disterilkan 
- Larutan klorin o,5%  
- Kain lap 
- Ember berisi air bersih  yang diberi deterjen  
- Sikat gigi 
- Handuk kecil 
- Langseng beserta alas dan kain penutupnya 
- Kompor listrik 

b. Prosedur Tindakan 
- Dekontaminasi 

1) Mengenakan sarung tangan karet 
2) Rendam alat-alat kotor/bekas pakai dalam larutan klorin o,5% selama 10 

menit 
3) Buang  semua bahan habis pakai yang terkontaminasi darah/cairan tubuh ke 

tempat sampah medis 
- Buang benda tajam atau jarum  ketempat kusus 



- Tabung dan jarum suntik (sekali pakai) dan Rendam menggunakan 
larutan klorin 0,5% lalu buang jarum ketempat sampah khusus. 

4) Dekotaminasi meja operasi dan semua permukaan sarana (yang tak dapat 
direndam) yang terkontaminasiselama prosedur pelayanan, menggunakan 
kain lap yang di basahi larutan klorin 0,5%. 

5) Angkat semua Instrumen/sarung tangan dari larutan klorin 0,5% setelah 
terendam selama 10 menit dan rendam dalam air sampai proses pencucian 
akan dilakukan. 

- Pencucian 
1) Masukkan instrument kedalam ember berisi air bersih  yang di beri deterjen 
2) Lepaskan instrument-instrumen yang dapat di pisahkan (bergerigi, berskrup) 
3) cuci semua permukaan instrument dengan sikat gigi bekas sehingga tampak 

bersih (pada saat menyikat, instrument tetap terendam dalam air). 
4) Cuci dan sikat semua sudut-sudut,bagian bergerigi/berlajur 
5) Bilas semua permukaan dengan air bersih  
6) Keringkan instrument dan sarung tangan dengan handuk atau biarkan 

mengering. 
7) Instrument yang berskrup di rakit kembali (bila ada) 

- Desinfeksi Tingkat Tinggi Dengan Perebusan 
1) Masukkan instrument yang telah di cuci dalam keadaan terbuka kedalam air 

hingga terendam seluruhnya(permukaan air lebih ) 
2) Masukkan instrument-instrumen yang mengambang dalam air pada kantong 

jala yang di beri beban (misalnya batu yang telah di cuci bersih)agar tenggelam 
dalam air (kalau ada) 

3) Tutup panci perebus, kecilkan api agar air tetap mendidih  tetapi tidak terlau 
bergolak. 
Catatan: Jangan menambahkan air/instrument/setelah air mendidih 

4) Waktu dihitung mulai saat air mendidih  biarkan selama 20 menit 
- Desinfeksi Tingkat Tinggi Dengan Bahan Kimia (Klorin 0,5%) 

1) Siapkan larutan klorin 0,1% yang segar (baru di buat) dalam bak perendam 
dari bahan plastic berpenutup. 

2) Masukkan instrument yang telah di cuci dalam keadaan terbuka sehingga 
terendam seluruhnya 

3) Tutup bak perendam  dan lakukan perendaman  selama 20 menit 
4) Keluarkan instrument dari bak menggunakan sarung tangan atau penjepit 

(yang sebelumnya sudah diproses  secara DTT ) 
5) Bilas Instrument dengan air DTT (air yang telah di rebus 20 menit) untuk 

menghilangkan semua residu larutan kimia) 
6) Gunakan instrument segera sesudah kering dengan sendirinya,atau simpan 

dalam bak penyimpan bertutup (yang sebelumnya sudah di proses secara DTT) 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pokok-Pokok dalam Konseling 
Pelayanan Kontrasepsi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Buku Lembar Balik ABPK 
- Contoh Alkon 
- Penapisan Kehamilan 

b. Prosedur Tindakan 
- Konseling 

1) Sabar menghadapi klien 
2) Menghargai dan tidak mengadili 
3) Cukup pengetahuan mengenai cara kerja KB 
4) Meyakinkan klien bahwa informasi yang diberikan akan dirahasiakan 
5) Mendengarkan dan memperhatikan klien 
6) Menjelaskan secara singkat hal-hal penting cara KB 
7) Menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan perhatian 
8) Menanyakan secara tepat 
9) Lakukan pertanyaan eksploratif yang mendalam (jawaban tidak hanya 

ya/tidak) 
10) Mengupayakan agar klien mau bertanya 
11) Gunakan bahasa yang mudah dimengerti 
12) Menjelaskan dengan berbagai cara agar klien mengerti 
13) Gunakan alat bantu penyuluh KB (misal alat-alat KB, gambar-gambar) 
14) Tanyakan klien apakah sudah mengerti (untuk meyakinkan konselor bahwa 

klien telah menerima informasi yang benar) 
- Konseling Awal 

1) Memberi salam 
2) Memperkenalkan diri 
3) Memberi penjelasan singkat tentang cara-cara KB yang tersedia dan 

mekanisme kerja 
4) Menjelaskan kelebihan dan keterbatasan alat KB yang tersedia 
5) Tanya metode cara KB yang diiinginkan 
6) Apa yang telah diketahui klien tentang cara KB yang diingini 
7) Memperbaiki kesalahpahaman yang mungkin ada 
8) Jawab pertanyaan klien bila ada 

- Konseling Khusus 
1) Memberi salam 
2) Perkenalkan diri 
3) Menanyakan klien cara KB yang diinginkan dan apa yang diketahui tenatng 

cara KB tersebut 
4) Memperbaiki kesalahpahaman yang mungkin ada 
5) Menjelaskan kepada klien tentang cara kerja, daya guna, kelebihan, 



keterbatasan cara KB tersebut 
6) Menanyakan harapan reproduksi klinis berapa anak yang diinginkan lagi 

a) Apakah ingin menjarangkan atau tidak ingin hamil lagi 
b) Berapa lama jarak yang diinginkan diantara kehamilan 

7) Anamnesis mengenai riwayat reproduksi dan penyakit yang lalu: 
a) Umur 
b) Jumlah kehamilan 
c) Jumlah persalinan jumlah umur, dan jenis kelamin dari anak yang hidup 
d) Cara KB yang pernah dipakai, berapa lama, mengapa berhenti, masalah 

yang dialami 
e) Kondisi medis yang perlu diperhatikan jika klien menggunakan cara KB 

tertentu 
f) Riwayat penyakit menular seksual 

8) Membantu klien memilih cara KB yang sesuai dengan harapan reproduksinya 
sesuai dengan anamnesis di atas 

9) Melakukan penilaian tambahan yang diperlukan 
10) Membantu klien memilih cara KB yang lain jika pilihan klien tidak sesuai 

dengan penilaian tambahan 
11) Berikan cara KB yang dipilih bila tersedia, atau rujuk klien pada tempat yang 

terdekat yang ada pelayanan tersebut 
12) Berikan petunjuk pada klien: 

a) Bagaimana menggunakan cara KB tersebut 
b) Efek samping dan penanganannya 
c) Kemungkinan-kemungkinan masalah atau komplikasi dimana klien harus 

kembali ke klinik 
d) Informasi lain yang penting 

13) Tanyakan pada klien bila masih ada yang ingin diketahui 
14) Diskusikan pada kunjungan ulang dan follow up 

a) Kemana harus dating untuk memperoleh tambahanalat/obat KB 
b) Efek samping dan penanganannya 
c) Identifikasi awal adanya masalah 
d) Bilamana harus kembali 

15) Beritahukan klien segera kembali ke klinik setiap saat bila ada masalah 
- Konseling Kunjungan Ulang 

16) Memberi salam 
17) Perkenalkan diri 
18) Tanyakan pada klien keadaan kesehatan atau hal-hal lain, perubahan gaya 

hidup yang dapat menyebabkan perubahan keinginan cara KB 
19) Tanyakan apakah klien puas dengan cara KB yang dipakai dan apakah masih 

ingin tetap menggunakannya 
20) Tanyakan apakah ada masalah dengan cara KB tersebut 
21) Yakinkan klien juga apabila ada efek samping ringan dan obati bila perlu 
22) Periksa jika ada komplikasi dan rujuk bila perlu 
23) Tanyakan apakah masih ada pertanyaan lagi dan jawablah 
24) Berikan alat KB bila perlu 
25) Buat perjanjian untuk kunjungan ulang bila perlu 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pelayanan Kondom 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Kondom 
- Phantom penis dalam wadahnya 

b. Prosedur Tindakan 
- Konseling 

1) Berikan salam dengan sopan dan hormat 
2) Memperkenalkan diri 
3) Tanyakan tentang motivasi ber-KB, apabila memungkinkan tanyakan apakah ia 

ingin menjarangakn kehamilan atau tidak ingin hamil lagi. 
a) Lakukan wawancara apabila memungkinkan tanyakan tentang : 
b) Resiko IMS/AIDS 
c) Alergi lateks ( bahan Kondom) 
d) Kelainan medis yang merupakan kontraindikasi absolut untuk kehamilan 
e) Kesediaan suami dan istri dalam hal pemakaian kondom dengan tertib 

4) Tanyakan tentang apa yang sudah di ketahui klien tentang kondom ,dan 
apabila ada hal-hal yang belum betul berikan penjelasan dengan baik 
a) Berikan penjelasan secara singkat mengenai topic-topik berikut (sekiranya 

klien belum memahaminya dengan benar): 
b) Daya guna kondom,cukup tinggi bila dipakai dengan betul,tetapi kegagalan 

akan tinggi bila tidak di pakai dengan baik 
c) Mencegah kehamilan ,dengan mencegah sperma masuk kedalam vagina 

dan urterus. 
d) Keuntungan :cukup efektif bila dipakai dengan baik pada setiap sanggama 

,efek samping sedikit,mudah dipakai,membuat suami berpartisipasi dalam 
keluarga berencana,mencegah IMS,merupakan cara sementara sebelum 
memakai metode kontrasepsi yang lain 

e) Kerugian: kegagalan tinggi bila pemakaian tidak betul,dapat 
mempengaruhi kenikmatan sanggama, harus mempuyai persediaan 
kondom setiap saat ,setiap saggama memakai kodom baru,suami mungkin 
malu memakainya, masalah pembuangannya. 

f) Masalah yang mungkin timbul: bocor,iritasi penis, mempengaruhi 
kenikmatan seksual. 

5) Berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya atau menyampaikan 
pendapatnya 

- Pemakaian dan Pelepasan 
1) Berikan kondom kepada klien 

a) Berikan penjelasan pemakaian kondom: 
b) Harus dipakai pada saat penis ereksi, sebelum dimasukkan kedalam vagina 

atau lubang laindan sebelum ejakulasi. 



c) Setiap kondom hanya dipakai satu kali kemudian dibuang (gunakan 
kondom baru untuk setiap sanggama) 

d) Jangan menyimpan kodom  di tempat yang panas /tertekan seperti 
misalnya : dompet (lateks akan lembek dan mudah pecah/bocor saat 
dipakai sanggama) 

e) Jangan memakai minyak goreng,baby oil/vaselin untuk melicinkan 
kodom,karena hal ini akan menyebabkan latek lembek dan dapat 
pecah/bocor waktu sanggama. Air ludah ,cairan vagina atau spremisida 
dapat dipakai sebagai pelican.  

f) Tanggal yang tertera pada bungkus kodom adalah tanggal 
pembuatannya,bila disimpan dengan baik akan tahan selama 5 tahun. 

g) Apabila mempuai lebih dari satu pasangan seksual pakailah kondom untuk 
mengurangi risiko IMS/AIDS, walaupun klien sudah memakai salah satu 
cara kontrasepsi yang lain 

h) Kondom dapat di peroleh gratis dari Pos Kesehatan, dan klinik 
kesehatah/keluarga berencana dan dapat pula di beli di apotik/ toko-toko 
obat.  

2) Perlihatkan pemakaian dengan menggunakan model 
a) Peganglah ujung kodom dan sarungkan pada ujung penis  
b) Tarik kodom sampai pangkal penis 
c) Setelah ejakulasi sementara penis masih ereksi, keluarkan penis dalam 

vagina sambil memegang pangkal kondom,sehingga tidak terjadi tumpahan 
semen. 

d) Lepaskan kondom tanpa menumpahkan sperma atau semen. 
e) Jepit bagian kondom yang mengandung sperma 
f) Buang kodom setelah mengikatnya/membungkusnya dengan kertas dan 

masukkan kedalam tempat sampah 
3) Jelaskan apa yang harus dilakukan apabila mengetahui kodom pecah/bocor 

atau semen tumpah pada waktu sanggama: 
a) Segera ganti dengan kodom baru 
b) Pakai spermisida  bersama kodom 
c) Segera kepos klinik/KB terdekat untuk mendapatkan kontrasepsi  darurat.  

4) Minta klien mengulangi instruksi sambil menanyakan hal-hal yang belum di 
mengerti. 

5) Tanyakan apakah klien masih menpuyai pertanyaan. 
6) Beritahukan pada klien untuk kembali tiap waktu apabila ia mempuyai maslah 

atau pertanyaan 
7) Ucapkan terima kasih dan minta klien kembali lagi 
8) Melakukan pencatatan pada buku register/catatan akseptor 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pelayanan Kontrasepsi Pil 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Contoh alkon 
- Buku Lembar Balik ABPK 

b. Prosedur Tindakan 
- Konseling 

1) Berikan salam dengan ramah dan akrab ,sehingga klien merasa nyaman dan 
tidak canggung. 

