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  BAB 1 

Pendahuluan 
 

 
Perkembangan teknologi mempengaruhi perubahan metode 

prosedur tindakan pembedahan. Harus diingat bahwa arah 
perubahan prosedur tetap harus memperhatikan dua aspek penting 

dalam pelayanan kesehatan, yakni aspek quality (mutu) dan safety 
(keselamatan pasien). Setelah kedua syarat utama itu terpenuhi maka 
aspek-aspek lain dapat dilakukan sebagai keunggulan, antara lain 
metode yang lebih mudah dan murah, efisien dalam waktu, biaya 
dan tenaga.  

Berbagai teknik khitan (sirkumsisi) baru-baru ini berkembang 
pesat di dunia layanan kesehatan di Indonesia. Masing-masing 
menonjolkan keunggulannya. Namun sering berbagai aspek 
pentingnya tidak jarang malah dikesampingkan. Sebagai contoh, 
teknik khitan yang meninggalkan suatu alat yang menempel pada 
tubuh pasien, di luar pengawasan tenaga medis, adalah hal yang 

menyalahi prinsip safety (keselamatan pasien). Dalam masalah ini, 
sedapat mungkin Pemerintah harus membuat regulasi dalam 
pemanfaatan teknologi baru, dan menghimbau agar sedapat 
mungkin tidak meninggalkan alat yang menempel pada tubuh 
pasien di luar pengawasan tenaga medis. 

Terdapat berbagai metode sirkumsisi. Metode konvensional 
jaman dahulu menggunakan pisau bedah (bisturi) tehnik dorsumsisi 
tanpa penjahitan, hanya mengandalkan pembebatan ketat. Metode 
konvensional berkembang dengan ditemukannya elektrosurgery 
yakni pembedahan dengan bantuan alat diathermi dan 
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elektrocauter, yakni elemen panas yang digunakan untuk memotong 

preputium. Di Indonesia metode cautery sedang marak atau terkenal 
di masyarakat dan lebih dikenal dengan sebutan “Khitan Laser”. 
Penamaan ini sesungguhnya kurang tepat karena alat yang 
digunakan sama sekali tidak menggunakan laser. Bahkan alat yang 

digunakan juga bermacam-macam dan biasanya hasil modifikasi 
sendiri, bukan keluaran dari sebuah pabrik untuk alat-alat 
kesehatan. Kalibrasi dan keamanan belum dilakukan dengan 
sempurna. Alat ini membutuhkan energi listrik sebagai sumber daya 
dimana jika ada kebocoran (kerusakan) alat, dapat terjadi sengatan 
listrik (luka bakar) yang berisiko bagi pasien maupun operator. Alat 
tersebut harus benar-benar menjalani peneraan teknis yang 
pressisinya tinggi untuk menghindari kecelakaan kerja. 

Salah satu metode sirkumsisi modern yang terbaik saat ini 
adalah metode pemotongan preputium menggunakan metode laser 

CO2 (Morrow et al., 1992). Disebutkan bahwa sirkumsisi metode 
laser CO2 memiliki beberapa kelebihan antara lain: waktu 
pengerjaan lebih cepat, perdarahan lebih minimal, dan intensitas 
nyeri lebih ringan dibandingkan dengan sirkumsisi metode 
konvensional.  

Laser sejatinya hanya sebatas menggantikan alat pemotong 
(pisau bedah/bisturi atau gunting) Meski demikian cara sirkumsisi 
seperti ini dianggap lebih cocok untuk anak pra-pubertal karena 
beberapa alasan. Seperti peneliti lain disebutkan kelebihannya 
operasi lebih cepat, perdarahan tidak ada atau sangat sedikit, 
penyembuhan lebih cepat, rasa sakit pasca operasi minimal, aman 
dan hasil akhir penyembuhan secara estetik lebih baik.  

Kejadian cedera glans penis juga masih sering dialami. Hal ini 
terjadi karena minimnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga medis 
pemberi pelayanan khitan. Padahal glans penis merupakan organ 
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sangat vaskuler. Demikian juga kualitas hasil akhir pelayanan yang 
menyisakan komplikasi berat berupa perlengketan ulang dan fibrosis 
berat. Hal-hal tersebut memerlukan reparasi/rekonstruksi tenaga 
spesialis konsultan masih didapati. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menyajikan 
monograf khusus mengenai teknik sirkumsisi sederhana yang 
merupakan hasil inovasi teknologi tepat guna. Teknik ini 
mengedepankan aspek kepraktisan dan kecepatan operasi tanpa 
mengesampingkan aspek keamanan pasien. Pada akhirnya teknik ini 
selain aman dan nyaman ternyata juga lebih efisien, dengan 
kecepatan penyembuhan klinis pasca sirkumsisi yang sama dengan 
metode lainnya. 
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BAB 2 

Teori Sirkumsisi 
 
 

Pengertian sirkumsisi, berasal dari kata sirkum (melingkar) dan 
sisi (memotong), merupakan suatu tindakan pembuangan dari 
sebagian atau seluruh kulup (prepusium) penis dengan menyisakan 

kulit dan mukosa (lapisan bagian dalam kulit) sebanyak 0,3-0,5 cm 
dari lekukan sulcus coronarius ke arah glans (kepala penis), yang 
bertujuan untuk mencegah penumpukan kotoran air seni (smegma) 
(Antonio, 2009).  

Drain et al., (2006) menyatakan bahwa angka frekuensi 
melakukan sirkumsisi pada pria dipengaruhi oleh pola geografis/ 
daerah tempat tinggal yang berbeda. Di Asia Tenggara dan pulau 
Asia Pasifik memiliki prevalensi 27% tersebar di Indonesia, 
Pakistan, Bangladesh, dan Filipina. Tiga belas negara berkembang 
seperti di Afrika Utara dan Timur Tengah memiliki prevalensi 
sebesar 14% dan 28 negara Afrika Sub-Sahara memiliki prevalensi 
lebih tinggi, sebesar 45%. Pola budaya, adat istiadat dan 
agama/kepercayaan yang berkembang di masyarakat juga 
mempengaruhi prevalensi tersebut. 

 
2.1. Anatomi Penis 

Penis terdiri dari tiga jaringan erektil yaitu dua Corvora Cavernosa 

dan satu Corpus Spongiosum yang mebungkus Uretra Anterior dan 

berakhir sebagai glans penis. Corvora Cavernosa dibungkus oleh 
Tunika Albugenia yang merupakan jaringan elastis dan kolagen 
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memiliki kemampuan menyesuaikan diri pada saat ereksi atau 
Flaksid (Jordan & Gilbert, 1989). Kulit penis merupakan lanjutan 
dari dinding abdomen bagian bawah. Bagian distal dari kulit penis 
mempunyai karakteristrik kulit halus dan tak berambut. Pada 
korona, kulit penis melipat untuk membentuk preputium (kulup), 
yang menutupi glans penis (Ellsworth, 2011). 

 
Gambar 2.1. Anatomi luar penis 

(sumber: http://medicalency.com/penis-1.htm) 

 

Penis divaskularisasi dari Arteri Pudenda Interna yaitu cabang 
Arteri Hipogastrika yang menuju ke Perineum. Di Perineum Arteri 
Pudenda Interna bercabang menjadi Arteri Cavernosa (Arteri 
Centralis), Arteri Dorsalis Penis yang memberi vaskularisasi glans 
penis, preputium dan Arteri Bulbouretralis yang memberi darah ke 
Uretra (Lue et al., 1992). 

Penis mendapat inervasi otonomik (simpatik dan parasimpatik) 
serta somatik (sensorik dan motorik). Sepasang Nervus Cavernosa 
yang bersifat otonomik berasal dari Pleksus Pelvikus memberikan 
inervasi pada Arteri Helisin (Arteri Cavernosa Terminal) dan otot 
polos Cavernosa (jaringan erektil). Sepasang Arteri Dorsalis penis 
bersifat Somatosensorik menerima impuls afferen dari reseptor di 
kulit, glsnd, uretra, dan Corvora Cavernosa kemudian bersatu 
menjadi Nervus Pudendus. Serabut Somatosensorik juga berada 
pada Nervus Pudendus yang memberi inervasi pada otot 
Ischiocavernosus dan Bulbocavernosus (Stoller et al., 1987). 
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Gambar 2.2. Penampang penis 
(sumber: http://medicalency.com/penis-1.htm) 

 

2.2. Indikasi Sirkumsisi 

Ditinjau dari sisi medis sirkumsisi bertujuan untuk mencegah 
suatu penyakit ataupun mengatasi adanya kelainan yang berhubu- 
ngan dengan prepusium (Hermana, 2010). Adapun beberapa 
indikasi medis dilakukannya sirkumsisi adalah sebagai berikut : 
1. Fimosis adalah penyempitan orifisium prepusium baik total 

maupun parsial, sehingga prepusium tidak dapat ditarik ke 
belakang dari ujung glans penis (Dorland W. A. Newman. 
2006); 

2. Parafimosis adalah retraksi ke belakang prepusium fimotik, 
pangkal glans tercekik, menimbulkan pembengkakan glans 
penis yang nyeri (Dorland W. A. Newman. 2006); 

