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Pengertian
• Praktik Kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan  

oleh  bidan yang bersifat otonom, kepada perempuan, 
keluarga, komunitasnya, didasari etika dan kode etik bidan.

Standar Profesi Bidan 369/2007

Praktik Kebidanan



Standar Praktek Kebidanan

• Standar Praktek Kebidanan dikembangkan dari Filosofi 
dan kode etik bidan yang membentuk kerangka fikir 
dan kerangka kerja bidan dalam melakukan kegiatan  
profesionalnya berdasarkan bukti ilmiah.

The New Zealand College of Midwives



Standar Praktek Bidan

• Merupakan acuan dalam menjalankan praktik dan mengidentifikasi 
masalah operasional dalam memberikan pelayanan.

• Standar praktik bidan di lengkapi dengan instrumen audit yang 
dapat digunakan untuk evaluasi penerapan standar praktik bidan.



Standar Praktik Bidan secara umum

1. Terdapat 2 standar praktik bidan secara umum:
- Standar 1: Persiapan kehamilan, Persalinan,dan Periode Nifas yang 
sehat.

- Standar 2: Pendokumentasian
2. Standar Praktik Bidan Pada Pelayanan Ibu dan anak, dibagi 3:
a. Standar Praktik Bidan Pada Pelayanan Ibu Hamil, yaitu:

- Standar 3: Identifikasi Ibu hamil
- Standar 4: Pemeriksaan Antenatal dan Deteksi Dini 

Komplikasi



- Standar 5: Pelaksanaan Anemia pada kehamilan
- Standar 6: Persalinan
- Standar 7: Pencegahan HIV dari ibu dan ayah

b. Standar Praktik Bidan pada Pelayanan Ibu Bersalin
- Standar 8: Penatalaksanaan Persalinan
- Standar 9: Asuhan ibu Post Partum
- Standar 10: Asuhan ibu dan bayi selama post natal



Standar praktik bidan pada Kesehatan Anak:
- Standar 11: Asuhan segera BBL
- Standar 12: Asuhan Neonatus
- Standar 13: Pemberian Imunisasi Lengkap
- Standar 14: Pemantauan timbang bayi, anak balita dan anak 

prasekolah
- Standar 15: manajemen BBLR



Praktik Kebidanan dalam Kehamilan, 
Persalinan, Nifas, Menyusui, 

Bayi, dan Balita



Asuhan Kebidanan pada Kehamilan 

• Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kehamilan
sesuai standar profesi dengan menghormati hak-hak
pasien.

• Wajib merujuk, memberi kesempatan pasien beribadah, 
menjaga rahasia, memberi informasi, informed consent, 
dokumentasi, kerjasama pihak lain. 



KEHAMILAN
- Kehamilan adalah proses yang sangat panjang. 

Al-qur’an bahkan telah menjelaskannya, jauh sebelum
ilmuan-ilmuan barat menemukannya setelah proses 
panjang penelitian. 

- Al-qur’an surat Al-mu’minun ayat 12-14, diterangkan 
dengan jelas perjalanan kejadian manusia. Dari awal 
ovum yang dibuahi oleh sperma, sampai terbentuklah 
bayi yang siap lahir ke dunia.



- Al-mu’minun ayat 12 berbunyi  ٍِطین ن مِّ ُسَاللَةٍ  ِمن اْإلِنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ 
Artinya: Dan sungguh, Kami telah Menciptakan manusia dari 
saripati (berasal) dari tanah.

- Asal-muasal manusia adalah tanah. Karena kakek moyang pertam
kali diciptakan dari tanah. 

- Dari sudut pandang ilmu kimia, kita dapat membandingkan unsur 
kimia yang ada dalam tanah yang relatif sama dengan 
unsur kimia manusia. Dan tak bisa dipungkiri lagi, bahwa manusia 
berasal dari tanah dan kembali ke tanah.



PERSALINAN
- Melahirkan merupakan proses yang paling berat bagi seorang ibu   
hamil. Dalam proses inilah seorang ibu akan dihadapkan dengan 
pilihan antara hidup dan mati.

- Melihat beratnya proses ini, banyak yang mengharapkan 
kemudahan dalam menjalaninya dengan berbagai ikhtiar telah 
dilakukan seperti perbanyak ibadah dan menjaga kesehatan 
selama masa kehamilan.

Asuhan Kebidanan pada Persalinan 



Asuhan Kebidanan memastikan kesejahteraan perempuan 
yang mencakup:

- Upaya pencegahan, 
- Mempertahankan, mendukung dan menghargai proses  
fisiologi



Ayat Ayat Mempermudah Persalinan
• QS. Ar-Ra’d: 8

Ayat pertama yang bisa dibaca untuk memudahkan ibu ketika har
i persalinan terdapat dalam QS. Ar-Ra’d ayat 8.

 ُ بِِمْقَدارٍ ِعْنَدهُ َشْيءٍ َوُكلُّ ۖ◌ َتْزَدادُ َوَمااْألَْرَحامُ َتِغیضُ َوَماأُْنَثىٰ ُكلُّ َتْحِملُ َماَیْعلَمُ هللاَّ

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, d
an kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah
. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”



NIFAS DAN MENYUSUI

Pengertian :
• Masa nifas adalah masa pulih kembali mulai dari 

persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali 
seperti prahamil.



Tujuan Asuhan Masa Nifas: 

• Menjaga kesehatan ibu dan bayinya.
• Mendeteksi dan menatalaksanakan komplikasi secara 

tepat waktu.
• Memberikan pendidikan kesehatan



Tanggung Jawab Bidan Dalam Masa Nifas
• Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas. 
• Mendeteksi dini komplikasi masa nifas pada saat yang 

tepat.
• Mendukung pemberian ASI eksklusif.
• Menurunkan kejadian infeksi.
• Mendukung program KB.
• Imunisasi



Tahapan Kunjungan Masa Nifas
• Kunjungan I (6-8 jam).
• Kunjungan II (6 hari).
• Kunjungan III (2 minggu).
• Kunjungan IV (6 minggu).



NIFAS
- Menurut as Syafi’iyah biasanya nifas itu 40 hari, 
sedangkan menurut al Malikiyah dan juga as Syafi’iyah  
paling lama nifas adalah 40 hari.

- Menurut al Hanafiyah an al Hanabilah, paling lama 
40 hari. Bila lebih dari 40 hari maka darah istihadhah.
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