2) Memperkenalkan diri pada klien 
3) Tanyakan pada klien tentang masalah reproduksi : 

a) Berapa anak lagi yang diharapkan 
b) Apakah tertarik untuk mengatur jarak kehamilan atau menghentikan sama 

sekali. 
c) Berapa lama jarak masing-masing jarak masing-masing anak yang 

diharapkan 
4) Tanyakan riwayat reproduksi dan masalah – masalah kesehatan yang 

berhubungan dengan penggunaan pil antara lain: 
a) Umur 
b) Berapa kali pernah hamil 
c) Berapa kali melahirkan 
d) Berapa anak yang hidup,namanya dan jenis kelamin. 
e) Apakah pernah memakai alat kontrasepsi sebelum ini meliputi: berapa 

lama,kenapa berhenti,apakah ada masalah lain. 
f) Metode kontrasepsi yang digunakan saat ini 
g) Masalah medis yang perlu diperhatikan untuk pil 
h) Kecurigaan hamil 
i) Perdarahan dari vagina yang belum jelas penyebabnya 
j) Pada saat ini masih menyusui atau tidak 
k) Sedang  memakai rifampicin untuk atau obat-obat lain untuk epilepsy 
l) Perokok berat (untuk usia >40) 
m) Varises  
n) Sakit kuning 
o) Kanker payudara (kecurigaan ) 
p) Tekanan darah tinggi untuk usia 40 / perokok berat 

5) Minta klien menjelaskan apa yang sudah diketahui tentang kontrasepsi pil  dan 
lakukan koreksi bila terdapat pendapat-pendapat yang keliru 

6) Berikan penjelasan yang penting tentang kontrasepsi pil pada klien antara lain: 
a) Sangat efektif (99,9%) bila diminum secara tepat 
b) Cara minum pil, 1 hari,1 Pil saat minum tepat/ sama,setelah 1 pak habis 

langsung dilanjutkan  kepak yang lain 
c) Keuntungan:efektifitas tinggi, murah, penggunaan mudah, penghentian 



mudah (jelaskan kemungkinan perubahan haid karena perdarahan bercak 
setelah dihentikan) 

d) Efek samping: mual,payudara tegang,perdarahan bercak, pusing,  sakit 
kepala,peningkatan berat badan,jerawat (hanya muncul pada 3 bulan 
pertama saja ) 

e) Tanda/gejala yang mengharuskan klien datang ke klinik:nyeri parut  bagian 
bawah yang berat,nyeri dada berat,batuk/sesak, pusing berat, gangguan 
penglihatan,nyeri kaki berat 

7) Tegaskan bahwa klien dapat menghentikan pemakaian kontrasepsi pil setiap 
saat 

8) Berikan kontrasepsi pil pada klien  
9) Berikan instruksi pada klien perihal 

a) Bagaimana menggunakan kontrasepsi pil 

 Minum 1 pil setiap hari 

 Minum pil pada waktu yang sama setiap hari 

 Mulai pil pertama pada hari 1-5 saat haid 

 Habiskan satu paket ,mulai hari berikutnya dengan paket baru dan 
jangan istirahat diantara paket 

 Efek samping dan penggunaanya 

 Mual 

 payudara tegang 

 perdarahan ringan 

 pusing,sakit kepala 

 penambahan berat badan 

 jerawat 

 tegaskan bahwa gejala diatas dapat terjadi  dan biasanya hanya dalam 
pemakaian  3 siklus pil saja 

b) Masalah atau komplikasi yang mengharuskan klien kembali ke klinik 

 Nyeri perut bagian bawah atau nyeri panggul 

 Nyeri dada, batukatau sesak nafas 
c) Bila lupa minum pil 

 Satu pil:minum pil saat ingat ( meskipun harus minum pil 2 pada hari 
tersebut, baru lanjutkan sampai satu paket habis) 

 Dua pil atau lebih 
(1) Minum 2 pil sehari hingga terkejar meminum pil yang seharusnya 

sesuai jadwal 
(2) Pakai kodom (tidak koitus)sampai haid berikutnya 

10) Mintalah klien mengulangi instruksi  untuk meyakinkan  bahwa klien sudah 
mengerti 

11) Tanyakan klien apakah masih ada pertanyaan atau hal-hal yang belum di 
mengerti 

12) Diskusikan kunjungan  ulang dan pengamatan lanjutan dengan klien 
a) Kunjungan ulang pertama dalam 3 bulan 
b) Bila tidak ada masalah,sesudah kunjungan ulang pertama dilakukan 

kunjungan ulang berikutnya setiap 6 -12 bulan 
13) Yakinkan klien untuk kembali setiap saat apabila masih ada pertanyaan  atau 



masalah. 
14) Secara sopan ucapkan salam perpisahan pada klien dan dengan ramah 

sampaikan bahwa klien dapat berkunjung : kembali setiap saat 
15) Melakukan pencatatan pada buku regester/catatan akseptor 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Pelayanan Kontrasepsi 
Suntikan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Contoh alkon 
- Buku Lembar Balik ABPK 

b. Prosedur Tindakan 
- Konseling 

1) Sapa klien dengan ramah dan perkenalkan diri Anda 
2) Menayakan rencana keluarga (dalam hal jumlah anak) 

a) Penjelasan mengenai KB suntik: 
b) Menjelaskan bagaimana DMPA mencegah kehamilan (mencegah keluarnya 

sel telur, mengentalkan lender serviks) 
c) Menerangkan efektifitas DMPA (angka kegagalan kurang dari 1%) 
d) Menjelaskan keuntungan DMPA (sangat efektif, berjangka lama, mudah 

melaksanakannya, tidak mengganggu, efek samping sangat sedikit, tidak 
mengganggu saat ibu menyusui, sebagai pencegah kehamilan bukan 
sterilisasi) 

e) Menerangkan kerugian DMPA (tidak melindungi dari IMS/AIDS, dapat 
terjadi perubahan siklus menstruasi, kembalinya kesuburan ada 
kemungkinan tertunda setelah suntikan dihentikan) 

f) Menjelaskan efek samping DMPA (perubahan siklus menstruasi, sakit 
kepla/pusing, meningkatkan berat badan, rasa tidak enak pada payudara) 

g) Menjelaskan jadwal penyuntikan tiap 3 (tiga) bulan sekali dan 
membutuhkan kontrasepsi lain sampai haid kembali bila terlambat 
penyuntikan lebih dari 2 (dua) minggu 

3) Memastikan bahwa DMPA merupakan pilihan klien 
4) Menanyakan pemakaian kontrasepsi sebelumnya dan riwayat penyakit 

sebelumnya untuk memastikan bahwa klien merupakan calon yang tepat 
sebagai akseptor DMPA 

5) Menanyakan kembali pengetahuan klien mengenai efek samping DMPA 
6) Peka terhadap kebutuhan dan kekhawatiran klien tentang DMPA 
7) Menganjurkan klien untuk kembali 12 (dua belas) minggu lagi, berikan tanggal 

pastinya 
8) Menganjurkan agar kembali lagi ke klinik (sebelum waktu suntik ulang yang 

dijadwalkan) apabila: 
a) Perdarahan banyak pervaginam 



b) Terlambat menstruasi (pada pola haid yang biasanya teratur) 
- Penyuntikan 

1) Persiapan dan Pemeriksaan 
a) Siapkan semua perlatan yang dibutuhkan (semprit, kapas alkohol) 
b) Periksa tanggal kadaluarsa obat suntik (tertera di label vial) 
c) Menimbang berat badan 
d) Mengukur tekanan darah 
e) Atur posisi klien untuk penyuntikan di daerah bokong 

2) Persiapan Lokasi Penyuntikan 
a) Bersihkan kulit tempat suntikan menggunakan kapas beralkohol dengan gerakan melingkar kea rah luar tempat 

penyuntikan 
b) Biarkan kulit mengering dengan snedirinya sebelum meberikan suntikan 

3) Persiapan Penyuntikan 
a) Kocok dengan baik vial DMPA, hingga semua obat larut 
b) Buka penutup plastic atau logam tanpa menyentuh penutup karet 
c) Buka kemasan semprit dan jarum suntik tanpa terkontaminasi (perhatikan alur yang memang sudah dibuat untuk 

membuka semprit) 
d) Kencangkan jarum suntik pada tabung sempritnya dengan memegang pangkal jarum suntik dan tabung semprit 

(penutup jarum jangan dibuka) 
e) Buka penutup jarum, tusukkan jarum suntik ke dalam vial melalui penutup karet, putar vial hingga terbalik dan 

masukkan obat ke dalam tabung semprit dengan cara menarik penghisap sempritnya 
f) Cabut jarum dari karet penutup vial, pegang semprit dengan jarum suntik mengarah ke atas secara vertical, 

keluarkan udara yang terdapat dalam tabung semprit dengan cara mendorong penghisap sempritnya 
4) Pasca Suntikan 

a) Tekan tempat bekas jarum suntik menggunakan kapas alkohol, tetapi jangan menggosoknya 
b) Sedot larutan klorin 0,5% ke dalam tabung semprit, keluarkan lagi, lalu lepaskan jarum dari tabung semprit 
c) Buang jarum di wadah khusus (terbuat dari bahan yang sulit ditembus benda tajam), buang semprit dan 

pendorongnya di tempat sampah medis 
d) Catatan: Bila tempat sampah khusus benda tajam telah penuh, bakar atau kubur 
e) Cuci tangan menggunakan sabun dan air, kemudian keringkan menggunakan handuk kering 
f) Mengisi kartu peserta KB dan menyerahkan pada klien 
g) Memberi tahu tanggal suntik kembali 
h) Melakukan pencatatan pada buku register/catatan akseptor 
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Mengatur  tata cara Pemasangan IUD Cooper 
T380a 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum  Pemasangan IUD Cooper 
T380a 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Contoh alkon IUD Cooper T380a 
- Buku ABPK 
- Hand Soap, Handuk Cuci Tangan, Sarung Tangan DTT, Selimut Mandi, Lampu sorot 



- Larutan klorin 0,5%, Bak Klorin 
- Baki dan Alas, Phantom Pemasangan dan pencabutan IUD, Model Uterus Kecil 
- Bak instrumen besar tertutup berisi Spekulum cocor bebek, tampon tang, gunting 

gebogen, Tenakulum/kogel tang, Sondhe uterus, Tang buaya 
- Cucing, bengkok, apron 

b. Prosedur Tindakan 
- Konseling Awal 

1) Sapa klien dengan ramah dan perkenalkan diri anda dan tanyakan tujuan 
kedatangannya. 

2) Berikan informasi umum tentang Keluarga berencana 
3) Berikan informasi tentang jenis kontrasepsi yang tersedia dan keuntungan-

keterbatasan dari masing-masing jenis kontrasepsi (termasuk perbedaan antara 
kontap dan metode reversible): 
a) Tunjukkan di mana dan bagaimana alkon tsb digunakan. 
b) Jelaskan bagaimana cara kerja alkon tsb. 
c) Jelaskan kemungkinan efek samping dan masalah kesehatan lain yang 

mungkin akan dialami. 
d) Jelaskan efek samping yang umunya sering dialami oleh klien 

- Konseling Metode Khusus 
4) Berikan jaminan akan kerahasiaan yang diperoleh klien 
5) Kumpulkan data-data pribadi klien (nama, alamat, dan sebagainya).  
6) Tanyakan tujuan reproduksi (KB) yang diinginkan (apakah klien ingin mengatur 

jarak kelahiran atau ingin membatasi jumlah anaknya) 
7) Tanyakan agama/kepercayaan yang dianut klien, yang mungkin menentang 

penggunaan salah satu metode KB 
8) Diskusikan kebutuhan, pertimbangan dan kekhawatiran klien dengan sikap yang 

simpatik 
9) Bantulah klien untuk memilih metode yang tepat 

- Konseling Pra-Pemasangan dan Seleksi Klien 
10) Lakukan seleksi klien (anamnesis) secara cermat untuk memastikan tidak ada 

masalah kesehatan untuk menggunakan AKDR 
        Riwayat Kesehatan Reproduksi 

a) Tanggal haid terakhir, lama haid, dan pola perdarahan haid 
b) Paritas dan riwayat persainan yang terakhir 
c) Riwayat kehamilan ektopik 
d) Nyeri yang hebat setiap haid 
e) Anemia yang berat (HB < 9 gr% atau hematokrit <30) 
f) Riwayat Infeksi Sistem Genitalia (ISG), penyakit menular seksual (PMS) atau 

infeksi panggul 
g) Berganti-ganti pasangan (risiko ISG tinggi) 
h) Kanker serviks 

11) Jelaskan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan panggul dan jelaskan apa 
yang akan dilakukan dan persilahkan klien untuk mengajukan pertanyaan. 