3. Balanitis adalah peradangan glans penis.  

http://medicalency.com/penis-1.htm
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4. Postitis adalah peradangan prepusium. Kejadian balanitis dan 
atau postitis biasanya merupakan akibat lanjut dari kondisi 
fimosis yang berkepanjangan. (Dorland W. A. Newman. 2006); 

5. Balanopostitis adalah kejadian balanitis dan postitis yang terjadi 
6. bersamaan. 
7. Tumor adalah pertumbuhan baru suatu jaringan dengan 

multiplikasi sel-sel yang tidak terkontrol dan progresif (Dorland 
W. A. Newman. 2006); 
 

2.3. Kontraindikasi Sirkumsisi 

Untuk dilakukan sirkumsisi ada beberapa kondisi atau kontra 
indikasi medis yang harus diperhatikan, yaitu: 
2.3.1. Kontraindikasi Absolut 

Suatu keadaan dimana sirkumsisi tidak dianjurkan untuk 
dilakukan. Hal ini disebabkan adanya kelainan bentuk anatomi 

preputium atau penis seperti hipospadia (lubang kencing berada di 

bawah sisi batang penis), epispadia (lubang kencing berada di bawah 
sisi batang penis) dan kelainan pada faktor pembekuan darah seperti 

hemophilia (Angel, 2012). 
2.3.2. Kontraindikasi Relatif 

Suatu keadaan dimana perlunya pertimbangan medis untuk 
dilakukannya sirkumsisi. Hal ini disebabkan adanya resiko yang 
dapat terjadi jika tetap dilakukan tindakan sirkumsisi. Namun, 
sirkumsisi masih dapat dilakukan tergantung dari keparahan 
penyakit yang diderita seperti infeksi lokal, infeksi umum, dan 

Diabetes Mellitus (Karakata, 1996).  
2.3.3. Perkembangan teknik sirkumsisi 

Berbagai tehnik khitan mengalami perubahan dari waktu ke 
waktu. Dari metode gelotin, dorsumsisis, circumsisi dll. Namun 
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pada prinsipnya apapun metodenya maka prinsip2 di bawah ini 
tidak boleh dilewatkan.  

Prinsip Khitan : 
S  = Siapkan anak (fisik/mental), bila perlu orang tuanya  
A  = Anestesi (pembiusan) yang sempurna  
G  = Glands penis harus bebas perlengketan preputium  
I  = Insisi (pemotongan yang presisi) 
R  = Rawat perdarahan (jahit dan balut) 
A  = Analgetika + Antibiotika  
N =Necrosis (kerusakan jaringan) harus diminimalisir 

(Sagiran, 2012) 
2.3.4. Macam-macam Metode Sirkumsisi 

a. Metode Konvensional 
Metode ini merupakan metode standar yang banyak 
digunakan tenaga dokter maupun mantri (perawat) hingga saat 
ini. Peralatan sirkumsisi metode konvensional merupakan 
penyempurnaan dari metode dorsumsisi dengan kelebihan 
pembiusan lokal dan benang, sehingga resiko infeksi dan 
pendarahan relative lebih kecil. Metode ini cocok untuk 
semua kelompok umur, dengan biaya terjangkau serta pilihan 

utama untuk pasien dengan kelainan phimosis. Kekurangan 
metode ini yaitu membutuhkan tenaga ahli dalam prosesnya 
dengan lama waktu pengerjaan antara 15-20 menit (Abu, 
2008). 

b. Metode Cauter 

Metode Cauter adalah penggunaan alat seperti pisau dengan 
kawat pijar panas yang dihasilkan oleh aliran listrik. Daya 

koagulasi Cauter ditetapkan antara 25 sampai 50 Watt. 
Kelebihannya yaitu pendarahan minimal, tidak perlu 
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dilakukan penjahitan luka untuk penghentian pendarahan 
karena luka telah tertutup serta cukup kuat. 

 

 
Gambar 2.3. Electrosurgery 

 
Gambar 2.3 adalah alat berbentuk seperti pensil dengan ujung 

runcing berupa lempeng kawat yang disebut Electrosurgery. Sedang 
gambar 2.4 adalah alat Elektrocauter, berbentuk seperti pistol 
dengan dua buah lempeng kawat di ujungnya yang saling 
berhubungan. Jika dialiri listrik, ujung logam berupa lempeng kawat 
akan panas dan memerah. Elemen yang memerah tersebut 
digunakan untuk memotong kulup. Khitan dengan kawat pijar 
panas ini kelebihannya adalah cepat, mudah menghentikan 
perdarahan yang ringan serta cocok untuk anak dibawah usia 3 
tahun dimana pembuluh darahnya masih kecil. Kekurangannya 
adalah menimbulkan bau yang menyengat seperti “sate” serta dapat 
menyebabkan luka bakar, metode ini membutuhkan energi listrik 
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(PLN) sebagai sumber daya dimana jika ada kebocoran (kerusakan) 
alat, dapat terjadi sengatan listrik yang berisiko bagi pasien maupun 
operator. 

 
Gambar 2.4. Electrocauter 

 

c. Metode Laser 
Istilah yang lebih tepat untuk “Khitan Laser” yang sesung- 
guhnya adalah dengan metode ini. Fasilitas Laser CO2 sudah 
tersedia di Indonesia. Salah satunya, di Jakarta. Laser yang 
digunakan adalah laser CO2 Suretouch dari Sharplan. Berikut 
tahapan sunat dengan laser tersebut: Setelah disuntik kebal 
(anaestesi lokal), preputium ditarik, dan dijepit dengan klem. 
Laser CO2 digunakan untuk memotong kulit yang berlebih. 
Setelah klem dilepas, kulit telah terpotong dan tersambung 
dengan baik, tanpa setetes darahpun keluar. Walaupun 
demikian kulit harus tetap dijahit supaya penyembuhan 
sempurna. Dalam waktu 10-15 menit, sunat selesai. Gambar 
2.5. menunjukkan pesawat Laser dan bagian-bagiannya. 

d. Metode lainnya 
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Masih ada beberapa metode sirkumsisi, seperti metode happy 
boy bell, cincin, smart clamp dan flashcutter yang tidak 
diterangkan dalam uraian ini. 

 
Gambar 2.5. Pesawat Laser CO2 

 

2.4. Komplikasi Tindakan Sirkumsisi 

Berbagai komplikasi dapat terjadi setelah sirkumsisi. Menurut 
Cruz et al (2001), menemukan komplikasi yang dapat ditimbulkan 
setelah dilakukan tindakan sirkumsisi mulai dari komplikasi 

immediate (cepat) maupun komplikasi late (lambat). Beberapa 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
2.4.1. Perdarahan 

Cara konvensional dapat berpotensi perdarahan serius, terjadi 
pada 2% bayi yang dapat mengakibatkan terjadinya syok. Pasien 
dengan kelaianan perdarahan yang tidak teridentifikasi memiliki 
resiko mengalami perdarahan yang serius. Namun Teknik Laser, 
cauter dan konvensional dengan penjahitan akan mengurangi resiko 
ini. Pembuluh darah yang besar (arteri/vena dorsalis penis) 
memerlukan prosedur ligasi. 
2.4.2. Meatal bleeding (perdarahan lubang kencing pada glans 
penis) 

Perdarahan meatus umumnya terjadi secara iatrogenic (salah 
prosedur yang tidak disengaja). Pada saat memisahkan perlengketan 
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preputium-glans penis menggunakan pean/mosquito masuk ke 
meatus kemudian diregangkan. Terjadilah robekan dan berdarah. 

 

 
Gambar 2.6. Pelepasan perlengketan, menggunakan mosquito jika salah masuk 

meatus (OUE) berpotensi menyebabkan perdarahan meatus 
 

2.4.3. Infeksi 
Bermula dari kondisi infeksi pra-operasi, ditunjang oleh higiene 

buruk dapat mengakibatkan infeksi berlanjut pascaoperasi, yang 
terjadi dapat berupa infeksi lokal seperti meatitis maupun sistemik 

seperti septicemia. Namun, infeksi yang sering terjadi biasanya hanya 
berupa infeksi lokal dan ringan. Patel (1996) menyebutkan bahwa 
angka kejadian infeksi pasca sirkumsisi yang terjadi sebesar 8%. 
2.4.4. Retensi Urin 

Cedera pada prosedur anestesi local menusuk urethra atau para 

urethal tissue. Pembengkakan yang disebabkan karena trauma setelah 
tindakan pembedahan tersebut mengakibatkan lumen urethra 
menyempit. Nyeri yang timbul saat berkemih dapat mengakibatkan 
konstriksi, dengan akibat lanjut retensi urin yang selanjutnya lagi 

dapat menjadi acute obstructive uropathy. 
2.4.5. Pembentukan Keloid 

Perlu perhatian khusus pada pasien dengan riwayat keloid, atau 
riwayat keluarga berbakat keloid. Skar atau jaringan parut yang 
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prominen dapat terjadi apabila jaringan kulit atau membrane 
mukosa dieksisi, diinsisi, rusak, atau dijahit. Perhatian khusus itu 

berupa meticulously tissue handling (perlakuan jaringan yang sangat 
halus) akan meminimalisir munculnya keloid. 
2.4.6. Penebalan dan adhesi kulit penis 