- Pemeriksaan Panggul 
12) Pastikan klien sudah mengosongkan kandung kemihnya dan mencuci area 

genitalia dengan menggunakan sabun dan air 



13) Cuci tangan dengan air bersih mengalir & sabun, keringkan dengan kain bersih 
14) Bantu klien untuk naik ke meja pemeriksaan 
15) Palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan 

lainnya di daerah supra pubik 
16) Kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan panggul 
17) Atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks 
18) Pakai sarung tangan DTT 
19) Atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam 

wadah steril atau DTT 
20) Lakukan inspeksi pada genetalia eksterna 
21) Palpasi kelenjar skene dan bartolini amati adanya nyeri/duh (discharge) vagina 
22) Masukkan speculum vagina 
23) Lakukan pemeriksaan inspekulo: 

a) Periksa adanya lesi atau keputihan pada vagina 
b) Inspeksi serviks 

24) Keluarkan speculum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula 
dengan tidak menyentuh peralatan lain yang belum digunakan 

25) Lakukan pemeriksaan bimanual: 
a) Pastikan gerakan serviks bebas 
b) Tentukan besar dan posisi uterus 
c) Pastikan tidak ada kehamilan 
d) Pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adneksa 

26) Lakukan pemeriksaan rektovaginal (bila ada indikasi) 
a) Kesulitan menentukan besar uterus retroversi 
b) Adanya tumor pada kavum douglas 

- Tindakan Pra Pemasangan 
27) Jelaskan proses pemasangan AKDR dan apa yang akan klien rasakan pada saat 

proses pemasangan dan setelah pemasangan dan persilahkan klien untuk 
mengajukan pertanyaan 

28) Masukkan lengan AKDR Cu T 380A di dalamkemasan sterilnya: 
a) Buka sebagian plasitik penutupnya dan lipat ke belakang 
b) Masukkan pendorong ke dalam tabung insenter tanpa menyentuh benda 

tidak steril 
c) Letakkan kemasan pada tempat yang datar 
d) Selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR 
e) Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke 

pangkal lengan sehingga lengan akan melipat  
f) Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik tabung 

inserter dari bawah lipatan lengan 
- Prosedur Pemasangan AKDR 

29) Pakai sarung tangan DTT yang baru 
30) Pasang speculum vagina untuk melihat serviks 
31) Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2 sampai dengan 3 kali 
32) Jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati (takik pertama) 
33) Masukkan sonde uterus dengan teknik “tidak menyentuh” (no touch technique) 

yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kavum uteri dengan sekali 



masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir speculum 
34) Tentukan posisi dan kedalaman kavum uteri dan keluarkan sonde 
35) Ukur kedalaman kavum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam 

kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter, 
kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan 

36) Angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak 
steril, hati-hati jangan dampai pendorongnya terdorong 

37) Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal (sejajar lengan 
AKDR). Sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan 
tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviksatau 
sampai terasa adanya tahanan 

38) Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan 
39) Lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal yaitu menarik 

keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan 
pendorong 

40) Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks 
sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan 

41) Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 
3-4 cm 

42) Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah terkontaminasi 
43) Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5% 
44) Periksa serviks dan bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, 

tekan dengan kassa selama 30-60 detik 
45) Keluarkan speculum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5% 

- Tindakan pasca pemasangan 
46) Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 

10 menit untuk dekontaminasi 
47) Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi (kassa, sarung tangan sekali 

pakai) ke tempat yang sudah disediakan  
48) Celupkan kedua tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam 

larutan klorin 0,5%, bersihkan cemaran pada sarung tangan, buka secara 
terbalik dan rendam dalam klorin 0,5% 

49) Cuci tangan dengan air dan sabun 
50) Pastikan klien tidak mengalami kram hebat dan amati selama 15 menit sebelum 

memperbolehkan klien pulang 
- Konseling Pasca Pemasangan 

51) Ajarkan klien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus 
dilakukan 

52) Jelaskan pada klien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping 
53) Beritahu kapan klien harus datang kembali ke klinik untuk kontrol 
54) Ingatkan kembali masa pemakaian AKDR Cu T 380 A adalah 10 tahun 
55) Yakinkan klien bahwa ia dapat datang  ke klinik setiap saat bila memerlukan 

konsultasi, pemeriksaan medik atau bila menginginkan AKDR tersebut dicabut 
56) Minta klien untuk mengulangi kembali penjelasan yang telah diberikan 
57) Lengkapi rekam medik dan kartu AKDR untuk klien 

 

 



KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan   

Tanggal Revisi   

Tanggal Aktif   

BADAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MANUSIA  

KESEHATAN 

 
Disahkan Oleh 

Kaprodi  Kebidanan 
Magetan 

 
 
 

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb 
NIP.1980022220050122009 

PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Ketrampilan Insersi 
(Manual) Akdr Pasca 

Plasenta  

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum   Ketrampilan Insersi (Manual) 
Akdr Pasca Plasenta 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Contoh alkon 
- Buku ABPK 
- Hand Soap, Handuk Cuci Tangan, Sarung Tangan DTT, Selimut Mandi, Lampu sorot 
- Larutan klorin 0,5%, Bak Klorin 
- Baki dan Alas, Phantom Pemasangan dan pencabutan IUD, Model Uterus Kecil 
- Bak instrumen besar tertutup berisi Spekulum cocor bebek, tampon tang, gunting 

gebogen, Tenakulum/kogel tang, Sondhe uterus, Tang buaya 
- Cucing, bengkok, apron 

b. Prosedur Tindakan 
- Konseling Awal 

1) Sapa klien dengan ramah dan perkenalkan diri anda dan tanyakan tujuan 
kedatangannya. 

2) Berikan informasi umum tentang Keluarga berencana 
3) Berikan informasi tentang jenis kontrasepsi yang tersedia dan keuntungan-

keterbatasan dari masing-masing jenis kontrasepsi (termasuk perbedaan 
antara kontap dan metode reversible): 
a) Tunjukkan di mana dan bagaimana alkon tsb digunakan. 
b) Jelaskan bagaimana cara kerja alkon tsb. 
c) Jelaskan kemungkinan efek samping dan masalah kesehatan lain yang mungkin akan dialami 
d) Jelaskan efek samping yang umumnya sering dialami oleh klien 

4) Jelaskan apa yang bisa diperoleh dari kunjungannya. 
- Konseling Metode Khusus 

5) Lihat kembali catatan klien untuk memastikan bahwa ia calon yang tepat 
sebagai pengguna AKDR 

6) Berikan jaminan akan kerahasiaan yang diperlukan klien 
7) Pastikan ia memilih AKDR melalui proses konseling yang benar (bila proses 

konseling kurang memadai, lakukan konseling ulangan) 
a) Konseling (suportif dan saling percaya) ulangan: 

 Tunjukkan rasa hormat dan ciptakan rasa nyaman untuk klien  

 Minta klien untuk menyampaikan apa yang dibutuhkannya, harapan atau kekhawatiran, dan apa yang ingin diketahui 

 Tanyakan apakah ia ingin didampingi oleh pasangan atau keluarga 

 Mendengar aktif 

 Hargai dan beri dukungan terhadap pilihan klien 

 Pastikan klien mengerti hal-hal penting yang telah dijelaskan 
8) Beri penjelasan tentang menjarangkan kehamilan dan KB postpartum 

a) Kaji pengetahuan klien tentang menjarangkan kehamilan (pregnancy spacing) 
b) Tanyakan riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya (MAL, pil, tubektomi, kondom, dan AKDR pasca plasenta). 

Lakukan klarifikasi apabila terjadi misinformasi 



c) Jelaskan perlindungan terhadap IMS, termasuk penggunaan kondom 
Bantu klien untuk memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi 
kesehatannya (tidak mengidap penyakit berat seperti trofoblas ganas, 
keganasan serviks atau endometrium, kelainan kavum uteri, TBC panggul, 
risiko tinggi gonorrhoe atau Chlamydia, HIV/AIDS atau tidak melaksanakan 
terapi ARV secara benar) 

- Konseling Spesifik 
9) Lakukan konseling AKDR pasca plasenta 
a) Gunakan ABPK dan tunjukkan AKDR selama konseling 
b) Diskusikan informasi penting yang terkait dengan: 

 Efektifitas (hampir  100% pencegahan kehamilan) 

 Cara kerja (imobilisasi sperma sebelum fertilisasi) 

 Prosedur pemasangan AKDR 

 Pencegahan kehamilan hingga 12 tahun 

 Dapat dihentikan setiap saat apabila diinginkan dan fertilisasi segera 
pulih setelah pencabutan 

10) Beritahukan jadwal kunjungan ulang setelah pemasangan 
11) Diskusikan keuntungan dan keterbatasan AKDR pasca plasenta 
a) Keuntungan 

 Segera dipasang setelah persalinan 

 Tidak perlu persiapan khusus 

 Kesuburan segera pulih setelah pencabutan 

 Tidak mempengaruhi ASI 

 Kontrasepsi efektif dan jangka panjang (hingga 12 tahun) 
b) Keterbatasan 

 Menoragi dan kram perut bawah pada beberapa siklus  

 Tidak punya efek perlindungan terhadap IMS, termasuk HIV/AIDS 

 Walaupun minimal, ada risiko perforasi 

 Risiko ekspulsi setelah pemasangan 
c) Diskusikan hal-hal yang harus diwaspadai: 

 Lokhia berbau 

 Nyeri perut bawah, terutama bila disertai lesu, demam atau menggigil 
dalam 20 hari pertama setelah insersi 

 Kemungkinan hamil 

 Kemungkinan ekspulsi  
12) Perhatikan hal-hal yang kemungkinan menjadi penyulit setelah 

pemasangan AKDR: 
a)    KPSW lebih dari 18 jam 
b)    Korioamnionitis 
c)    Sepsis puerperalis 
d)    Perdarahan postpartum berkepanjangan 
e)    Trauma jalan lahir yang diperparah oleh prosedur insersi AKDR 

13) Bila ada hal-hal yang membahayakan, jelaskan pada klien bahwa ini bukan 
saat terbaik untuk insersi AKDR dan dianjurkan untuk evaluasi ulang pada 6 
minggu postpartum (konseling untuk menggunakan kontrasepsi efektif 
lainnya) 



- Insersi AKDR Pasca Plasenta 
14) Pastikan klien telah mengosongkan kandung kemih 
15) Bantu klien untuk naik ke ranjang 
16) Tentukan tinggi fundus uteri dan pastikan berkontraksi baik 
17) Siapkan peralatan untuk insersi AKDR 
18) Pastikan AKDR telah tersedia di ruang pelayanan AKDR 

- Persiapan sebelum pemasangan 
19) Beritahu klien bahwa prosedur insersi akan dilakukan 
20) Cuci tangan, keringkan dan gunakan sarung tangan DTT/steril  
21) Susun peralatan dan bahan di atas meja dan atur sesuai dengan urutan 

tindakan 
22) Buka kemasan AKDR hingga setengahnya, keluarkan inserter, pastikan 

benangnya dapat ditarik untuk mengeluarkan AKDR dan siapkan di atas 
meja  
- Insersi AKDR 

23) Inspeksi genitalia eksterna 
24) Pasang speculum 
25) Gunakan speculum untuk visualisasi serviks 
26) Usap serviks dan vagina dengan kapas yang dibasahi larutan antiseptik (2 

kali) 
27) Jepit bibir anterior serviks dengan klem ovum (klem porsio) 
28) Gunakan klem ovum tersebut untuk melakukan traksi serviks anterior 

dengan sudut 450 kemudian keluarkan speculum 
29) Ambil dan tempatkan AKDR diantara jari tengah dan telunjuk (posisi lengan 

AKDR di ujung jari dan batangnya diletakkan pada bagian palmar jari 
tengah, dijepit dengan bagian dorsal jari telunjuk) masukkan ke dalam 
kavum uteri (mengikuti alur bawah klem porsio) 

30) Setelah ujung jari melewati ostium uteri, lepaskan jepitan klem ovum pada 
porsio dan keluarkan dari vagina kemudian letakkan tangan pada dinding 
depan uterus (telapak tangan pada korpus dan jari-jari tangan pada fundus) 
dan tekan uterus ke dorso kaudal (SBR mengarah ke bawah sehingga 
memfasilitasi ujung jari dan AKDR masuk lebih dalam) 

31) Secara perlahan-lahan arahkan ujung jari dan AKDR ke fundus uteri 
(mengarah ke umbilicus) sambil memposisikan ibu jari di atas jari manis dan 
kelingking untuk member akses lebih baik bagi tangan untuk masuk lebih 
dalam 

32) Pastikan ujung jari dan AKDR mencapai fundus (kontrol dengan jari-jari 
tangan luar yang diletakkan pada fundus) 

33) Buka jepitan jari tengah dan telunjuk pada AKDR sambil merotasikan 
tangan 300 agar AKDR terlepas dan lengannya tertahan pada dinding dalam 
kavum uteri 

34) Geser kedua jari penjepit (dengan posisi terbuka) ke samping dimana 
arahnya berlawanan dengan sisi lengan AKDR yang menempel pada dinding 
kavum uteri 

a) Apabila putaran 450 berlawanan dengan arah jarum jam maka kedua jari 
digeser ke arah kanan operator 



b) Apabila putaran 45
0
 sesuai dengan arah jarum jam maka kedua jari digeser 

ke kiri penolong 
35) Tekan SBR untuk stabilisasi AKDR yang terpasang dan secara perlahan-

lahan (jangan mendekatkan kembali kedua jari) tarik tangan dalam ke luar  
36) Pertahankan tekanan pada SBR hingga kedua jari (telunjuk dan tengah) 

dapat dikeluarkan 
37) Pastikan tidak terjadi perdarahan baru dan apabila tampak AKDR pada 

ostium uteri eksternum maka keluarkan AKDR tersebut dan lakukan insersi 
ulang 

38) Kumpulkan peralatan dan bahan bekas pakai ke dalam klorin 0,5% 
- Tindakan pasca insersi 

39) Anjurkan klien untuk tetap berbaring beberapa menit dan lakukan inisiasi 
menyusu dini serta jelaskan keperluan kunjungan ulang termasuk asuhan 
nifas 

40) Amankan bahan-bahan bekas pakai dan masukkan di tempat sampah yang 
tersedia 

41) Rendam tangan (masih menggunakan sarung tangan) ke dalam larutan 
klorin 0,5%, bersihkan noda atau sekret pada sarung tangan kemudian 
lepaskan dan rendam dalam klorin 0,5% 

42) Cuci tangan pasca insersi 
43) Jelaskan asuhan mandiri 
a) Beri kartu klien yang mencantumkan jenis AKDR dan waktu pakai 
b) Jelaskan efek samping AKDR dan bagaiman cara mengatasinya 
c) Sesuaikan jadwal kunjungan ulang dengan jadwal asuhan nifas atau 

neonatal 
d) Pesankan klien dapat datang setiap waktu apabila timbul masalah atau ada 

hal-hal yang mengkhawatirkan  
e) Jelaskan gejala-gejala yang membutuhkan pemeriksaan segera 
f) Kaji apakah klien memahami jika terjadi ekspulsi 
g) Pastikan klien mengerti bahwa AKDR tidak mengganggu laktasi atau ASI 
h) Pastikan klien mengerti tentang informasi pada asuhan mandiri (sudah 

disiapkan sebelumnya) 
44) Lakukan rekam medik dan hasil pelayanan di kartu klien/status pasien 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Ketrampilan Insersi 
(Klem) Akdr Pasca 

Plasenta 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Mengatur  tata cara   Ketrampilan Insersi (Klem) 
AKDR Pasca Plasenta 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum    Ketrampilan Insersi (Klem) 
AKDR Pasca Plasenta 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Contoh alkon 
- Buku ABPK 
- Hand Soap, Handuk Cuci Tangan, Sarung Tangan DTT, Selimut Mandi, Lampu sorot 



- Larutan klorin 0,5%, Bak Klorin 
- Baki dan Alas, Phantom Pemasangan dan pencabutan IUD, Model Uterus Kecil 
- Bak instrumen besar tertutup berisi Spekulum cocor bebek, tampon tang, gunting 

gebogen, Tenakulum/kogel tang, Sondhe uterus, Tang buaya 
- Cucing, bengkok, apron 

b. Prosedur Tindakan 
- Konseling Awal 

1) Sapa klien dg ramah, perkenalkan diri & tanyakan tujuan kedatangannya. 
2) Berikan informasi umum tentang Keluarga Berencana 
3) Berikan informasi tentang jenis kontrasepsi yang tersedia dan keuntungan-

keterbatasan dari masing-masing jenis kontrasepsi (termasuk perbedaan 
antara kontap dan metode reversible): 
a) Tunjukkan di mana dan bagaimana alkon tsb digunakan. 
b) Jelaskan bagaimana cara kerja alkon tsb. 
c) Jelaskan kemungkinan efek samping dan masalah kesehatan lain yang 

mungkin akan dialami 
d) Jelaskan efek samping yang umumnya sering dialami oleh klien 

4) Jelaskan apa yang bisa diperoleh dari kunjungannya. 
- Penapisan Klien 

5) Lihat kembali catatan klien untuk memastikan bahwa ia calon yang tepat 
sebagai pengguna AKDR 

6) Berikan jaminan akan kerahasiaan yang diperlukan klien 
7) Pastikan ia memilih AKDR melalui proses konseling yang benar (bila proses 

konseling kurang memadai, lakukan konseling ulangan) 
a) Konseling (suportif dan saling percaya) ulangan: 

 Tunjukkan rasa hormat dan ciptakan rasa nyaman untuk klien 

 Mintakan klien menyampaikan apa yang dibutuhkannya, harapan atau 
kekhawatiran, dan apa yang ingin diketahui 

 Tanyakan apakah ia ingin didampingi oleh pasangan atau keluarga 

 Mendengar aktif 

 Hargai dan beri dukungan terhadap pilihan klien 

 Pastikan klien mengerti hal-hal penting yang telah dijelaskan  
8) Beri penjelasan tentang menjarangkan kehamilan dan  KB postpartum 

a) Kaji pengetahuan klien ttg menjarangkan kehamilan (pregnancy spacing) 
b) Tanyakan riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya (MAL, pil, 

tubektomi, kondom dan AKDR pascaplasenta). Lakukan klarifikasi apabila 
terjadi misinformasi 

c) Jelaskan perlindungan terhadap IMS, termasuk penggunaan kondom 
Bantu klien untuk memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi 
kesehatannya (tidak mengidap penyakit berat seperti penyakit trofoblas 
ganas keganasan serviks atau endometrium, kelainan kavum uteri, TBC 
panggul, risiko tinggi infeksi gonorrhoe atau clamidia, HIV/AIDS atautidak 
melaksanakan terapi ARV secara benar) 

- Konseling Spesifik 
9) Lakukan konseling AKDR pascaplasenta 
10) Gunakan ABPK dan tunjukkan AKDR selama konseling 



11) Diskusikan informasi penting yang terkait dengan: 
a) Efektivitas (hampir 100% pencegahan kehamilan) 
b) Cara kerja (imobilisasi sperma sebelum fertilisasi) 
c) Prosedur pemasangan AKDR 
d) Pencegahan kehamilan hingga 12 tahun 
e) Dapat dihentikan setiap saat apabila diinginkan dan fertilisasi segera pulih 

setelah pencabutan 
12) Beritahu jadwal kunjunganulang setelah pemasangan 
13) Diskusi keuntungan dan keterbatasan AKDR pascaplasenta 

a) Keuntungan: 

 Segera dipasang setelah persalinan 

 Tidak perlu persiapan khusus  

 Kesuburan segera pulih setelah pencabutan 

 Tidak mempengaruhi ASI 

 Kontrasepsi efektif dan jangka panjang (hingga 12 tahun) 
b) Keterbatasan: 

 Menoragi dan kram perut bawah pada beberapa siklus  

 Tidak punya efek perlindungan terhadap IMS, termasuk HIV/AIDS 

 Walaupun minimal, ada resiko perforasi 

 Risiko ekspulsi setelah pemasangan 
14) Diskusikan hal-hal yang harus diwaspadai: 

 Lokhia yang berbau 

 Nyeri perut bawah, terutama bila disertai lesu, demam atau menggigil 
dalam 20 hari pertama setelah insersi 

 Kemungkinan hamil  

 Kemungkinan ekspulsi 
15) Perhatikan hal-hal yang kemungkinan menjadi penyulit setelah pemasangan 

AKDR: 
a) KPSW lebih dari 18 jam 
b) Korioamnionitis 
c) Sepsis puerperalis 
d) Perdarahan postpartum berkepanjangan 
e) Trauma jalan lair yang diperparah oleh prosedur insersi AKDR 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Ketrampilan Pencabutan 
Akdr 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Mengatur  tata cara    Ketrampilan Pencabutan 
AKDR 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum  Ketrampilan Pencabutan 
AKDR 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Contoh alkon 
- Buku ABPK 
- Hand Soap, Handuk Cuci Tangan, Sarung Tangan DTT, Selimut Mandi, Lampu sorot 



- Larutan klorin 0,5%, Bak Klorin 
- Baki dan Alas, Phantom Pemasangan dan pencabutan IUD, Model Uterus Kecil 
- Bak instrumen besar tertutup berisi Spekulum cocor bebek, tampon tang, gunting 

gebogen, Tenakulum/kogel tang, Sondhe uterus, Tang buaya 
- Cucing, bengkok, apron 

b. Prosedur Tindakan 
- Konseling Pra Pencabutan 

1) Sapa klien dengan ramah dan perkenalkan diri anda  
2) Tanyakan tujuan dari kunjungan 
3) Tanyakan apa alasannya ingin mencabut AKDR tersebut dan jawab semua 

pertanyaan 
4) Tanyakan tujuan reproduksi (KB) selanjutnya (apakah klien ingin mengatur 

jarak kelahiran atau ingin membatasi jumlah anak) 
5) Jelaskan proses pencabutan AKDR dan apa yang akan klien rasakan pada saat 

proses pencabutan dan setelah pencabutan 
- Tindakan Pra Pencabutan 

6) Pastikan klien sudah mengosongkan kandung kemihnya dan mencuci are 
genitalia dengan menggunakan sabun dan air 

7) Bantu klien naik ke meja pemeriksaan 
8) Cuci tangan dengan air dan sabun, keringkan dengan kain bersih 
9) Pakai sarung tangan DTT yang baru 
10) Atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan dipakai dalam wadah 

steril atau DTT 
- Prosedur pencabutan 

11) Lakukan pemeriksaan bimanual 
a) Pastikan gerakan serviks bebas 
b) Tentukan besar dan posisi uterus 
c) Pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adneksa 

12) Pasang speculum vagina untuk melihat serviks 
13) Usap vagina dan serviks dengan larutan 
14) Jepit benang yang dekat dengan serviks dengan klem 
15) Tarik keluar benang secara mantap tetapi hati-hati untuk mengeluarkan AKDR 
16) Tunjukkan AKDR tersebut pada klien, kemudian rendam dalam klorin 0,5% 
17) Keluarkan speculum dengan hati-hati 
- Tindakan pasca pencabutan 

18) Rendam semua peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% 
selama 10 menit untuk dekontaminasi 

19) Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi (kassa, sarung tangan sekali 
pakai) ke tempat yang sudah disediakan 

20) Celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan 
klorin 0,5%, kemudian lepaskan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam 
larutan klorin tersebut 

21) Cuci tangan dengan air dan sabun 
22) Amati selama 5 menit sebelum memperbolehkan klien pulang  
- Konseling pasca pencabutan 

23) Diskusikan apa yang harus dilakukan bila klien mengalami masalah (misalnya 



perdarahan yang lama atau rasa nyeri pada perut/panggul) 
24) Minta klien untuk mengulangi kembali penjelasan yang telah diberikan 
25) Jawab semua pertanyaan klien 
26) Ulangi kembali keterangan tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia dan 

risiko keuntungan dari masing-masing alat kontrasepsi bila klien ingin tetap 
mengatur jarak kelahiran atau ingin membatasi jumlah anaknya 

27) Bantu klien untuk menentukan alat kontrasepsi sementara sampai dapat 
memutuskan alat kontrasepsi baru yang akan dipakai 

28) Buat rekam medik tentang pencabutan AKDR 
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Keterampilan Memasang 
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2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 

Mengatur  tata cara  Keterampilan Memasang 
Implan-2  Plus 



Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
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6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum  Keterampilan Memasang 
Implan-2  Plus 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Phantom lengan implan 
- Dompet tempat alat yang berisi pinset anatomi kecil, klem mosquito, U Klem, 

Scaple Handle, Trocart, Mal, Jaringan Palsu, Kapsul Implan 2-Plus, Lidocain 
- Bak instrumen sedang yang berisi duk lubang implan dan alas lengan 
- Kassa, Kapas, Spuit 3 cc 
- Bengkok, Cucing, Bak klorin, Larutan klorin 0,5%, Sarung tangan, safety box 

b. Prosedur Tindakan 
- Persiapan 

1) Tanyakan dengan seksama apakah klien telah mendapatkan konselig tentang 
prosedur pemasangan Implan-2 Plus 

2) Periksa  kembali rekam medis dan lakukan penilaian lanjutan bila ada indikasi 
3) Tanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anastesi 
4) Periksa kembali untuk meyakinkan bahwa klien telah mencuci lengannya 

sebersih mungkin dengan sabun dan air dan membilasnya sehingga tidak ada 
sisa sabun 

5) Bantu klien naik ke meja periksa 
6) Letakkan kain yang bersih dan kering di bawah lengan klien dan atur posisi 

lengan klien dengan benar 
7) Tentukan tempat pemasangan pada bagian dalam lengan atas, dengan 

mengukur 8 cm di atas lipatan siku 
8) Beri tanda pada tempat pemasangan dengan pola kaki segitiga terbalik untuk 

memasang dua kapsul Implan-2 Plus (40 mm) 
9) Pastikan bahwa peralatan yang steril atau yang telah di desinfeksi tingkat 

tinggi (DTT) sudah tersedia 
10) Buka bisturi/sklapel dan gagangnya dari kemasannya 
11) Buka kemasan Implan-2 Plus dan jatuhkan ke dalam wadah steril (pastikan 

trokar dan kapsul Implan berada dalam selubung plastik dan pendorongnya 
dalam kondisi baik) 