Pada kasus tertentu komplikasi yang biasa terjadi adalah 
terbentuknya jaringan skar yang menebal pada tepi glans penis dan 
area luka sirkumsisi. Biasanya kondisi smegma yang banyak dan 
menempel ketat di glans penis. Pelepasan secara kasar dan paksa saat 
prosedur berlangsung meninggalkan jejas serius dan berpotensi 
menimbulkan komplikasi ini. 
2.4.7. Fimosis  

Bukankah fimosis adalah indikasi dilakukan sirkumsisi? Benar. 
Namun pemotongan tidak adekuat dapat menimbulkan fimosis 
berulang. Hal ini dapat terjadi ketika bagian ujung dari preputium 
yang terpotong menempel dan tidak dapat ditarik ke belakang dari 
ujung glans penis, sehingga membutuhkan tindakan operasi kedua. 
2.4.8. Meatal stenosis 

Keadaan ini diawali dengan adanya infeksi pada meatus atau 
meatitis yang kemudian menjadi meatal ulserasi. Pada tahap meatal 
ulserasi akan terbentuk jaringan parut dan mengakibatkan 
penyempitan uretra. Namun, komplikasi ini terjadi pada jangka 
panjang. 
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Gambar 2.7. Meatal Stenosis yang memerlukan prosedur meatotomy  
Hal yang sangat prinsip dalam menghindari berbagai komplikasi 

adalah pengetahuan dan ketrampilan operator. Salah satu tahap 
penting adalah pelepasan perlengketan. Pelepasan perlengketan 

preputium dari glans penisditerangkan berikut ini step by step dengan 
gambar. 

 
Gambar 2.8. Kenali derajat fimosis dan sifat perlengketannya. Tarik preputium 
ke belakang. Selalu dicoba cara tumpul, tetapi dengan prinsip smoothly tissue 

handling. 
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Gambar 2.9. Jika cara tumpul belum berhasil, gunakan mosquito untuk 

membuka preputium. Benar-benar pastikan bahwa mosquito hanya 
meregangkan kulit preputium, bukan masuk OUE. 

 
Gambar 2.10. Ketika sudah terregang, kembali lakukan cara tumpul. Preputium 
ditarik ke belakang maka glans mulai Nampak. Gunakan mosquito untu melepas 

sisa perlengketan. 

 
Gambar 2.11. Hindari bleeding point pada glans penis. Selalu usahakan kembali 
menggunakan cara tumpul sampai seluruh perlengketan terlepas, dan semegma 

dibersihkan juga. 
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Sampai disini proses pelepasan perlengketan sudah selesai. 
Prosedur khitan dilanjukan dengan mengaplikasikan SGR Clamp. 
Sekali-kali tidak boleh berlanjt jika glans penis belum berhasil 
dipisahkan secara jelas dari preputium. 
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BAB 3 

SGR Clamp 
 
 

 

Alat sederhana berbentuk penjepit ganda, dapat digunakan 
untuk membantu proses sirkumsisi, tanpa bantuan asisten, lebih 

cepat, sederhana dan aman. Alat ini diberi nama Smart Guillotine 

Restrain (SGR) Clamp adalah alat berupa dua klem yang disatukan, 
untuk menjepit guna menahan dan mengendalikan preputium penis 
saat akan dikhitan dengan metode khitan guillotine (sekali potong 
tebas). 

Smart : cerdas, pintar 

Guillotine : metode potong tebas 

Restrain : menahan, mengendalikan 
Harapannya alat ini akan memberi keberanian dan percaya diri 

bagi para operator terutama pemula yang melakukan sirkumsisi 
meskipun sendiri, tanpa asisten operator. Bagi para praktisi yang 

sudah advanced, akan membantu tindakan lebih cepat (tarik-klem-
klem-tebas) dan praktis (mudah, bisa kerja tanpa bantuan asisten), 
dengan tidak meninggalkan aspek keamanan bagi pasien.  

Alat ini dapat diaplikasikan dengan satu operator saja. Sangat 
cocok untuk kepentingan pekerjaan khitanan massal dalam jumlah 
banyak dalam satu waktu singkat. Namun demikian aspek kehati-
hatian tetap diperlukan demi keamanan pasien dari cedera 
iatrogenik. 
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3.1. Spesifikasi dan Fungsi Alat 

Alat SGR Clamp terdiri atas 3 bagian:  
3.1.1. Bagian pangkal 

Bagian pangkal adalah bagian yang dipegang oleh operator. 
Bagian ini berupa 3 lingkaran tertutup sebagaimana pangkal 

instrumen bedah pada umumnya, seperti gunting, needle holder dan 
klem-klem. Pada penggunaannya jari telunjuk masuk lingkaran 
pangkal bagian atas alat ini, sementara ibu jari dan jari manis masuk 
ke kedua lingkaran bawah, sebagaimana memegang instrumen 
bedah pada umumnya. Bagian ini menjadi titik terfiksir. 
3.1.2. Bagian penjepit lengkung 

Bagian penjepit lengkung berupa tangkai memanjang dari 
pangkal ke bagian ujung, berakhir melengkung. Pada pengguna- 
annya batang penjepit ini digunakan untuk menjepit preputium 
penis persis diatas puncak glans penis. Fungsi utama bagian ini 
adalah mengamankan glans penis dari resiko terpotong oleh proses 
pemotongan cara guillotine. Juga, ketebalan bagian yang terklem 
menjadi jarak (sisa) antara kulit dan mukosa penis yang tidak 
terpotong dan akan berubah menjadi dua tepi bebas yang kemudian 

dijahit. Inilah fungsi cerdas (Smart) yang dilakukan alat ini. 
3.1.3. Bagian penjepit lurus 

Bagian penjepit lurus berupa tangkai memanjang dari pangkal 
ke bagian ujung, berakhir lurus. Pada penggunaannya batang 
penjepit ini digunakan untuk menjepit preputium penis sisa yang 
akan dipotong dan dibuang. 

Adapun ukuran dan spesifikasi alat sebagai berikut (Gambar 
3.1): 

(Catatan: klem lengkung dan klem lurus adalah 2 instrumen 
bedah yang sudah biasa digunakan dalam pembedahan sehari-hari. 
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SGR Clam adalah rangkaian kedua alat tersebut dengan jarak dan 
posisi khusus) 

 
1. Panjang: 18 cm 3. Batang penjepit lengkung: 4 cm 

2. Lebar: 7 mm 4. Batang penjepit lurus: 4 cm 

 5. Jarak kedua penjepit: 1 cm 

Gambar 3.1 Ukuran & Spesifikasi Alat SGR Clamp 
 

3.2. Penggunaan Alat SGR Clamp 

Cara penggunaan alat SGR Clamp seperti berikut : 
Cara memegang alat. Alat ini dapat digunakan dengan tangan 

kiri maupun tangan kanan untuk tindakan sirkumsisi. Satu tangan 
mengaplikasikan SGR Clamp, satu tangan lainnya mengaplikasikan 
alat pemotong. Jari telunjuk masuk lingkaran bagian pangkal sebelah 
atas alat ini, sementara ibu jari dan jari manis memfiksasi masuk di 2 
lingkaran bagian bawah. Bagian ibu jari menjadi titik terfiksir. Jari 
telunjuk bekerja membuka dan menutup batang penjepit lurus, 
sementara jari manis bekerja membuka dan menutup batang 
penjepit lengkung. Jari tengah dan kelingking membantu fiksasi 
bersama ibu jari ketika jari telunjuk dan jari manis aktif bekerja 
membuka dan menutup batang penjepit. 
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Gambar 3.2 Cara Pegang Alat SGR Clamp 

 
Menjepit preputium penis. Ada dua kali/dua tempat 

penjepitan. 
Penjepit lengkung. Dijepitkan persis diatas puncak glans penis, 

dimana penjepitan ini melindungi glans penis dari bahaya terpotong 
alat pemotong. Cara melakukan penjepitan sekaligus pengamanan 
glans adalah: 

Klem pada bagian paling ujung dari kulit preputium dengan 
klem biasa. Pegang klem tadi dengan tangan kiri. Tangan kanan 
memegang SGR Clamp dalam posisi klem terbuka. 

Kedua ujung klem ditempatkan mengapit ujung preputium. 
Klem lengkung dari SGR Clamp (bagian bawah) menjepit tanpa 
dieratkan mulai pada ujung kemudian diurut ke bawah (menekan 
glans di dalam preputium ke bawah. Pada saat ini klem lengkung 
dieratkan/dikunci maksimal. Bunyi klik-klik-klik. 

Penjepit lurus. Klem lurus dari SGR Clamp (bagian atas) 
dikunci juga tetapi dengan kondisi klem biasa yang menjepit ujung 
penis direntangkan ke atas. Pada saat ini klem lurus 
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dieratkan/dikunci maksimal. Bunyi klik-klik-klik. Hasilnya kulit 
preputium yang terjepit di antara dua klem dari SGR Clamp cukup 

tegang (Restrain) untuk memudahkan pemotongan. 
Memotong preputium. Dalam keadaan kulit preputium sudah 

tegang (Restrain) terjepit oleh dua klem dari SGR Clamp, pastikan 
sekali lagi glans penis sudah aman di bawah klem lengkung. 
Pemotongan dilakukan tepat di tepi atas klem lengkung. Setelah 
kulit preputium terpotong, klem lengkung dibuka, dan selesailah 

proses pemotongan metode sekali tebas (Guillotine). Dilanjutkan 
menatalaksanakan perdarahan dan luka khitan dengan penjahitan 
seperlunya dan pembalutan seperti biasanya. 

Dari pengalaman Penulis menggunaan SGR clamp ini untuk 
melakukan khitan mandiri tanpa asisten tidak diperlukan waktu 
tambahan kecuali yang biasa terjadi, misalnya akibat indikasi 
penyulit khitan seperti penderita fimosis, balanitis, postitis dan lain-
lain. 

 
3.3. Keamanan dan Kenyamanan bagi Petugas dan 

Pasien  

Salah satu aspek kenyamanan bagi operator bahwa SGR clamp 
secara ergonomis telah dibuat sebagaimana alat-alat utama untuk 
tindakan bedah, yaitu dilakukan dengan tangan dalam keadaan 
menggenggam. Posisi pergelangan tangan netral dan fleksibel, bisa 

telapak tangan menghadap ke atas (supinasi), bias ke bawah (pronasi). 
Alat juga dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan 
dengan posisi tangan pronasi, seperti tersebut di atas, sebagaimana 
memegang instrumen bedah pada umumnya. 

Kedua klem digabung/dirangkai menjadi satu sehingga ketika 
sudah terpasang (diaplikasikan dengan tepat) kedua klem, maka 
preputium sudah terfiksasi di 2 bagian, yang tengahnya cukup 
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terregang. Pada saat akan dilakukan pemotongan, SGR clamp 
dipegang oleh tangan sisi manapun (kanan atau kiri) dan dalam 
posisi apapun akan terasa nyaman bagi operator. Sementara tangan 
sebelahnya sudah siap melakukan tugas lainnya. Bagi orang normal, 
kiri memegang SGR Clamp, kanan memotong preputium. 

 
Gambar 3.3. Alat Menjepit Preputium, bagian tengah terregang 

 
Setelah kulit preputium penis terjepit oleh alat SGR Clamp 

secara benar dan fixed, maka proses pemotongan akan sangat mudah. 
SGR Clamp dipegang secara rileks tapi kuat, di bagian manapun 
yang dirasa paling nyaman. Alat pemotong (bisa pisau bedah, 
gunting, cauter atau LASER) diayunkan mengiris/memotong tepat 
di atas klem lengkung. Perhatian khusus bagi pengguna pisau 
LASER CO2, untuk menahan tembusan sinar LASER setelah 
memotong preputium. Gunakan kassa basah H2O. Benar-benar 
harus dipastikan bahwa kassa basah bukan alcohol, karena akan 
mengakibatkan kebakaran serius ketika alcohol tertembak sinar 
LASER. 

Alat didesign dapat digunakan sendiri oleh operator, tanpa 
bantuan asisten untuk melakukan tindakan sirkumsisi. Dengan tata 
ruang tindakan yang sederhana alat ini juga lebih nyaman karena 
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didesign dapat digunakan baik right-handed (normal) maupun left-

handed operator (kidal).  
Kenyamanan bagi pasien akan dirasakan karena alat ini 

dipastikan memiliki hasil akhir secara kosmetik lebih baik. 
Mengapa? Karena metode pemotongan yang digunakan adalah 
guillotine, sekali tebas, pasti tepi rata, simetris kanan-kiri, tidak 
terpengaruh ukuran besar penis dan panjangnya preputium. 

 
Gambar 3.4. Lokasi preputium dipotong 

 
Dari aspek keamanan, kelebihan dari alat SGR Clamp ini 

adalah kepastiaan aman dari resiko cidera glans penis karena klem 
bagian bawah benar-benar mengamankan glans, sementara 
pemotongan dilakukan di atas klem sehingga glands terlindungi di 
bawah klem bagian bawah. 

Keunggulan alat ini terkait dengan aspek patient safety adalah 
bagian batang penjepit lengkung didesign menyesuaikan bentuk 
glans penis. Bagian ini terletak dibawah, menjepit preputium tepat 
diatas glans penis. Menjepit sekaligus mengamankan, karena 
pemotongan preputium dilakukan tepat diatas klem lengkung 
tersebut. Bagaimana dengan kemungkinan glans penis terjepit klem? 
Memang bisa terjadi. Namun sudah diatasi dengan cara, 
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pengekleman mulai dari ujung ke pangkal. Artinya klem yang 
direkatkan longgar sejak dari ujung kemudian didorong kearah 
pangkal maka secara otomatis glans penis aman. Meskipun demikian 

demi patient safety dapat ditempuh hal berikut ini. 
Bagi operator pemula, dapat meletakkan alat semacam topi 

penutup (pengaman) glans penis, baru kemudian dilakukan 
penjepitan dan dilanjutkan prosedur pemotongan. 

Penjepit kedua (lurus) harus benar-benar pas, menahan kulit 
dalam posisi tegang di antara kedua klem, sehingga dalam posisi ini 
keseluruhan alat SGR Clamp menjadi pengendali penis saat 
dipotong tebas oleh alat pemotong. 

Posisi klem lengkung harus miring (tidak tegak lurus) terhadap 
sumbu Panjang batang penis, sedemikian sehingga bagian dorsum 
terpotong lebih banyak dari pada bagian frenulum. Harapannya 

constriction ring terpotong sehingga hasil akhirnya glans penis benar 

benar ekspose. Jika constriction ring tidak terpotong akan terjadi 
kondisi glans yang tidak ekspose, memerlukan re-sirkumsisi. 

 
Gambar 3.5. hasil akhir sirkumsisi dimana pemotongan tidak melewati 

constriction ring (tidak terpotong), glans yang tidak ekspose, memerlukan re-
sirkumsisi. 

 
3.4. Pengoperasian SGR Clamp Secara Detail 
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Berikut ini akan disajikan Prosedur Sirkumsisi dengan SGR 

Clamp step by step dapat di lihat pada Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6a. Dimulai dari kondisi 

telah terbebaskannya perlengketan 
glans penis dan preputium. Tutupkan 
kembali preputium menutupi glans 

penis. 

 

 
Gambar 3.6b. Lakukan pengekleman 

dengan klem tunggal pada bagian 
paling ujung dari preputium. 

 

 
Gambar 3.6c. Klem dipegang tangan 
kiri, Tarik ke atas. Sementara tangan 
kanan memegang SGR Clamp sesuai 

ketentuan cara pegang alat. 
Posisikan SGR Clamp 

 

 
Gambar 3.6d. Klemp lengkung (bawah) 

dieratkan terlebih dahulu sesuai 
gundukan glans penis, persis di atasnya. 

Baru klem lurus (atas) dieratkan 
sedemikian sehingga preputium 

terrentang tegang diantara kedua klem. 
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Gambar 3.6e. Klem tunggal 

(pertama) boleh dilepaskan. Dan 
mulailah memotong preputium 

persis ditepi atas klem lengkung. 

 

 
Gambar 3.6f. Pemotongan selesai, 
lepaskan SGR Clamp. Amati adakah 

perdarahan, dan apakah pemotongan 
kulit maupun mukosa sudah 

sesuai/adekuat. 

 

 
Gambar 3.6g. Tarik kembali kulit penis ke belakang, maka akan terlihat hasil 

akhir pemotongan. Jia sudah adekuat, maka prosedur dapat dilanjutkan pada 
langkah berikutnya, menjahit dan rawat luka. 
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Cara mengatasi hasil potongan preputium yang masih sempit, 

bagian constriction ring belum terlewati garis potong 
 

 
Gambar 3.7a. Setelah selesai memotong, kembalikan posisi sisa preputium. 

Kenali apakah bagian constriction ring sudah terlewati garis potong atau belum. 
Jika masih ada penyempitan, berarti belum. 

 

 
Gambar 3.7b. Ini contoh kasus, kulit sudah terpotong cukup tetapi mukosa 
masih ada penyempitan. Lakukan incisi longitudinal pada posisi arah jam 12 

dengan gunting. 
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Gambar 3.7c. Hasil akhir, setelah mukosa diincisi cukup, glans penis terbuka 

sempurna. Selanjutnya lakukan penjahitan muco-cutan seperti biasa, 4 titik: jam 
12; jam 6; jam 3 dan 9. 
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BAB 4 

Efisiensi Biaya 

 
 

Pada Bab ini akan dibahas hasil analisis biaya yang terjadi di 
Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul Yogyakarta guna melihat secara 
nyata dampak finansial dari penggunaan metode SGR Clamp dalam 
pelayanan khitan. Hasil ini dapat menjadi pertimbangan bagi rumah 
sakit lain untuk menerapkannya.  