- Tindakan Pra Pemasangan Implan-2 
12) Cuci tangan dengan air dan sabun, keringkan dengan kain bersih 
13) Pakai sarung tangan steril atau DTT, bila sarung tangan diberi bedak, hapus 

bedak dengan menggunakan kasa yang telah dicelupkan ke dalam air steril 
atau DTT 

14) Siapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan 
15) Hitung jumlah kapsul untuk memastikan lengkap 2 buah 
16) Usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik, gerakkan ke arah luar 

secara melingkar dengan diameter 10-15 cm dan biarkan kering  
17) Pasang kain penutup (doek) steril atau DTT di sekeliling lengan klien 

- Pemasangan Kapsul Implan-2 Plus 
18) Suntikkan anastesi lokal 0,3 cc pada kulit (intradermal) pada tempat insisi yang 

telah ditentukan, sampai kulit sedikit menggelembung 
19) Teruskan penusukan jarum ke lapisan di bawah kulit (subdermal) sepanjang 4 

cm, dan suntikkan masing-masing 1 cc pada jalur pemasangan kapsul nomor 1 
dan 2 

20) Uji efek anastesinya sebelum melakukan insisi pada kulit 
21) Buat insisi dangkal selebar 2 mm dengan skalpel atau ujung bisturi hingga 

mencapai lapisan subdermal 
22) Buka selubung plastik trokar dan pastikan kedua kapsul Implan-2 Plus dalam 

posisi baik dan berurutan di dalam trokar serta kenali pangkal trokar yang ada 
tanda panahnya 

23) Masukkan ujung trokar (tanda panah di posisi atas) hingga mencapai lapisan 
subdermal, kemudian luruskan trokar sejajar dengan permukaan kulit  

24) Ungkit kulit dan dorong trokar dan pendorongnya sampai batas tanda 1 (pada 
pangkal trokar) tepat berada pada luka insisi 

25) Masukkan ujung pendorong (perhatikan tanda panah pada pendorong berada 
pada posisi disebelah atas atau sama dengan trokar) pada lubang dipangkal 
trokar hingga terasa tahanan 

26) Putar (searah jarum jam) pendorong hingga sudut 1800 hingga terbebas dari 
tahanan dan ujungnya memasuki jalur tempat kapsul dan tahan pada posisi 
tersebut 

27) Kemudian tarik trokar ke arah pendorong hingga terasa tahanan untuk 
menempatkan kapsul pertama di lapisan subdermal (pangkal trokar tidak 
bertemu dengan pangkal pendorong karena hanya mencapai setengah dari 
panjang pendorong) 

28) Dengan kondisi tersebut, tahan ujung kapsul di bawah kulit, tarik trokar dan 
pendorongnya secara bersama-sama sampai batas tanda 2 (pada ujung trokar) 
terlihat pada luka insisi 

29) Kemudian belokkan arah trokar ke samping kapsul pertama dan diarahkan ke 
sisi lain dari kaki segitiga terbalik (imajiner) hingga tanda 1 mencapai luka insisi 

30) Putar (berlawanan dengan arah jarum jam) pendorong hingga 1800 hingga 
terbebas dari tahanan dan ujungnya memasuki jalur tempat kapsul 

31) Tahan pendorong dan tarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk 
menempatkan kapsul kedua pada tempatnya 

32) Tahan ujung kapsul kedua yang sudah terpasang di bawah kulit, tarik trokar 



dan pendorong hingga keluar dari luka insisi 
33) Raba kapsul di bawah kulit untuk memastikan kedua kapsul Implan-2 telah 

terpasang baik pada posisinya 
34) Raba daerah insisi untuk memastikan seluruh kapsul berada jauh dari luka 

insisi 
- Tindakan Pasca Pemasangan 

35) Tekan pada tempat insisi dengan kasa untuk menghentikan perdarahan 
36) Dekatkan ujung-ujung insisi dan tutup dengan band-aid 
37) Beri pembalut tekan untuk mencegah perdarahan bawah kulit atau memar 

pada kulit 
38) Beri petunjuk pada klien cara merawat luka dan jelaskan bila ada nanah atau 

perdarahan atau kapsul keluar dari luka insisi maka ia harus segera kembali ke 
klinik 

39) Masukkan klorin dalam tabung suntik dan rendam alat suntik tersebut dalam 
larutan klorin selama sepuluh menit 

40) Letakkan semua peralatan dalam larutan klorin selama sepuluh menit untuk 
dekontaminasi, pisahkan trokar dari pendorongnya 

41) Buang peralatan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempatnya (kasa, kapas, 
sarung tangan/alat suntik sekali pakai) 

42) Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin, 
kemudian buka & rendam selama sepuluh menit 

43) Cuci tangan dengan sabun dan air, kemudian keringkan dengan kain bersih 
44) Gambar letak kapsul pada rekam medik dan catat bila ada hal khusus 
45) Lakukan observasi selama 5 menit sebelum memperbolehkan klien pulang 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP 

Keterampilan Memasang 
Implan-2  Fin 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 

Mengatur  tata cara  Keterampilan Memasang 
Implan-2  Fin 



Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum  Keterampilan Memasang 
Implan-2  Fin 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Phantom lengan implan 
- Dompet tempat alat yang berisi pinset anatomi kecil, klem mosquito, U Klem, 

Scaple Handle, Trocart, Mal, Jaringan Palsu, Kapsul Implan 2-Fin, Lidocain 
- Bak instrumen sedang yang berisi duk lubang implan dan alas lengan 
- Kassa, Kapas, Spuit 3 cc 
- Bengkok, Cucing, Bak klorin, Larutan klorin 0,5%, Sarung tangan, safety box 

b. Prosedur Tindakan 
- Persiapan 

1) Tanyakan dengan seksama apakah klien telah mendapatkan konseling tentang 
prosedur pemasangan Implan-2 Fin 

2) Periksa kembali rekam medis dan lakukan penilaian lanjutan bila ada indikasi 
3) Tanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anestesi 
4) Periksa kembali untuk menyakinkan bahwa klien telah mencuci lengannya 



sebersih mungkin dengan sabun dan air dan membilasnya sehingga tidak ada 
sisa sabun 

5) Bantu klien naik ke meja periksa 
6) Letakkan kain yang bersih dan kering di bawah lengan klien dan atur posisi 

lengan klien dengan benar 
7) Tentukan tempat pemasangan pada bagian dalam lengan atas, dengan 

mengukur 8 cm di atas lipatan siku 
8) Beri tanda pada tempat pemasangan dengan pola kaki segitiga terbalik untk 

memasang dua kapsul Implan-2 Plus (40 mm) 
9) Pastikan bahwa peralatan yang steril atau telah didisinfeksi tingkat tinggi (DTT) 

sudah tersedia 
10) Buka bisturi/scalpel dan gagangnya dari kemasannya 
11) Buka kemasan Impaln-2 Fin dan jatuhkan ke dalam wadah steril (pastikan 

trokar dan kapsul Implan berada dalam selubung plastik dan pendorongnya 
dalam kondisi baik) 

- Tindakan pra pemasangan Implan-2 Fin 
12) Cuci tangan dengan air dan sabun, keringkan dengan kain bersih 
13) Pakai sarung tangan steril atau DTT; bila sarung tangan diberi bedak, hapus 

bedak dengan menggunakan kassa yang telah dicelupkan dengan air steril 
atau DTT 

14) Siapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan 
15) Hitung jumlah kapsul untuk memastikan lengkap 2 buah 
16) Usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptic,gerakan kearah luar 

secara melingkar dengan diameter 10-15 cm dan biarkan kering 
17) Pasang kain penutup (doek)steril atau DTT di sekeliling lengan klien 

- Pemasangan kapsul Implant- 2 Fin 
18) Suntikan anestesi lokal 0,3 cc pada kulit(intradermal)pada tempat insisi yang 

tentukan,sampai kulit sedikit menggelembung (subdermal) 
19) Teruskan penusukan jarum ke lapisan dibawah kulit (subdermal) sepanjang 4 

cm,dan suntikkan masing-masing 1 CC pada jalur pemasangan kapsul  nomor1 
dan 2 

20) Uji efek anestesinya sebelum melakukan insisi pada kulit 
21) Buat insisi dangkal selebar 2 mm dengan skapel atau ujung bisturi  hingga 

mencapai lapisan subdermal 
22) Buka selubung plastik trocar dan masukkan kedua kapsul implant  kedalam 

lobang trocar sejajar secara berurutan  hingga terposisi dengan baik  
23) Masukkan ujung trokar (dengan sudut 30º dan bagian tajam di bagian bawah) 

hingga mencapai lapisan  subdermal,kemudian luruskan trocar sejajar dengan 
permukaan kulit. 

24) Ungkit kulit dan dorong trokar  dan pendorongnya sampai batas tanda 1 
(dekat pangkal trokar) tepat berada pada luka insisi 

25) Masukkan ujung pendorong ke lobang trokar (perhatikan bahwa diameter  
lobang tersebut  lebih kecil dari diameter ujung trocar) dan perhatikan bahwa 
sirip (fin)pada pendorong mengarah kebawah (agar dapat masuk pada celah di  
pangkal inserter untuk menepatkan kapsul di  subdermal) 

26) Dorong pendorong hingga menyentuh pangkal kapsul  kemudian tarik trocar 



kea rah pendorong (untuk menempatkan kapsul)hingga sirip  pada pendorong 
masuk kecelah di pangkal trokar. 

27) Setelah dipastikan batang kapsul pada tempatnya di subdermal maka tahan 
kapsul pada tempatnya, tarik trocar hingga tanda 2 (dekat ujung Trokar) 
kemudian pindahkan ujung kapsul kesamping kapsul  pertama(tahan pangkal 
kapsul pertama dengan ujung jari telunjuk) dan arahkan ke 1,5 cm lateral dari 
ujung kapsul pertama sehingga membentuk huruf V. 

28) Dorong trocar (pada lapisan subdermal)tanda 1 mencapai luka insisi 
29) Putar pendorong (searah dengan putaran jarum jam) untuk mematahkan 

kedua tangkai sirip pendorong (pada celah dipangkal trokar) sehingga trokar 
dapat ditarik ke arah pendorong 

30) Tahan pendorong dan tarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk 
menempatkan kapsul kedua pada tempatnya 

31) Tahan ujung kapsul kedua yang sudah terpasang di bawah kulit, tarik trokar 
dan pendorong hingga keluar  dari luka insisi 

32) Raba kapsul di bawah kulit untuk memastikan kedua kapsulImplan-2 Fin telah 
terpasang baik pada posisinya 

33) Raba daerah insisi untuk memastikan seluruh kapsul berada pada jarak yang 
aman luka insisi 

- Tindakan pasca pemasangan 
34) Tekan pada tempat insisi dengan kassa untuk menghentikan perdarahan 
35) Dekatkan ujung-ujung insisi dan tutup dengan band-aid 
36) Beri pembalut tekan untuk mencegah perdarahan bawah kulit atau memar 

pada kulit 
37) Beri petunjuk pada klien cara merawat luka dan jelaskan bila ada nanah atau 

perdarahan atau kapsul keluar dari luka insisi mkaia harus segera kembali ke 
klinik 

38) Masukkan klorin dalam tabung suntik dan rendam alat suntik tersebut dalam 
larutan klorin selama sepuluh menit 

39) Letakkan semua peralatan dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk 
dekontaminasi, pisahkan trokar dari pendorongnya 

40) Buang peralatan yang sudah tidak  dipakai lagi ke tempatnya (kassa, kapas, 
sarung tangan/alat suntik sekali pakai) 

41) Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin, 
kemudian buka dan rendam selama 10 menit 

42) Cuci tangan dengan sabun dan air, kemudian keringkan dengan kain bersih 
43) Gambar letak kapsul pada rekam medik dan catat bila ada hal khusus 
44) Lakukan observasi selama 5 menit sebelum memperbolehkan klien pulang 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist  Ketrampilan Mencabut Implan-2 Kapsul   

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Phantom lengan implan 
- Dompet tempat alat yang berisi pinset anatomi kecil, klem mosquito, U Klem, 

Scaple Handle, Trocart, Mal, Jaringan Palsu, Kapsul Implan 2, Lidocain 
- Bak instrumen sedang yang berisi duk lubang implan dan alas lengan 
- Kassa, Kapas, Spuit 3 cc 
- Bengkok, Cucing, Bak klorin, Larutan klorin 0,5%, Sarung tangan, safety box 

b. Prosedur Tindakan 
- Persiapan 

1) Tanyakan pada klien alasannya ingin mencabut Impaln-2 
2) Tanyakan apakah sudah mengetahui prosedur pencabutan Implan-2 
3) Tanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anestesi 
4) Periksa kembali untuk menyakinkan bahwa klien telah mencuci lengannya 

sebersih mungkin dengan sabun dan air dan membilasnya sehingga tidak ada 
sisa sabun 

5) Bantu klien naik ke meja periksa, letakkan kain yang bersih dan kering di 
bawah lengan klien dan atur posisi lengan klien dengan benar 

6) Raba kapsul untuk menentukan lokasi tempat insisi guna mencabut kapsul 
untuk memperhitungkan jarak yang sama dari ujung akhir semua kapsul 