Terhitung mulai tahun 2016, SGR Clamp mulai diaplikasikan 
di Rumah sakit Nur Hidayah dan akan digunakan langsung dalam 

berbagai kegiatan CSR (corporate social responsibility) RS Nur Hidayah 
seperti khitan 2000 anak di Propinsi NTT yang digelar September 
2016. Dalam kegiatan seperti itu kita sangat membutuhkan alat yang 
praktis dan aman, dengan sesedikit mungkin tenaga pelaksana. 
Pengelola berharap dengan alat ini akan mengurangi biaya operasio- 
nal tindakan khitan dengan berkurangnya tenaga (asisten). 
Biaya Sirkumsisi 

 
4.1. Pengertian Biaya  

Hansen dan Mowen (2006:40) mendefinisikan biaya sebagai:  

“Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 
mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat 
ini atau dimasa datang bagi organisasi. Dikatakan sebagai ekuivalen 
kas karena sumber nonkas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang 
diinginkan. Jadi, kita dapat menganggap biaya sebagai ukuran dollar 
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dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan 
tertentu”.  

Perusahaan mengeluarkan biaya (cost) jika menggunakan sumber 
daya untuk tujuan tertentu (Blocher 2007:102).  

“Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan 
satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi. 
Suatu sumber merupakan sumber ekonomis jika ada kelangkaan” 
(Mulyadi, 2005: 8).  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi berupa 
barang dan jasa yang diukur dalam satuan uang dengan tujuan 
untuk memperoleh suatu manfaat yaitu peningkatan laba di masa 
mendatang. 

 
4.2. Klasifikasi Biaya  

Menurut Mulyadi (2009: 13-16) penggolongan atau pengkla- 
sifikasian biaya dapat dilakukan berdasarkan:  
4.2.1. Objek pengeluaran  

Biaya dapat digolongkan atas dasar objek yang dibiayai. Contoh 
penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran pada perusahaan 
kertas adalah sebagai berikut: biaya merang, biaya jerami, biaya gaji 
dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya 
bunga, dan biaya zat warna.  
4.2.2. Fungsi di dalam perusahaan  

Penggolongan biaya ini dihubungkan dengan fungsi-fungsi yang 
ada dalamperusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga 
fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi 
administrasi dan umum. Biaya-biaya tersebut terdiri dari:  
a. Biaya produksi  
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Biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 
produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya 

depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya gaji 
karyawan baik yang langsung maupun tidak langsung.  

b. Biaya pemasaran  
Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran 
produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya gaji 
karyawan bagian kegiatan pemasaran.  

c. Biaya administrasi dan umum  
Biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan 
pemasaran produk. Contohnya adalah biaya gaji karyawan Bagian 
Keuangan, Akuntansi, Personalia, dan Bagian Hubungan 
Masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya fotokopi.  
Hubungan biaya dengan produk yang dibiayai  

d. Biaya produksi langsung  
Biaya yang sejak terjadinya sudah mempunyai hubungan sebab-
akibat dengan kesatuan produk yang dibiayai. Apabila biaya ini 
tidak terjadi maka tidak akan ada produk yang dihasilkan. Biaya 
bahan baku dan biaya tenaga kerja adalah biaya produksi 
langsung.  

e. Biaya produksi tidak langsung  
Biaya produksi yang tidak mempunyai hubungan sebab akibat 
dengan kesatuan produk yang dibiayai. Biaya ini pasti terjadi 
meskipun tidak ada produk yang dihasilkan. Biaya produksi tidak 

langsung disebut juga Biaya Overhead Pabrik (BOP).  

Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya 
dengan perubahan volume aktivitas. Biaya-biaya ini terdiri dari:  
1) Biaya variabel : Biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan.  
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2) Biaya semivariabel : Biaya yang berubah tidak sebanding 
dengan perubahan volume kegiatan.  

3) Biaya semifixed : Biaya yang tetap untuk tingkat volume 
kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstan pada 
volume produksi tertentu.  

4) Biaya tetap : Biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran 
volume kegiatan tertentu.  

Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya Biaya-biaya 
ini digolongkan menjadi:  

1) Pengeluaran modal (capital expenditures)  
Biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Contohya adalah pengeluaran untuk pembelian 
aktiva tetap.  

2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures)  
Biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode 
akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya 
adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja. 

4.2.3. Penentuan Biaya Satuan (Unit cost) sirkumsisi 
Pengukuran biaya sangat bergantung pada kemampuan untuk 

menelusuri (traceabilility). Hal tersebut akan menentukan tingkat 
keakuratan pada proses pembebanan biayanya. Keakuratan yang 
dimaksud adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan 
secara logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. 
Tujuan pembebanan biaya yang tepat digunakan agar dapat 
menghasilkan informasi yang benar guna pengambilan keputusan. 

Penetapan unit cost untuk tindakan sirkumsisi di RS Nur 
Hidayah telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Keuangan dan 
Akuntansi RS Nur Hidayah No. 051/RSNH/PDNH/II/2016, Bab 

III tentang Pentarifan. Berdasarkan pada pedoman tersebut unit cost 
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tindakan sirkumsisi diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu 
biaya langsung dan biaya tidak langsung. 
4.2.4. Biaya Langsung Sirkumsisi 

Biaya langsung dalam penanganan tindakan sirkumsisi di RS 
Nur Hidayah terdiri dari empat komponen biaya yaitu komponen 
biaya Jasa Medis, komponen Assisten, komponen Jasa Rumah Sakit 
dan komponen Bahan Habis Pakai (BHP). Rincian biaya langsung 
penanganan sirkumsisi di RS Nur Hidayah dapat dilihat pada tabel 
berikut : 

 
Tabel 4.1. Unit cost Biaya langsung tindakan Sirkumsisi RS Nur 

Hidayah 

No Keterangan 
Biaya 

Jasa 
Medis 

Jasa 
Asisten 

BHP/ 
Material 

Jasa RS Jumlah 

1 
Khitan dengan 

paramedis 
50,000 30,000 68,740 47,000 195,740 

2 
Khitan dengan 

dokter umum 
120,000 30,000 68,740 47,000 265,740 

3 
Khitan dengan 

dokter spesialis 
250,000 50,000 114,852 105,000 519,852 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut penentuan unit cost sirkumsisi 
yang tergolong kedalam biaya langsung dibagi kedalam tiga kategori 
yaitu khitan dengan paramedis, khitan dengan Dokter Umum dan 
Khitan dengan Dokter Spesialis. Dalam komponen jasa medis, 

ketiga kategori tersebut memiliki perbedaan unit cost, dimana unit 

cost untuk setiap jasa medis senilai Rp 50.000, untuk paramedis, Rp 
120.000 untuk Dokter Umum dan Rp 250.000 untuk Dokter 
Spesialis. 

Sedangkan untuk komponen lainnya yaitu jasa assisten, BHP 
dan jasa RS, kategori paramedis dan Dokter Umum memiliki 
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persamaan unit cost. Namun untuk kategori Dokter spesialis unit cost 
seluruh komponen memiliki perbedaan dengan kategori paramedis 
dan dokter umum. 

Penentuan unit cost jasa medis, assisten dan jasa RS, ditetapkan 
berdasarkan pada kelayakan dengan pertimbangan usulan dari 
operator serta survey di beberapa Rumah Sakit terdekat. Sedangkan 

penentuan unit cost BHP ditentukan berdasarkan pada rincian 
barang-barang yang memang habis digunakan untuk sekali tindakan 

sirkumsisi. Berikut detail unit cost BHP untuk satu kali sirkumsisi: 
 

Tabel 4.2 Unit cost Bahan Habis Pakai (BHP) 

Dari data tebel tersebut, perbedaan unit cost dalam komponen 
BHP antara khitan paramedis/dokter umum dengan khitan dokter 
spesialis terletak pada penggunaan benang dang alat yang digunakan. 
Untuk khitan paramedis atau dokter umum benang yang digunakan 
adalah benang kaset Olor 3/0 dengan biaya Rp 5.500 sedangkan 

No 
JenisMaterial/BHP yang 
digunakan : 

Jumlah Harga @ 

Khitan 
Paramedis/ 
Dokter 
Umum 

Khitan 
Dokter 
Spesialis 

1 Kassa 2 3,795 7.590 7.590 

2 Betadine 50 168 8.400 8.400 

3 Mess 1 no 11/18 1 2,970 2.970 2.970 

4 Hypafix 10 369 3.690 3.690 

5 Benang Plain 4/0 1 51,612 - 51.612 

6 Benang Olor 3/0 0.5 11,000 5.500 - 

7 Handscoon Steril - Gamex 2 12,144 24.288 24.288 

8 Spuit 3 cc 1 2,640 2.640 2.640 

9 Lidocain 2 1,221 2.442 2.442 

10 Sufratulle 1 11,220 11.220 11.220 

Jumlah 68.740 114.852 

Alat yang digunakan Cauter 
Electro 

surgery 
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pada khitan dokter spesialis menggunakan benang Plain 4/0 dengan 
biaya Rp 51.612. Untuk alat yang digunakan, juga berbeda dimana 
khitan dengan paramedis/dokter umum menggunakan Cauter 
sedangkan khitan dokter spesialis menggunakan Electro Surgery. 
4.2.5. Biaya Tidak Langsung Sirkumsisi  