7) Pastikan bahwa peralatan yang steril atau telah didisinfeksi tingkat tinggi (DTT) 
sudah tersedia 

8) Buka peralatan steril dari kemasannya 
- Tindakan pra pencabutan 

9) Cuci tangan dengan air dan sabun keringkan dengan kain bersih 
10) Pakaai sarung tangan steril atau DTT; bila sarung tangan diberi bedak, hapus 

bedak dengan menggunakan kassa yang telah dicelupkan ke dalam air steril 
atau DTT 

11) Siapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan 
12) Usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik, gerakkan ke arah luar 

secara melingkar seluas dengan diameter 10-15 cm dan biarkan kering 
13) Pasang kain penutup (doek) steril atau DTT di sekeliling lengan klien 

- Pencabutan kapsul dengan Teknik Presentasi dan Jepit 
14) Suntikkan anestesi local (0,3 cc) intrakutan di tempat insisi dan 1 cc subdermal 

di bawah ujung kapsul (1/4 panjang kapsul) 
15) Uji efek anestesinya sebelum membuat insisi pada kulit 
16) Buat insisi kecil (2 mm) dengan ujung bisturi/scalpel sekitar 3 mm di bawah 

ujung 
17) Tentukan lokasi kapsul yang termudah untuk dicabut dan dorong pelan-pelan 

ke arah tempat insisi hingga ujung dapat dipresentasikan melalui luka insisi 
18) Jepit ujung kapsul dengan klem lengkung (mosquito) dan bawa ke arah insisi 



19) Bersihkan kapsul dari jaringan ikat yang mengelilinginya dengan menggunakan 
ujung bisturi atau scalpel hingga ujung kapsul terbebas dari jaringan yang 
melingkupinya 

20) Pegang ujung kapsul dengan pinset anatomic atau ujung klem, lepaskan klem 
penjepit sambil menarik kapsul keluar 

21) Taruh kapsul pada mangkok yang berisi larutan klorin 0,5% dan lakukan 
langkah yang sama untuk kapsul kedua 

- Pencabutan kapsul dengan Teknik Finger Pop Out 
22) Suntikkan anestesi local (0,3 cc) intrakutan di tempat insisi dan 1 cc subdermal 

di bawah ujung kapsul (1/4 panjang kapsul) 
23) Uji efek anestesinya sebelum membuat insisi pada kulit 
24) Tentukan ujung kapsul yang paling mudah dicabut 
25) Gunakan jari untuk mendorong ujung cranial kapsul ke arah tempat insisi 
26) Pada saat ujung kaudal kapsul menonjol keluar, lakukan insisi   (2-3 mm) di 

ujung kapsul sehingga ujung kapsul terlihat 
27) Pertahankan posisi tersebut dan bebaskan jaringan ikat yang melingkupi ujung 

kapsul sehingga kapsul terbebas keluar 
28) Dorong ujung kranial kapsul tersebut sehingga ujung kaudal muncul keluar 

(pop out) dan dapat ditarik keluar melalui luka insisi 
29) Taruh kapsul pada mangkok yang berisi larutan klorin 0,5% dan lakukan 

langkah yang sama untuk kapsul kedua 
- Pencabutan kapsul dengan Teknik U Klasik 

30) Suntikkan anestesi lokal (0,3 cc) intrakutan di tempat insisi dan 1 cc subdermal 
di bawah ujung kapsul (1/4 panjang kapsul) 

31) Uji efek anestesi sebelum membuat insisi pada kulit 
32) Tentukan lokasi insisi pada kulit di antara kapsul 1 dan 2 lebih kurang 3 mm 

dari ujung kapsul dekat siku 
33) Lakukan insisi vertikal di sekitar 3 mm dari ujung kapsul (setelah ditampilkan 

dengan melakukan infiltrasi Lidokain 1% pada bagian bawah ujung kapsul) 
34) Jepit batang kapsul pada bagian yang sudah diidentifikasi menggunakan klem 

“U” (klem fiksasi) dan pastikan jepitan ini mencakup sebagian besar diameter 
kapsul 

35) Angkat klem “U” untuk mempresentasikan ujung kapsul dengan baik, 
kemudian tusukkan ujung klem diseksi pada jaringan ikat yang melingkupi 
ujung kapul 

36) Sambil mempertahankan ujung kapsul dengan klem fiksasi, lebarkan luka 
tusuk dan bersihkan jaringan ikat yang melingkupi ujung kapsul sehingga 
bagian tersebut dapat dibebaskan dan tampak dengan jelas 

37) Dengan ujung tajam klem diseksi mengarah ke atas, dorong jaringan ikat yang 
membungkus kapsul dengan tepi kedua sisi klem (lengkung atas) sehingga 
ujung kapsul dapat dijepit dengan klem diseksi  

38) Jepit ujung kapsul sambil melonggarkan jepitan klem fiksasi pada batang 
kapsul 

39) Tarik keluar ujung kapsul yang dijepit sehingga seluruh batang kapsul dapat 
dikeluarkan. Letakkan kapsul yang sudah dicabut pada mangkok 

40) Lakukan langkah 2 hingga 8 pada kapsul kedua. 



- Tindakan pasca pencabutan 
41) Setelah seluruh kapsul tercabut, hitung kembali jumlah kapsul untuk 

memastikan bahwa kedua kapsul telah dikeluarkan 
42) Perlihatkan kedua kapsul tersebut pada klien 
43) Rapatkan kedua tepi luka insisi dan tutup dengan band-aid 
44) Beri pembalut tekan untuk mencegah perdarahan dan mengurangi memar 
45) Beri petunjuk pada klien cara merawat luka. Anjurkan pada klien untuk segera 

kembali ke klinik bila ada nanah atau darah keluar dari luka insisi 
46) Masukkan klorin 0,5% dalam tabung suntik dan rendam alat suntik tersebut 

dalam larutan klorin selama 10 menit 
47) Letakkan semua peralatan dalam larutan klorin selama 10 menit untuk 

dekontaminasi 
48) Buang peralatan dan bahan habis pakai (kassa, sarung tangan/alat suntik 

sekali pakai dan kapsul Implan-2) ke tempat atau wadah sampah medik 
49) Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 

10%, buka dan rendam selama 10 menit 
50) Cuci tangan dengan sabun dan air, kemudian keringkan dengan kain bersih 
51) Lakukan observasi selama 5 menit sebelum memperbolehkan klien pulang 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP Konseling Tubektomi   

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 

Mengatur  tata cara Konseling Tubektomi   



Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist  Konseling Tubektomi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Model Uterus Alas Papan 
- Buku ABPK 

b. Prosedur Tindakan 
- Wawancara Pendahuluan 

1) Sapa klien dengan ramah dan perkenalkan diri Anda 
2) Tanyakan tujuan kunjungannya 
3) Berikan informasi umum tentang Keluarga Berencana 
4) Jelaskan apa yang bisa diperoleh dari kunjungannya 
5) Tanyakan alas an klien mengikuti program KB (apakah ingin mengatur jarak 

kelahiran, ingin membatasi jumlah anak, atau menghentikan kemampuan 
reproduktifnya) 

6) Tanyakan apa yang diketahui klien tentang kondisi/situasi yang menurutnya 
dapat mendukung atau membatasi pilihannya terhadap pilihannya atas salah 
satu atau beberapa metode kontrasepsi yang ada. 

- Metode Konseling 
7) Berika jaminan kerahasiaan yang diperlukan klien 
8) Kumpulkan dan catat data pribadi klien (nama, alamat, dan sebagainya) 
9) Berikan informasi tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia (keuntungan, 

keterbatasan) masing-masing kontrasepsi 
10) Diskusikan kebutuhan, pertimbangan, dan kekhawatiran klien dengan empati 



dan simpatik, bantu klien untuk memilih metode kontrasepsi yang paling 
sesuai untuk diri dan pasangannya 

11) Teliti dengan seksama untuk memastikan bahwa klien telah memenuhi syarat: 
sukarela, bahagia, dan sehat 

12) Pastikan klien mengenali dan mengerti tentang keputusannya untuk: 
a) Menunda atau menghentikan fungsi reproduksinya 
b) Mengerti bahwa tubektomi adalah prosedur operatif dengan berbagai 

risiko yang mungkin terjadi 
c) Tetap memilih metode tubektomi walaupun mengetahui dan memahami 

metode kontrasepsi reversible lain 
13) Mempersilakan klien dan suaminya untuk membaca lembar informed consent, 

dan mintalah tanda tangan klien dan suaminya. 
- Konseling Sebelum Pelayanan 
14) Tanyakan pada klien: 

a) Apa yang telah diketahuinya tentang kontrasepsi mantap 
b) Apa alasannya memilih tubektomi 
c) Bagaimana pendapatnya mengenai tubektomi, termasuk perasaan 

takutnya maupun salah pengertian yang belum diselesaiakan 
d) Bagaiman pendapat suami tentang tubektomi dan apa yang telah diketahui 

mengenai prosedur tersebut 
e) Apakah pilihan terhadap tubektomi merupakan keputusan bersama 

(didukung suami) 
f) Apakah keputusan tersebut diambil melalui konseling dan telah dinyatakan 

dalam Persetujuan Tindakan Medik  
15) Beri dorongan agar klien mau mengutarakan perasaannya dan bertanya tentang 

hal-hal yang belum diketahuinya 
16) Jelaskan bahwa sebelum prosedut tubektomi akan dilakukan pemeriksaan fisik 

dan dalam (bimanual) 
17) Periksa apakah klien dalam waktu yang tepat untuk prosedur tubektomi 

(interval, pasca persalinan, pasca keguguran) 
18) Singkirkan kemungkinan adanya kehamilan (bila konselor adalah staf non 

medis, rujuk klien untuk diagnosis) 
19) Jelaskan tentang tekinik operasi, anastesi local, dan kemungkinan rasa sakit, 

atau tidak nyaman selama operasi 
20) Tanyakan pada klien bila masih ada hal-hal yang ingin diketahuinya tentang 

tubektomi 
-    Konseling Pasca Tindakan 

21) Pastikan klien dalam kondisi yang baik untuk menerima informasi dan jelaskan 
jalannya, serta hasil prosedur tubektomi 

22) Jelaskan pada klien untuk menjaga agar daerah luka operasi tetap kering 
(berikan lembar Asuhan Madiri) 

23) Yakinkan klien bahwa ia dapat dating kembali setiap saat apabila diperlukan 
24) Jelaskan pada klien, bila terjadi nyeri, perdarahan luka operasi/pervaginam, 

demam, segera kembali untuk ditanggulangi 
25) Jelaskan pada klien kapan senggama dapat dilakukan dan jadwal kunjungan 

ulang 



26) Minta klien untuk mengulangi kembali penjelasan yang telah diberikan 
27) Berikan kesempatan untuk bertanya, dan berikan penjelasan ulang apabila 

masih ada informasi atau instruksi yang belum dimengerti oleh klien 
28) Ijinkan klien pulang apabila kondisinya stabil dan baik 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP Konseling Vasektomi  

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 

Mengatur  tata cara Konseling Vasektomi   



Indonesia 
6. Standar Alat Laboratorium 

Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist  Konseling Vasektomi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Alat 
- Buku ABPK 

b. Prosedur Tindakan 
- Wawancara Pendahuluan 

1) Sapa klien dengan ramah dan perkenalkan diri Anda 
2) Tanyakan tujuan kunjungannya 
3) Berikan informasi umum tentang Keluarga Berencana 
4) Jelaskan apa yang bisa diperoleh dari kunjungannya 
5) Tanyakan alasan klien mengikuti program KB (apakah ingin mengatur jarak 

kelahiran, ingin membatasi jumlah anak, atau menghentikan kemampuan 
reproduktifnya) 

6) Tanyakan apa yang diketahui klien tentang kondisi/situasi yang menurutnya 
dapat mendukung atau membatasi pilihannya terhadap pilihannya atas salah 
satu atau beberapa metode kontrasepsi yang ada. 