Untuk biaya tidak langsung, komponen unit cost terdiri dari 
komponen pemakaian listrik, penyusutan alat medis dan akomodasi. 
Berikut rincian biaya tidak langsung untuk sekali tindakan 
sirkumsisi di RS Nur Hidayah: 

 
Tabel 4.3 Biaya Tidak Langsung Tindakan Sirkumsisi 

No Keterangan 
Pemakaian 
Listrik 

Penyusutan 
Barang Medis 

Biaya 
Akomodasi 

Jumlah 

1 
Paramedis/D
okter Umum 

1.034 19.750 15.000 35.78 

2 
Dokter 
Spesialis 

1.363 25.962 47.000 74.325 

Dalam menetapkan unit cost pemakaian listrik didasarkan pada 
perhitungan jumlah peralatan yang menggunakan tenaga listrik 
untuk sekali penanganan tindakan sirkumsisi. Waktu yang 
dibutuhkan untuk satu kali penanganan tindakan sirkumsisi sekitar 
40 menit. Berikut rincian pemakaian listrik untuk satu kali tindakan 
sirkumsisi di RS Nur Hidayah: 

 
Tabel 4.4 Rincian Pemakaian Listrik untuk Satu Kali Tindakan 

sirkumsisi di RS Nur Hidayah 

Nama Alat Jumlah kwh Durasi Tarif 
Paramedis/ 
Dokter 
umum 

Dokter 
Spesialis 

Lampu 3 0.07 0.67 1,410 68 68 

Ac 1 0.90 0.67 1,410 846 846 

Kulkas 1 0.08 0.67 1,410 73 73 

Cauter 1 0.05 0.67 1,410 47 - 

electric surgery 1 0.40 0.67 1,410 - 376 
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Nama Alat Jumlah kwh Durasi Tarif 
Paramedis/ 
Dokter 
umum 

Dokter 
Spesialis 

Total 1,034 1,363 

 
Dari tabel rincian pemakaian listrik tersebut dapat dicermati 

bahwa setiap tindakan sirkumsisi dengan jasa paramedis/dokter 
umum senilai Rp 1.034, sedangkan tindakan sirkumsisi dengan jasa 
dokter spesialis senilai Rp 1.363. Perbedaan tersebut terletak pada 
penggunaan alat sirkumsisi dimana kategori jasa paramedis/dokter 
umum menggunakan alat cauter dengan tarif Rp 47, sedangkan 
khitan dokter spesialis menggunakan alat Elctro Surgery dengan tarif 
Rp 376. 

Untuk komponen biaya penyusutan di hitung berdasarkan pada 
penyusutan barang pertahun dibanding dengan penyusutan barang 
perpasien. Berikut rincian tabel penyusutan barang medis untuk 
tindakan sirkumsisi: 
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Tabel 4.5 Penyusutan Barang Medis untuk Tindakan Sirkumsisi 
 

Nama alat Jumlah harga total 

umur 

ekonom

is (th) 

penyusutan 

per tahun 

Khitan Paramedis/ 

dokter umum 

Khitan Dokter 

spesialis 

jumlah 

pasien 

penyusutan 

/pasien 

jumlah 

pasien 

penyusu

tan 

/pasien 

gunting jaringan 1 250,000 250,000 2 125,000 40 3,125 104 1,202 

gunting benang 1 200,000 200,000 2 100,000 40 2,500 104 962 

klem uk 12 cm 3 75,000 225,000 2 112,500 40 2,813 104 1,082 

klem uk 18 cm 1 75,000 75,000 2 37,500 40 938 104 361 

nelfuder 1 125,000 125,000 2 62,500 40 1,563 104 601 

pinset anatomis 1 85,000 85,000 2 42,500 40 1,063 104 409 

pinset cirurugis 1 85,000 85,000 2 42,500 40 1,063 104 409 

bak instrumen 1 200,000 200,000 2 100,000 40 2,500 104 962 

com 2 15,000 30,000 2 15,000 40 375 104 144 

duk lobang 1 60,000 60,000 2 30,000 40 750 104 288 

korentang 1 65,000 65,000 2 32,500 40 813 104 313 

cauter 1 900,000 900,000 10 90,000 40 2,250 - - 

Electro Surgery 1 20,000,000 20,000,000 10 2,000,000 - - 104 19,231 

Jumlah - 19,750 - 25,962 
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Dari tabel biaya penyusutan barang medis dalam tindakan 
sirkumsisi diketahui bahwa biaya penyusutan barang medis yang 
menggunakan jasa dokter spesialis dengan alat elektro surgery 
sebesar Rp 25.962 perpasien, sedangkan sirkumsisi dengan jasa 
paramedis/dokter umum dengan alat cauter sebesar Rp 19,750 
perpasien. Sehingga jumlah penyusutan barang perpasien antara 
jasa dokter spesialis dan Jasa paramedis selisih senilai Rp 6.212. 
Untuk komponen biaya akomodasi dihitung berdasarkan pada 
perkiraan hitungan pemakaian ruangan dan biaya umum seperti 
biaya kebersihan dan lain-lain.  

Dengan penjabaran unit cost tindakan sirkumsisi di RS Nur 
Hidayah maka rincian biaya langsung dan tidak langsung sebagai 
berikut: 
Tabel 4.6. Tarif Sirkumsisi Berdasarkan pada Akumulasi Biaya 

Langsung dan Biaya Tidak Langsung 

Berdasarkan pada penjabaran yang terdapat pada tabel 2.6, 
maka RS Nur Hidayah menetukan bahwa untuk tarif sekali 
tindakan sirkumsisi dengan jasa paramedic yang berjumlah 
sebesar Rp 231.524 dan Rp 301.524 untuk jasa dokter umum 
dibulatkan menjadi sebesar Rp 300.000. Sedangkan untuk 

No  Keterangan 

Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung 

Jasa 
Medis 

Jasa 
Asisten 

BHP/ 
Material 

Jasa RS 
Pemakaian 
Listrik 

Biaya 
Penyusut
an 

Akomo 
dasi 

Jumlah 

1 Khitan 
dengan 
paramedis 

50,000 30,000 68.740 47,000 1,034 19,750 15,000 231.524 

2 Khitan 
dengan 
dokter 
umum 

120,000 30,000 68.740 47,000 1,034 19,750 15,000 301.524 

3 Khitan 
dengan 
dokter 
spesialis 

250,000 50,000 114.852 105,000 1,363 25,962 15,000 562.177 
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sirkumsisi dengan jasa dokter spesialis sebesar Rp 562.177 
dibulatkan menjadi sebesar Rp 570.000.  
4.2.6. Hasil dan Analisis Efisiensi Biaya 

Dari hasil rekaman arsip dan wawancara dengan wakil 
direktur keuangan dan kepala sub bagian bedah di RS Nur Nur 

Hidayah, didapatkan data bahwa unit cost tindakan khitan di 
Rumah Sakit Nur Hidayah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Perhitungan Unit cost Layanan Khitan RS Nur 
Hidayah reguler 

No Jenis khitan 

Biaya 

Jasa 
Medis 

Jasa 
Asisten 

BHP/ 
Material 

Biaya 
Tidak 

Langsung 

Akomo-
dasi 

Jasa RS Jumlah 

1 
Khitan dengan 

paramedis 
50.000 30.000 68.740 20.784 15.000 47.000 231.524 

2 
Khitan dengan 
dokter umum 

120.000 30.000 68.740 20.784 15.000 47.000 301.524 

3 
Khitan dengan 
dokter spesialis 

250.000 50.000 114.852 27.325 15.000 47.000 562.177 

Dalam praktek sehari hari, khitan di RS Nur hidayah 
dikerjakan oleh dokter spesialis bedah, dokter umum dan 
perawat terlatih sesuai pilihan pasien. Masing masing dikerjakan 
dengan 1 orang perawat sebagai asisten. 

Alat SGR Clamp ini dapat digunakan tanpa bantuan alat lain 
seperti yang biasa menggunakan 3 klem kanan, kiri, dan bawah 
atau megunakan alat khusus. Pinset yang biasa digunakan 2 buah 

juga cukup diperlukan 1 saja. Dengan demikian, unit cost 
tindakan khitan dengan SGR Clamp adalah sebagai berikut :   
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Tabel 4.8. Perhitungan Unit cost Layanan Khitan RS Nur 
Hidayah dengan SGR Clamp 

No Jenis Khitan 

Biaya 

Jasa 
Medis 

Jasa 
Asisten 

BHP/ 
Material 

Biaya 
Tidak 

Langsung 

Akomo-
dasi 

Jasa RS Jumlah 

1 
Khitan dengan 

paramedis 
50.000 - 68.740 18.784 15.000 47.000 199.524 

2 
Khitan dengan 
dokter umum 

120.000 - 68.740 18.784 15.000 47.000 269.524 

3 
Khitan dengan 
dokter spesialis 

250.000 - 114.852 27.180 15.000 105.000 512.032 

Dari tabel tersebut tampak bahwa dengan menggunakan 
SGR Clamp, dapat mengurangi biaya asisten dan biaya tidak 
langsung untuk semua jenis tindakan khitan, dengan rincian 
jumlah pengurangannya sebagai berikut: 

 
Tabel 4.9. Efisiensi Biaya Khitan Regular dan SGR Clamp per 

Tindakan 

Jenis Khitan 
Cara 

konvensional 
SGR 

Clamp 
Efisiensi 

Khitan dengan paramedis 231.524 199.524 32.000 

Khitan dengan dokter umum 301.524 269.524 32,000 

Khitan dengan dokter spesialis 562.177 512.032 50.145 

 
Dari tabel tersebut tampak bahwa dengan menggunakan 

SGR Clamp, terdapat selisih biaya sebesar Rp 32.000 per 
tindakan pada jenis khitan yang operatornya adalah dokter 
umum dan perawat. Sedangkan untuk khitan oleh dokter 
spesialis ada efisiensi biaya sebesar Rp 50.145 untuk tiap 
tindakan.  