- Metode Konseling 
7) Berikan jaminan kerahasiaan yang diperlukan klien 
8) Kumpulkan&catat data pribadi klien (nama, alamat, dan sebagainya) 
9) Berikan informasi tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia (keuntungan, 

keterbatasan) masing-masing kontrasepsi 
10) Diskusikan kebutuhan, pertimbangan, dan kekhawatiran klien dengan 

empati dan simpatik, bantu klien untuk memilih metode kontrasepsi yang 
paling sesuai untuk diri dan pasangannya 

- Bila Klien Memilih Vasektomi 
11) Teliti dengan seksama untuk memastikan bahwa klien telah memenuhi 

syarat: sukarela, bahagia, dan sehat 
12) Pastikan klien mengenali & mengerti tentang keputusannya untuk: 

a) Menunda atau menghentikan fungsi reproduksinya 
b) Mengerti bahwa vasektomi adalah prosedur operatif dengan 

berbagai risiko yang mungkin terjadi 
c) Tetap memilih metode vasektomi walaupun mengetahui dan 

memahami metode kontrasepsi reversible lain 
13) Mempersilakan klien dan istrinya untuk membaca lembar informed 

consent, dan mintalah tanda tangan klien dan istrinya. 
- Konseling Sebelum Pelayanan 



14) Tanyakan pada klien: 
a) Apa yang telah diketahuinya tentang kontrasepsi mantap 
b) Apa alasannya memilih vasektomi 
c) Bagaimana pendapatnya mengenai vasektomi, termasuk perasaan 

takutnya maupun salah pengertian yang belum diselesaiakan 
d) Bagaiman pendapat istri tentang vasektomi dan apa yang telah 

diketahui mengenai prosedur tersebut 
e) Apakah pilihan terhadap vasektomi merupakan keputusan bersama 

(didukung istri) 
f) Apakah keputusan tersebut diambil melalui konseling dan telah 

dinyatakan dalam Persetujuan Tindakan Medik  
15) Beri dorongan agar klien mau mengutarakan perasaannya dan bertanya 

tentang hal-hal yang belum diketahuinya 
16) Jelaskan tentang teknik operasi, anastesi lokal, dan kemungkinan rasa 

sakit, atau tidak nyaman selama operasi 
17) Tanyakan pada klien bila masih ada hal-hal yang ingin diketahuinya 

tentang vasektomi 
 

-    Konseling Pasca Tindakan 
18) Pastikan klien dalam kondisi yang baik untuk menerima informasi dan 

jelaskan jalannya, serta hasil prosedur vasektomi 
19) Jelaskan pada klien untuk menjaga agar daerah luka operasi tetap kering 

(berikan lembar Asuhan Madiri) 
20) Jelaskan pada klien, bila terjadi nyeri, perdarahan luka operasi, demam, 

segera kembali untuk ditanggulangi 
21) Menjelaskan pada klien kapan senggama dapat dilakukan dan jadwal 

kunjungan ulang 
22) Menjelaskan bahwa vasektomi baru efektif setelah terjadi pengeluaran 

sperma minimal sepuluh kali ejakulasi 
23) Memberikan kondom dan menjelaskan penggunaannya atau bila 

menolak, berikan kontrasepsi lain sampai sepuluh kali ejakulasi terjadi 
24) Minta klien untuk mengulangi kembali penjelasan yang telah diberikan 
25) Berikan kesempatan untuk bertanya, dan berikan penjelasan ulang 

apabila masih ada informasi atau instruksi yang belum dimengerti oleh 
klien 

26) Meyakinkan klien bahwa ia dapat dating kembali setiap saat apabila 
diperlukan 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP Manual Plasenta 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Mengatur tata cara pelaksanaan Manual Plasenta 



Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Manual Plasenta 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Manual Plasenta adalah prosedur tindakan pelepasan plasenta dari tempat 
implantasi pada dinding uterus dan mengeluarkannya dari kavum uteri secara 
manual.  

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien 
- Memberitahu tujuan pelaksanaan manual plasenta 
- Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
- Mengecek cairan dan slang infus dan slang infus sudah terpasang 
- Membersihkan perut bawah dan paha 
- Menguji fungsi dan kelengkapan peralatan resusitasi 
- Menyiapkan kain alas bokong dan penutup perut bawah 

b. Persiapan Alat 
- Menyiapkan medikamentosa : 

1) Analgetika ( Pethidin 1-2 mg/kg BB / Ketamin HCl 0,5 mg/kg BB / Tramadol 1-
2 mg/kg BB) 

2) Sedative (Diazepam 10 mg) 
3) Uterotonika (Oksitosin, Ergometrin, Prostaglandin) 
4) Bethadine 
5) Oksigen dan regulator 

- Baki yang berisi : 
6) Celemek 
7) Masker 
8) Kacamata pelindung  

- Instrument  
9) Klem : 2 buah 
10) Spuit 5 cc dan jarum no 23 : 4 buah 
11) Wadah plasenta : 1 buah 
12) Kateter dan penampung air kemih : 1 buah 
13) Heacting set : 1 set 
14) Sarung tangan obstetric : 1 pasang 

- Larutan klorin 0,5% 
c. Prosedur Tindakan 

1) Menjelaskan kepada klien tentang prosedur yang akan dilakukan  
2) Mendengarkan keluhan klien 
3) Memberikan dukungan emosional kepada klien 
4) Mencuci tangan  
5) Memberikan sedative (diazepam 10mg IM) dan analgetik (petidin 1-2 mg/kg 

BB IV) melalui karet infus 
6) Memakai sarung tangan sampai siku 
7) Melakukan kateterisasi kandung kemih apabila ibu tidak dapat berkemih 



sendiri 
8) Menjepit tali pusat dengan klem dan tegangkan tali pusat sejajar lantai 
9) Memasukkan satu tangan secara obstetric (punggung tangan ke bawah) 

dalam vagina dengan menelusuri bagian bawah tali pusat 
10) Setelah tangan mencapai pembukaan serviks, meminta asisten untuk 

memegang klem, kemudian tangan penolong yang lain menahan fundus 
uteri. 

11) Sambil menahan fundus uteri, memasukkan tangan dalam ke kavum uteri 
sehingga mencapai tempat implantasi plasenta. 

12) Membuka tangan obstetric menjadi seperti memberi salam (ibu jari merapat 
ke pangkal jari telunjuk) 

13) Menentukan tempat implantasi plasenta, temukan tepi plasenta paling 
bawah 
a) Bila berada di belakang tali pusat tetap disebelah atas. Bila dibagian 

depan, dipindahkan tangan ke bagian depan tali pusat dengan punggug 
tangan menghadap ke atas 

b) Bila plasenta di bagian belakang, lepaskan plasenta dari tempat 
implantasinya dengan jalan menyelipkan ujung jari di antara plasenta dan 
dinding uterus, dengan punggung tangan menghadap ke dinding dalam 
uterus. 

c) Bila plasenta di bagian depan, lakukan hal yang sama (punggung tangan 
dan dinding kavum uteri) tetapi tali pusat berada di bawah telapak 
tangan kanan. 

14) Menggerakkan tangan kanan ke kiri dan kanan sambil bergeser ke kranial 
sehingga semua permukaan maternal plasenta dapat dilepaskan  

15) Sambil melakukan tindakan, perhatikan keadaan ibu, lakukan penanganan 
yang sesuai bila terjadi penyulit. 

16) Sementara satu tangan masih di dalam kavum uteri, lakukan eksplorasi ulang 
untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang masih melekat pada 
dinding uterus. 

17) Pindahkan tangan luar ke supra simfisis untuk menahan uterus saat plasenta 
dikeluarkan. 

18) Instruksikan asisten yang memegang klem untuk menarik tali pusat sambil 
tangan dalam menarik plasenta keluar (hidnari percikan darah). 

19) Letakkan plasenta ke dalam tempat yang telah disediakan  
20) Lakukan sedikit dorongan uterus (dengan tangan luar) ke dorsokranial 

setelah plasenta lahir 
21) Lakukan masase uterus (maksimal 15x), perhatikan kontraksi uterus dan 

jumlah perdarahan yang keluar. 
22) Memeriksa kelengkapan plasenta  
23) Dekontaminasi alat bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5% dan membuka 

sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% 
24) Membersihkan dan merapikan ibu 
25) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 
26) Memonitor perdarahan pervaginam dan memeriksa tanda-tanda vital 

a) Setiap 15 menit pada jam pertama 



b) Setiap 30 menit pada jam kedua 
27) Meyakinkan bahwa uterus tetap berkontraksi  
28) Mencatat kondisi pasien dan membuat laporan tindakan  
29) Membuat instruksi pengobatan lanjutan dan hal-hal penting untuk dipantau 

secara ketat 
30) Pitosin drip diberikan hingga 6 jam pasca tindakan, bila KU baik infus aff 
31) Memberitahukan kepada ibu dan keluarga bahwa tindakan telah selesai 

tetapi ibu masih memerlukan perawatan. 
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PRODI KEBIDANAN MAGETAN  
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
 Nama SOP Atonia Uteri 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : 
1. Peraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015, 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas Nomor 
232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

3. Kurikulum Program Studi 
Politeknik Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 

4. Buku Panduan Akademik 
Prodi Kebidanan Magetan 

Mengatur tata cara pelaksanaan Atonia Uteri 



Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surabaya 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

6. Standar Alat Laboratorium 
Prodi Kebidanan Magetan 
Poltekkes Kemenkes 
Surabaya 
 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Atonia Uteri 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Atonia Uteri adalah kondisi pada wanita pada saat rahim gagal berkontraksi 
setelah persalinan bayi. Kondisi ini dapat mengakibatkan perdarahan pasca 
persalinan 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien 
1) Memberitahu tujuan penanganan atonia uteri 
2) Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- Kateter  
- Sarung tangan obstetric : 1 pasang 
- Medikamentosa : 

Ergometrin 0,2 mg, misoprostol 600-1000 mcg, oksitosin 20 unit 
- Cairan infus RL 500 cc : 5 buah 

c. Prosedur Tindakan 
d. Kompresi Bimanual Interna 

3) Melakukan masase fundus uteri segera setelah plasenta di lahirkan (maksimal 
15 detik). 

4) Membersihkan bekuan darah dan atau selaput ketuban dan vagina dan lubang 
serviks. 

5) Memastikan kandung kemih kosong. Jika penuh dan dapat dipalpasi, lakukan 
kateterisasi menggunakan aseptic 

6) Melakukan KBI selama 5 menit 
7) Kepalkan tangan dalam dan tempatkan pada forniks anterior, tekan dinding 

anterior uterus kearah tangan luar yang menahan dan mendorong dinding 
posterior uterus kearah depan sehingga uterus ditekan dari arah depan dan 
belakang. 

8) Anjurkan keluarga melakukan Kompresi Bimanual Eksterna (KBE). 
9) Letakkan satu tangan pada dinding abdomen dan dinding depan korpus uteri 

dan di atas simfisis pubis. 
10) Letakkan tangan lain pada dinding abdomen dan dinding belakang korpus uteri. 
11) Usahakan untuk mencakup/memegang bagian belakang uterus seluas mungkin. 



12) Mengeluarkan tangan perlahan-lahan. 
13) Memberikan ergometrin 0,2 mg IM (kontraindikasi hipertensi) atau misoprostol 

600-1000 mcg per rectal. 
14) Pasang infus menggunakan jarum 16 atau 18 dan berikan 500 cc RL + 20 unit 

oksitosin. Habiskan 500 cc pertama secepat mungkin 
15) Mengulangi KBI selama 2 menit 
16) Rujuk segera 
17) Mendampingi ibu ke tempat rujukan  
18) Teruskan melakukan KBI 
19) Lanjutkan infus RL + 20 unit oksitosin dalam 500 cc larutan dengan laju 500 

cc/jam sehingga menghabiskan 1,5 liter infus. Kemudian berikan 125 cc/jam. 
Jika tidak tersedia cairan yang cukup, berikan 500 cc yang kedua dengan 
kecepatan sedang dan berikanlah minum untuk rehidrasi. 

20) Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat 
berkontraksi dengan baik. Bila perdarahan belum berhenti lanjutkan ke langkah 
berikut: 

e. Kompresi Aorta Abdominalis 
21) Raba pulsasi arteri femoralis pada lipatan paha 
22) Kepalkan tangan kanan dan tekan dengan bagian punggung jari telunjuk hingga 

kelingking pada umbilicus kea rah kolumna vetebralis dengan posisi tegak lurus. 
23) Dengan tangan lain, raba pulsasi arteri femoralis untuk mengetahui cukup 

tidaknya kompresi: 
24) Jika pulsasi masih teraba, artinya tekanan/kompresi masih belum cukup 
25) Jika kepalan tanan mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femoralis 

akan berkurang/berhenti. 
26) Jika perdarahan pervaginam berhenti, pertahankan posisi tersebut dan 

pemijatan uterus (dengan bantuan asisten) hingga uterus berkontraksi baik. 
27) Jika perdarahan masih berlanjut kolaborasi : 

Ligase arteri uterine atau utero-ovarika 
Jika perdarahan masih terus banyak, dilakukan histerektomi supravaginal. 

f. Perawatan  paska tindakan  
28) Perhatikan tanda vital, perdarahan dan kontraksi uterus tiap 10 menit dalam 2 

jam pertama 
29) Tuliskan hasil tindakan dan instruksi perawatan lanjutan, jelaskan dan serahkan 

pemantauan dan status pada petugas. 
30) Beritahukan kepada pasien dan keluarganya tentang tindakan dan hasilnya serta 

perawatan lanjutan yang masih diperlukan 
31) Dokumentasikan tindakan yang dilakukan. 
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Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum Kondom Kateter 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Kondom Kateter adalah tindakan memasang balon kateter/kondom kateter untuk 
mencegah perdarahan selama rujukan  

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

a. Persiapan Pasien 
1) Memberitahu tujuan pemasangan kondom kateter 
2) Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 

b. Persiapan Alat 
- Kondom 
- Kateter dewasa 
- Infus set 
- Cairan garam fisiologis (PZ) 
- Speculum  
- Ringtang 
- Sarung tangan  
- Tampon kasa 
- Aqua bidest 
- Spuit 10 cc 

c. Prosedur Tindakan 
3) Persiapkan alat dengan cepat : ikat kondom pada kateter, infuse set terpasang 

pada kantung cairan PZ/NaCl 
4) Beri penjelasan pada keluarga 
5) Posisi ibu litotomi pada tepi tempat tidur 
6) Persiapan petugas 
7) Mencuci tangan dan memakai sarung tangan steril 
8) Memasang kateter menetap dan urin bag terfiksasi. 
9) Memasang speculum dipegang asisten  
10) Memegang bibi service depan dengan ringtang jam 11/19 
11) Memasukkan kondom kateter ke kavum uteri sampai menyentuh permukaan 

endometrium atas (fundus) 
12) Merangkai pangkal kateter dengan ujung infus set 
13) Mengisi cairan PZ/NaCl 0,9% melalui infuse set kateter ke dalam kondom 

sebanyak ± 250-500 cc 
14) Melihat kondom yang mulai Nampak menonjol di ostium uteri ekternum  
15) Mengevaluasi adakah perdarahan masih keluar di samping kondom 
16) Melepas infus set, kemudian kateter diikat/diklem agar cairan PZ/NaCl 0,9% di 

kondom tidak keluar 
17) Melepas ring tang kemudian pasang tampon kasa di vagina untuk menahan agar 

kondom tidak keluar dari kavum uteri dan melepas speculum sim. 
18) Kontraksi uterus dipertahankan dengan pemberian oksitosin drip selama kurang 

lebih 6 jam 



19) Memberi AB profilaksis dosis tunggal ampisislin 2 g IV dan metronidazole 500 
mg IV atau sefazolin 1 g IV dan metronidazole 500 mg IV 

20) Jika ada infeksi berikan AB kombinasi sampai pasien bebas demam (Amoksilin 2 
g IV/6 jam, Gentamycin 5 mg/kg BB IV/ 24 jam, Metronidazol 500 mg IV/8 jam. 