Untuk 2 tahun terakhir, jumlah tindakan khitan di RS Nur 
Hidayah adalah sebagai berikut :   
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Tabel 4.10. Jumlah Tindakan Khitan di RS Nur Hidayah 
Tahun 2014 dan2015 

Dengan Frekuensi tindakan sirkumsisi di RS Nur Hidayah 
seperti pada tabel di atas, maka dapat diasumsikan besarnya 
efisiensi jika digunakan SGR Clamp sebagai berikut :  

 
Tabel 4.11. Asumsi Besarnya Efisiensi Biaya Khitan di RS Nur 

Hidayah Tahun 2014 

 
Dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah total khitan RS 

Nur Hidayah selama tahun 2015 adalah 1861 pasien. Dengan 
asumsi khitanan masal dihitung senilai jenis khitan perawat 
terlatih, khitan dokter umum sejumlah 85 pasien dan dokter 
spesialis sebanyak 51 pasien, maka jumlah cost nya dalah Rp 
453.679.443,-. Apabila dibandingkan biaya khitan reguler ini 

TAHUN 
KHITAN UMUM JUMLAH 

KHITAN 
UMUM 

KHITAN MASSAL JUMLAH 
KHITAN 
MASSAL 

PUTRA PUTRI PUTRA PUTRI 

2014 136 7 143 1725 371 2096 

2015 92 4 96 1891 352 2243 

TOTAL 228 11 239 3616 723 4339 

No Keterangan 
Jumlah 
pasien 

Biaya khitan 

Selisih Efisiensi 
Metode khitan biasa 

Metode khitan dengan 
double klem 

Biaya @ Total Biaya @ Total   

1 
khitan oleh 

perawat 
1725 231.524 399.378.900 199.524 344.178.900 55.200.000 14% 

2 
khitan oleh 

dokter 
umum 

85 301.524 25.629.540 269.524 22.909.540 2.720.000 11% 

3 
khitan oleh 

dokter 
spesialis 

51 562.177 28.671.003 512.032 26.113.648 2.557.356 9% 

 Jumlah 1861  453.679.443  393.202.088 60.477.356 13% 
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dengan menggunakan SGR Clamp selama tahun 2014, maka 
terdapat selisih biaya sebesar Rp 60.477.356,- atau sebesar 13%. 
 
Tabel 4.12. Asumsi Besarnya Efisiensi Biaya Khitan di RS Nur 

Hidayah Tahun2015 

 
  
Dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah total khitan RS 

Nur Hidayah selama tahun 2015 adalah 1983 pasien. Dengan 
asumsi khitanan masal dihitung senilai jenis khitan perawat 
terlatih, khitan dokter umum sejumlah 34 pasien dan dokter 
spesialis sebanyak 58 pasien, maka jumlah biayanya adalah Rp 
480.669.939,-.Apabila dibandingkan biaya khitan reguler ini 
dengan menggunakan SGR Clamp selama tahun 2015, maka 
terdapat selisih biaya sebesar Rp 64.508.365,- atau sebesar 13%. 
  

No Keterangan 
Jumlah 
pasien 

Biaya khitan 

selisih efisiensi Metode khitan biasa 
Metode khitan dengan 

double klem 

Biaya @ Total Biaya @ Total 

1 
khitan oleh 

perawat 
1891 231.524 437.811.884 199.524 377.299.884 60.512.000 14% 

2 
khitan oleh 

dokter 
umum 

34 301.524 10.251.816 269.524 9.163.816 1.088.000 11% 

3 
khitan oleh 

dokter 
spesialis 

58 562.177 32.606.239 512.032 29.697.874 2.908.365 9% 

 Jumlah 1983  480.669.939  416.161.574 64.508.365 13% 
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BAB 5 

Pit Falls, Tips & Tricks  
 
 
 

Efektifitas dari perbaikan dan penyembuhan luka jaringan 
sirkumsisi merupakan pokok masalah dalam perkembangan ilmu 
kesehatan yang harus dicapai. Penanganan sirkumsisi sendiri 
telah menarik perhatian generasi layanan kesehatan di tiap 
negara. Berbagai kajian memiliki fokus-fokus yang berbeda 
meliputi berbagai strategi teknik dalam penyempurnaan dan 
mempercepat waktu kesembuhan pasien sirkumsisi 

(Huttenlocher et al., 2007). Proses penyembuhan itu sifatnya 
relatif karena tidak hanya tergantung dari sterilisasi alat yang 
dipakai, namun juga proses pengerjaannya dan kebersihan 
individu yang disunat.  

Pit falls (jebakan): jika operator tidak memahami dengan baik 
kondisi pasien maka dapat terjebak dalam situasi sulit 
menghadapi kasus tersebut. Kesulitan dapat berupa hal yang 
ringan hingga berat bahkan berakibat fatal. Berikut ini disajikan 
berbagai kondisi fisik pasien (penis) dengan kelainan-kelainan 
yang sering menjadi jebakan operator dalam pengerjaan 

sirkumsisi. Penulis juga akan menjelaskan tips & tricks bagaimana 
mengatasi kondisi-kondisi penyulit untuk mendapatkan hasil 
sebaik-baiknya. 
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5.1. Balanopostitis 

Pit falls: infeksi yang terjadi pada glans penis (balanitis) 
bersaamaan dengan infeksi di mukosa preputium mengakibatkan 
perlengketan keduanya. Melepaskan perlengketan glans-
preputium adalah kesulitan tersendiri dan sering timbul efek 
samping.  

Tips: kenali benar apakah ada fimosis atau tidak; kenali 
apakah ada perlengketan atau tidak; jika infeksi cukup berat, bisa 
diatur waktu sirkumsisi, pasien mendapatkan terapi yang sesuai, 
ajari keluarga untuk mencoba membuka preputium supaya glans 
keluar. 

Tricks: Tarik preputium ke belakang, sampai terlihat OUE 

(Orificium Urethrae Externum) lubang kencing pada ujung glans. 
Jika keadaan ini dijumpai sudah dalam posisi tengah operasi, 
lakukan tahap-tahap seperti gambar-gambar berikut ini. 

 
Gambar 5.1. Cara mengenali fimosis, infeksi dan perlengketan. Tarik kulup 

ke belakang, kenali OUE, tanda-tanda infeksi dan perlengketan 

 
Berikut ini akan dijelaskan lebih terperinci langkah-langkah 

mengatasi kondisi fimosis dan balanopostitis dalam bentuk 
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uraian bergambar. Jika operator menemui kondisi demikian 
sudah dalam posisi tengah-tengah prosedur operasi, lakukan hal-
hal seperti tahap-tahap dalam gambar berikut ini. 

 
Gambar 5.2a. Pastikan lagi dengan cara menarik kulup ke belakang, jika 

memang benar fimosis. 

 

 
Gambar 5.2b. Gunakan kassa kering di sisi ventral (arah frenulum) dan kassa 
basah bethadin di sisi dorsal (arah punggung penis). Tekan dan Tarik kulup 

ke belakang. 
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Gambar 5.2c. Sebagian kulup sudah tertarik ke belakang, sebagian masih 

menempel pada glans. Ulangi prosedur seperti gambar 5.2b. 
 

 
Gambar 5.2d. Inilah hasilnya tampak glans keluar dengan preputium tampak 

terinfeksi, namun perlengketan sudah bebas. 



47 

 

  
Gambar 5.2e. Cara membersihkan kotoran smegma di sulcus coronarius. 
Tangan kiri pegang glans dengan kassa kering, kanan bersihkan dengan 

kassa bethadin 
 

  
Gambar 5.2f. Postitis berat dan keadaan setelah pembersihan dengan NaCl 

 

  
Gambar 5.2g. Postitis berat dan keadaan setelah selesai khitan 
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5.2. Balanitis Berat 

Pit falls: Keadaan infeksi yang terjadi pada glans penis 
(balanitis) Melepaskan smegma yang melekat pada glans adalah 
kesulitan tersendiri dan sering timbul efek samping. Efeksamping 
yang sering adalah perdarahan pada glans. 

Tips: Perhatikan bahwa pasien fimosis cenderung mengalami 
balanitis ringan hingga berat.  

Tricks: Lakukan seperti penjelasan poin nomor 1 
(pembersihan smegma). Membersihkan smegma jangan sampai 
menimbulkan jejas pada mukosa glans penis. Lakukan dengan 
NaCl, usahakan cara tumpul, pencucian. Hindari cara tajam 
kecuali jika cara timpul gagal. 
 

   
Gambar 5.3abc. bentuk-bentuk balanitis dengan smegma 

 

 
Gambar 5.3d. Keadaan 5 hari pascaoperasi pasien dengan perdarahan 

mukosa glans penis 
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5.3. Burried Penis 

Pit falls: Keadaan dimana umumnya anak-anak dengan 
kegemukan, mons pubis terlalu tebal dan batang penis terkubur. 
Masalah sering terjadi saat pembiusan, pelepasan perlengketan, 
seberapa pemotongan, penjahitan muco-cutan dan pembalutan.  

Tips: Komunikasi informasi dan edukasi yang detail kepada 
pasien dan keluarga terutama perawatan pascaoperasi. Biasanya 
penis kecil, kulit penis pendek, pembuangan yang banya akan 
menyebabkan nyeri jika penis ereksi, dan terlihat makin pendek.  

Tricks: Lakukan seperti prosedur pada umumnya, tidak perlu 

membuang kulit banyak-banyak, yang penting constriction ring 
dibelah pada posisi jam 12, kemudian diisi (disambung) dengan 
bagian mukosa preputium bentung segi tigasetelah dipotong di 

proksimal constriction ring-nya juga. 
 

  
Gambar 5.4ab. penis terlihat “kosong” karena batang terkubur oleh lemak 

tebal 
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Gambar 5.4c. Jika balutan lepas, batang penis tertarik/kembali terbenam. 

Fungsi balutan adalah untuk mempertahankan posisi glans penis diluar. Cara 
mengatasi, orang tua disuruh sering-sering mengeluarkan kepala penis 

anaknya. 
 

5.4. Kelainan Penis yang Tidak Boleh Dikhitan 

Pit falls: Keadaan dimana bentuk penis ada kelainan, 
misalnya hipospadia berbagai tipe, TIDAK BOLEH dikhitan 
biasa. Bahkan seluruh bagian kulup akan digunakan untuk 
rekonstruksi penis menjadi normal 

Tips: Komunikasi informasi dan edukasi yang detail kepada 
pasien dan keluarga terutama tahap-tahap operasi. Jelaskan bahwa 
ini kelainan yang biasa terjadi. Tidak berhubungan dengan 
kesuburan ketika nanti anak dewasa. 

Tricks: Lakukan referal system kepada Ahli Bedah yang saling 
kenal dengan anda dan orang tua pasien. Tawarkan untuk 
perawatan pascaoperasi. 
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Gambar 5.5a. Hipospadia tipe penoscrotal dengan chordae 

 

 
Gambar 5.5b. Hipospadia tipe perineal dengan cryptorchismus bilateral 

(kedua biji testis tidak turun di kantong zakar). Tampilannya seperti kelamin 
wanita 

  
Gambar 5.5cd. Hipospadia tipe coronal dengan chordae. Penis melengkung, 

makin ereksi makin melengkung. 
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Gambar 5.5e. Wedge Penis dengan batang terkubur (buried). Dua kelainan 

sekaligus yang memerlukan rekonstruksi. 
 

 
Gambar 5.5f. Wedge Penis, tanpa buried tetapi kulit penoscrotal sangat 

berlebihan, memerlukan rekonstruksi. 
 

Wedge penis sebenarnya dapat diatasi dengan prosedur 
rekonstruksi flap sederhana. Tidak ada kulit yang perlu dibuang. 
Kulit di bagian ventral batang penis diflap dan rekonstruksi 
sederhana.  
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Gambar 5.5g. Rekonstruksi Wedge 

Penis dengan Teknik Z plasty. 
Selanjutnya prosedur khitan 
dilakukan seperti biasanya. 

 

 
Gambar 5.5h. Rekonstruksi Wedge 

Penis dengan Teknik V-Y plasty. 
Selanjutnya prosedur khitan 
dilakukan seperti biasanya. 

 
 
5.5. Elainan/Cedera Penis yang Tetap Boleh 

Dikhitan 

Pit falls: Keadaan dimana bentuk penis ada kelainan karena 
cidera, namun tetap boleh dikhitan biasa. Hanya perlu hati-hati 
jika kelainannya agak serius sampai ke bagian dalam. 

Tips: Komunikasi informasi dan edukasi yang detail kepada 
pasien dan keluarga terutama tahap-tahap operasi. Jelaskan bahwa 
prosedurnya relatif sama dengan khitan biasa. 

Tricks: Lakukan prosedur anestesi yang sempurna karena 
biasanya anak sudah sangat kesakitan. Buanglah benda asing yang 
menempel terlebih dahulu untuk memberikan sugesti positif. 
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Gambar 5.6a. Ujung preputium 

terjepit resluiting celana. Setelah 
teranestesi, ambil benda asingnya. 
Prosedur khitan dilakukan seperti 

biasanya. 

 

 
Gambar 5.6b. Ujung preputium 

tersengat serangga. Prosedur khitan 
dilakukan seperti biasanya. 

 

 
Gambar 5.6c. Ujung preputium 
tersengat serangga. Prosedur 

khitan dilakukan seperti biasanya. 

 

 
Gambar 5.6d. Ujung preputium 

bengkak berisi urine dan terlihat urine 
menetes. Posisi OUE biasanya sulit 

dikenali, kalaupun dikenali, sulit 
dibuka. 

 
 

Cara mengatasinya bisa dengan diaspirasi hingga kosong. 
Prosedur khitan dilakukan seperti biasanya. Pembukaan lubang 
preputium bisa langsung dilakukan pemotongan sedikit pada 
ujungnya sekedar untuk memulai khitan. 
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Gambar 5.6e. Paraphimosis adalah kondisi emergency, karena jika tidak 

segera diatasi dapat mengakibatkan glans bengkak. Akibat lanjut bisa fatal, 
nekrosis berakhir dengan amputasi. 

Cara mengatasinya, lamgsung dilakukan pemotongan pada 
jeratan constriction ring, dan release jepitan, kembalikan posisi 
kulup menutup glans. Prosedur khitan dilakukan seperti 
biasanya. 

 

 
Gambar 5.6f. Panjang preputium relatif ekstra berlebih. Pemotongan harus 
cukup adekuat. Jika kurang, berakibat glans belum terbuka bebas (seperti 
belum khitan). Perhatikan letak constriction ring, dan kontur glans panis 

sebagai patokan pemotongan. 
 

5.6. Kurangnya Persiapan Pasien/Keluarga 

Pit falls: Karena tidak siap, pasien suka keluar air kencing, 
atau lari ketakutan, atau orang tua pingsan di arena operasi. 
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Tips: Komunikasi informasi dan edukasi yang detail kepada 
pasien dan keluarga. Tanyakan kesiapan mereka. 

Tricks: Jadikan SOP: kencing sebelum mulai prosedur khitan. 
Antisipasi jika anak ketakutan, harus dipegang kuat. Jika orang 
tua tidak tegaan, digantikan petugas. 

 

 
Gambar 5.7a. Keluar air kencing 

saat prosedur khitan. Harus 
mengulang Teknik septik-aseptik 

dari awal. 

 
 

 
Gambar 5.7b. Anak lari dari meja 
operasi selesai disuntik anestesi. 

Kerahkan petugas untuk memegangi 
anak ini. Jika tidak berhasil juga, 
prosedur anestesi umum mejadi 

pilihan. 

 
Gambar 5.7c. Ayah pasien jatuh 
pingsan di arena operasi karena 

tidak tahan lihat darah. 

 
Gambar 5.7d. Ayah pasien jatuh 

pingsan di arena operasi karena tidak 
tahan lihat darah. Pelipis berdarah 

karena terbentur lantai. 
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BAB 6 

Penutup 

 
 
Dari pembahasan di atas, penulis merekomendasikan Alat 

SGR Clamp ini dapat dijadikan prosedur rutin pada pelayanan di 
rumah sakit atau para praktisi medis di dalam layanan khitan. 
Alat ini mudah murah praktis dan aman. Para praktisi medis 
diharapkan melakukan upgrading/pelatihan teknis untuk 
meningkatkan ketrampilan mengoperasikan alat SGR Clamp 
dengan baik. 

Analisis biaya menjadi komponen yang sangat bermakna 
untuk merubah kebijakan pelayanan. Efisiensi sudah Nampak 
jelas dengan penggunaan alat ini, sehingga akan memberi 
dampak positif bagi kinerja keuangan rumah sakit. Di sisi lain 
dengan efisiensi akan meringankan beban pembayaran pasien 
atau asuransi yang menanggung pembiayaan. 

Pit falls, tips and tricks juga harus dikuasai oleh para praktisi 
untuk menghindari kesalahan prosedur. Berbagai kesalahan 
prosedur dapat mengakibatkan cedera ikutan yang fatal. Kondisi-
kondisi kontra indikatif harus benar-benar dihindari untuk 
mendapat penanganan standar spesialistik yang optimal. 
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