21) Tampon kondom (kasa vagina) dilepas 24-48 jam. Jika terjadi perbaikan maka 
normal saline (cairan PZ/NaCl) dalam kondom kateter dikurani bertahap yaitu 20 
ml tiap 10-15 menit. Kemudian douwer kateter dilepas. 

d. Catatan 
22) Walaupun tindakan ini berhasil menghentikan perdarahan post partum, 

penderita tetap harus dirujuk ke RS dengan fasilitas transfuse dan operasi. 
23) Efektifitas tindakan ini tinggi pada kasus perdarahan karena atoni uteri. 
24) Tindakan ini dinyatakan gagal apabila: setelah pemasangan kondom masih 

tampak perdarahan keluar dari cavum uteri. 
Bila gagal, kondom tidak perlu dikeluarkan, tetapi diikat dan dipasang tampon 
vagina dan dirujuk segera untuk penanganan selanjutnya. 

25) Dengan kondom tetap menekan cavum uteri, walau tidak menghentikan 
perdarahan, akan tetapi tetap mengurangi jumlah perdarahan. 

26) Selama melakukan tindakan ini, resusitasi cairan tetap dilakukan. 
e. Keuntungan penggunaan kondom kateter disbanding kassa  

27) Kelenturan: kondom lebih lentur sehingga tidak mengganggu kontraksi uterus 
28) Tidak berpori: kassa menyerap darah, sehingga bila terjadi kegagalan tidak cepat 

diketahui dan menambah jumlah darah yang keluar 
29) Prognosis perdarahan post partum tergantung kecepatan tindakan dan 

mengenali kegagalan 
30) Kemudahan pemasangan dan alat-alat: pepmasangan lebih mudah dan 

permukaan kondom dapat menyesuaikan dengan permukaan cavum uteri, serta 
kurang traumatis baik pemasangan ataupun pelepasannya. 

31) Risiko infeksi lebih kecil 
32) Tekanan uterus : dapat dihindari tekanan yang terlalu pada atau longgar 
33) Walaupun diperlukan tindakan operatif, pemasangan kondom dapat dikerjakan 

lebih dulu untuk mengurangi jumlah perharahan sambil menunggu persiapan 
operasi 

34) Lebih sederhana, lebih mudah, lebih murah, lebih efektif, efek samping kecil, 
bisa dikerjakan dimana saja. 
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Mengatur tata cara Resusitasi BBL Asphyxia 

Keterkaitan dengan SOP lain : Peralatan yang digunakan : 

 Checklist praktikum   Resusitasi BBL Asphyxia 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak 

 
1. PENGERTIAN 

Resusitasi BBL Asphyxia adalah tindakan resusitasi dari anak yang baru lahir 
dengan asfiksia saat lahir 

2. PROSEDUR PELAKSANAAN 

 



a. Persiapan Pasien  
1) Memberitahu tujuan resusitasi  
2) Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan  

b. Persiapan Alat 

 Tempat datar, rata, cukup keras, bersih. Kering, dan hangat 

 3 lembar handuk atau kain bersih dan kering 
 Untuk mengeringkan bayi. 
 Untuk menyelimuti tubuh dan kepala bayi 
 Untuk ganjal bahu. 

 Alat penghisap lender 
      Bola karet, atau penghisap DeLee 

 Alat Ventilasi  
      Tabung dan sungkup atau balon dan sungkup dengan katup pelepas tekanan 
      Lampu 60 watt/petromak dengan jarak sekitar 60 cm dari bayi 

c. Prosedur Tindakan 
3) Lakukan penilaian bayi baru lahir  

a) Sebelum bayi lahir 

 Apakah kehamilan cukup bulan? 

 Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium (warna kehijauan)? 
b) Segera setelah bayi lahir jika bayi (jika bayi cukup bulan) : 

                   Sambil menempatakan bayi di atas perut, lakukan penilaian (selintas) 

 Apakah bayi menangis atau bernafas atau tidak megap-megap ? 

 Apakah tonus otot bayi baik/bayi bergerak aktif ? 
4) Lakukan resusitasi jika pada penilaian terdapt keadaan sebagai berikut :  

a) Jika bayi tidak cukup bulan dan atau bayi megap-megap atau tidak bernafas 
dan atau tonus otot bayi tidak baik/bayi lemas  potong tali pusat, 
kemudian lakukan langkah awal resusitasi 

b) Jika air ketuban bercampur mekonium : 
Sebelum memulai langkah awal resusitasi, lakukan penilaian, apakah bayi 

menangis atau bernafas atau tidak megap-megap  jika menangis atau 
bernafas atau tidak megap-megap, klem dan potong tali pusat dengan cepat, 
tidak diikat dan tidak dibubuhi apapun, kemudian lakukan langkah awal 

resusitasi  jika megap-megap atau tidak bernafas, lakukan penghisapan 
terlebih dahulu, dengan membuka mulut lebar, usap, dan isap lender di 
mulut, klem dan potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat dan tidak 
dibubuhi apapun, kemudian lakukan langkah awal resusitasi. 

d. Tindakan resusitasi  
Langkah Awal  

5) Sambil memotong tali pusat, beritahu   ibu dan keluarga bahwa bayi mengalami 
masalah sehingga perlu dilakukan tindakan resusitasi.  

6) Minta ibu dan keluarga memahami upaya ini dan minta mereka ikut membantu 
mengawasi ibu. 

7) Selimut bayi dengan handuk/kain yang diletakkan di atas perut ibu atau sekitar 
45 cm dari perineum, bagian wajah dan dada bayi tetap terbuka 

8) Letakkan bayi di tempat resusitasi 
9) Posisikan kepala bayi pada posisi menghidu yaitu kepala sedikit ekstensi dengan 



mengganjal bahu (gunakan handuk/kain yang telah di siapkan dengan ketebalan 
sekitar 3 cm dan dapat disesuaikan). 

10) Bersihkan jalan nafas dengan menghisap lender di mulut sedalam < 3 cm dan 
kemudian hitung ± 2 cm (jangan melewati cuping hidung) 

11) Keringkan bayi (dengan sedikit tekanan) dan gosok muka/dada/perut/punggung 
bayi sebagai rangsangan taktil untuk merangsang pernapasan. Ganti kain yang 
basah dengan kain bersih dan kering. Selimuti bayi dengan kain kering, bagian 
wajah dan dada terbuka. 

12) Reposisikan kepala bayi 
             Perhatikan  langkah 4-9 dilakukan dalam waktu ≤ 30 detik 

13) Nilai hasil langkah awal, buat keputusan dan lakukan tindakan: 
Jika bayi bernafas normal/ tidak megap-megap dan atau menangis, lakukan 
asuhan pasca resusitasi 
Jika bayi tidak bernafas spontan atau nafas megap-megap, lakukan ventilasi. 

Ventilasi  
14) Ventilasi dapat di lakukan dengan tabung dan sungkup atau balon dan sungkup 

Jika menggunakan tabung dan sungkup 
a) Udara di masukkan ke dalam mulut penolong kemudian di hembuskan lagi ke 

jalan napas bayi melalui tabung dan sungkup 
b) Untuk memasukkan udara baru, penolong harus melepaskan mulut dari 

pangkal tabung, memasukkan udara baru ke mulut kemudian 
menghembuskan kembali ke jalan nafas bayi (jika penolong tidak melepas 
mulutnya dari pangkal tabung, mengambil napas dari hidung dan langsung 
meniupkan udara, maka yang masuk adalah udara ekspirasi dari paru 
penolong) 

Jika menggunakan balon dan sungkup udara di masukkan ke bayi dengan 
meremas balon. 

15) Pastikan bagian dada bayi tidak terselimuti kain agar penolong dapat menilai 
pengembangan dada bayi waktu di lakukan peniupan udara/peremasan balon. 

16) Pasang sungkup melingkupi hidung, mulut, dan dagu (perhatikan perlekatan 
sungkup dan wajah bayi). 

Ventilasi Percobaan  
17) Tiup pangkal tabung atau remas balon 2 kali dengan tekanan 30 cm air untuk 

mengalirkan udara ke jalan napas bayi  perhatikan gerakan dinding dada. 
a) Naiknya dinding dada mencerminkan pengembangan pari dan udara masuk  
b) Jika dinding dada tidak naik/mengembang periksa kembali: 

 Perlengkapan sungkup, adakah kebocooraan ? 

 Posisi kepala, apakah dalam posisi menghidu ? 

 Apakah ada sumbatan jalan napas oleh lender pada mulut atau hidung ? 
 lakukan koreksi dan ulangi ventilasi percobaan  

Ventilasi Definitif/Lanjutan  
18) Setelah ventilasi percobaan berhasil maka lakukan ventilasi definitive dengan 

jalan meniupkan udara pada tabung atau meremas balon dengan tekanan 20 cm 
air, frekuensi 20 kali dalam waktu 30 detik  

19) Lakukan penilaian hasil ventilasi, buat keputusan dan lakukan tindakan : 
a) Jika bayi bernafas normal dan atau menangis, hentikan ventilasi kemudian 



lakukan asuhan pascaresusitasi 
b) Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lanjutkan tindakan ventilasi. 

20) Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 
detik dan lakukan penilaian ulang, demikian selanjutnya. 

21) Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas dan resusitasi telah di lakukan lebih 
dari 2 menit  nilai denyut jantung, siapkan rujukan, lanjutkan ventilasi pada 
penilaian ulang hasil ventilasi berikutnya, selain penilaian nafas lakukan juga 
penilaian denyut jantung bayi. 

22) Jika bayi tidak bernapas dan tidak ada denyut jantung, ventilasi tetap dilanjutkan 
tetapi jika hingga 10 menit kemudian bayi tetap tidak bernapas dan denyut 
jantung tetap tidak ada pertimbangan untuk menghentikan resusitasi. 

e. Tindakan Pasca Resusitasi 
23) Jika resusitasi berhasil, lakukan : 

a) Pemantauan tanda bahaya 
b) Perawatan tali pusat 
c) Inisiasi Menyusu Dini 
d) Pencegahan hipotermi 
e) Pemberian vitamin K 
f) Pencegahan infkesi (pemberian salep/tetes mata antibiotika imunisasi 

Hepatitis B) 
g) Pencatatan dan pelaporan  

24) Jika perlu rujukan, lakukan :  
Konseling untuk merujuk bayi beserta ibu dan keluarga  
a) Lakukan resusitasi  
b) Pemantauan tanda bahaya 
c) Perawatan tali pusat  
d) Pencegahan hipotermi 
e) Pembuatan surat rujukan  
Jika saat dirujuk keadaan bayi membaik dan tidak perlu resusitasi, berikan 
vitamin K1 serta salep mata/tetes mata antibiotika dan susui bayi jika ada kontra 
indikasi. 

25) Jika resusitasi tidak berhasil, lakukan : 
a) Konseling pada ibu dan keluarga 
b) Petunjuk perawatan payudara   
c) Pencatatan dan pelaporan  

26) Lakukan pencegahan infeksi pada seluruh peralatan resusitasi yang digunakan : 
a) Dekontaminasi, pencucian dan DTT terhadap tabung dan sungkup serta alat 

penghisap dan sarung tangan yang dipakai ulang 
b) Dekontaminasi dan pencucian meja resusitasi, kain dan pembalut 
c) Dekontaminasi bahan dan alat habis pakai sebelum dibuang ke tempat aman. 

f. Rekam Medik Tindakan Resusitasi  
27) Catat secara rinci  

a) Kondisi saat lahir 
b) Waktu dan langkah resusitasi 
c) Hasil resusitasi  
d) Keterangan rujukan apabila dirujuk  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


