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KATA PENGANTAR 
 
Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Development Goals/MDGs, 2000) pada 
tahun 2015 diharapkan Angka Kematian Bayi menurun dari 68/1.000 KH (tahun 
1990) menjadi 23/1.000 KH (tahun 2015). Untuk mencapai target tersebut, harus 
dilakukan upaya percepatan penurunan AKB melalui intervensi program yang tepat 
terhadap berbagai masalah penyebab kematian bayi.  
 
Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan 
proporsi terbesar kematian balita terjadi pada masa neonatal (43%). Menurut Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas 2007), penyebab kematian neonatal adalah asfiksia, 
prematuritas dan BBLR, sepsis, hipotermi, kelainan darah/ikterus, postmatur dan 
kelainan kongenital. Salah satu bentuk kelainan darah adalah defisiensi vitamin K 
yang dapat menyebabkan perdarahan intrakranial apabila terjadi dalam proses 
persalinan sehingga berakibat kematian atau kecacatan pada bayi baru lahir. Dapat 
juga terjadi Perdarahan akibat Defisiensi Vitamin K (PDVK) pada bayi baru lahir 
pasca imunisasi hepatitis, yang dikenal sebagai Kejadian ikutan pasca imunisasi 
(KIPI). Walaupun angka kejadian yang terekam masih kecil (1:12.000 KH), PDVK 
mengakibatkan dampak buruk terhadap kelangsungan dan kualitas hidup anak 
maka perlu dilakukan pencegahan secara dini. 
 
Sejalan dengan itu, Departemen Kesehatan RI bekerjasama dengan Tim Ahli dari 
berbagai profesi dan Tim Teknis Health Technology Assesment (HTA) Indonesia 
pada tahun 2002-2003 telah merekomendasikan pemberian profilaksis vitamin K1 
pada semua bayi baru lahir di Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, disusun 
pedoman teknis pemberian injeksi Vitamin K1 profilaksis  pada bayi baru lahir di 
tingkat pelayanan kesehatan dasar yang bertujuan memberikan petunjuk tentang 
penatalaksanaan pemberian vitamin K1 pada bayi baru lahir untuk mencegah 
kejadian PDVK.  
 
Pedoman ini, menjadi acuan bagi semua institusi pemerintah maupun swasta yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), juga sebagai bahan 
rujukan informasi bagi para pengelola program di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dan Provinsi. Pada tahun 2009, buku pedoman ini dilakukan pencetakan kembali 
dengan beberapa perbaikan.      
 
Kepada semua pihak khususnya para ahli dan narasumber yang telah 
menyumbangkan pikiran dalam penyusunan buku pedoman ini, saya mengucapkan 
terima kasih. Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman ini dapat memberikan 
manfaat kepada seluruh anak Indonesia. 
 

Jakarta,    September 2009 
 

                    Direktur Jenderal 
         Bina Kesehatan Masyarakat 

 
 

 
 

Dr. Budihardja, DTM&H, MPH 
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PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INJEKSI VITAMIN K1 
PROFILAKSIS PADA BAYI BARU LAHIR  
DI TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 1. LATAR BELAKANG 
 

Strategi pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 
mengisyaratkan bahwa seluruh pembangunan kesehatan ditujukan pada 
upaya menyehatkan bangsa. Indikator keberhasilannya antara lain 
ditentukan oleh angka mortalitas dan morbiditas, angka kematian ibu dan 
angka kematian bayi. 

 
Selama kurun waktu 20 tahun angka kematian bayi (AKB) telah berhasil 
diturunkan secara tajam, namun AKB menurut SDKI 2002-2003 adalah 
35 per 1000 KH. Angka tersebut masih tinggi, dan saat ini mengalami 
penurunan cukup lambat. Jika dilihat dari umur saat bayi meninggal 
berdasarkan SKRT 2001 sekitar 57% kematian terjadi di masa neonatal 
dengan penyebab utama kematian adalah asfiksia bayi baru lahir 27%, 
prematuritas dan BBLR 29%, masalah pemberian makan 10%, tetanus 
neonatorum 10%, masalah hematologi 6%, infeksi 5%, dan lainnya 13%. 
Kematian neonatus yang disebabkan karena masalah hematologi adalah 
ikterus dan defisiensi vitamin K karena pembentuknya yang belum 
sempurna pada bayi baru lahir. Oleh karena itu jika terjadi perdarahan 
intrakranial dalam proses persalinan bisa berakibat kematian atau 
kecacatan. Keadaan ini termasuk dalam Perdarahan akibat Defisiensi 
Vitamin K (PDVK), dimana walaupun angka kejadian yang terekam masih 
kecil, tetapi jika dilihat dampaknya terhadap kelangsungan hidup dan 
kualitas anak maka perlu dilakukan intervensi secara dini. 

 
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
salah satu sasarannya adalah menurunkan AKB dari 35 per 1000 KH 
menjadi 26 per 1000 KH pada tahun 2009. Oleh karena itu perlu 
dilakukan intervensi terhadap masalah-masalah penyebab kematian bayi 
untuk mendukung upaya percepatan penurunan AKB di Indonesia, antara 
lain dengan pemberian profilaksis vitamin K1 injeksi pada bayi baru lahir. 
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2.  PERMASALAHAN  
 

Bayi baru lahir cenderung memiliki kadar vitamin K dan cadangan vitamin 
K dalam hati yang relatif lebih rendah dibanding bayi yang lebih besar. 
Sementara itu asupan vitamin K dari ASI belum mencukupi (0,5 ng/L), 
sedangkan vitamin K dari makanan tambahan dan sayuran belum 
dimulai. Hal ini menyebabkan bayi baru lahir cenderung mengalami 
defisiensi vitamin K sehingga berisiko tinggi untuk mengalami PDVK. Di 
beberapa negara Asia angka kesakitan bayi karena PDVK berkisar antara 
1: 1.200 sampai 1 : 1.400 Kelahiran Hidup. Angka tersebut dapat turun 
menjadi 1:10.000 dengan pemberian profilaksis vitamin K1 pada bayi baru 
lahir.  
 

Permasalahan akibat PDVK adalah terjadinya perdarahan otak 
dengan angka kematian 10 – 50% yang umumnya terjadi pada bayi 
dalam rentang umur 2 minggu sampai 6 bulan, dengan akibat angka 
kecacatan 30 – 50%. Secara nasional belum ada data PDVK, sedangkan 
data dari bagian Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM (tahun 1990-2000) 
menunjukkan terdapatnya 21 kasus, diantaranya 17 (81%) mengalami 
komplikasi perdarahan intrakranial (catatan medik IKA RSCM 2000). 
Selain itu, salah satu akibat defisiensi vitamin K terlihat pada kejadian 
ikutan pasca imunisasi (KIPI) berupa perdarahan yang timbul sekitar 2 
jam sampai 8 hari paska imunisasi. Dari data Komnas KIPI jumlah kasus 
perdarahan paska imunisasi yang diduga karena defisiensi vitamin K 
selama tahun 2003 sampai 2006 sebanyak 42 kasus, dimana 27 kasus 
(65%) diantaranya meninggal.  
 
Dalam beberapa kali Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak (KONIKA), 
dan Kongres Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia 
(PHTDI) ke VIII tahun 1998 dan ke IX tahun 2001 telah direkomendasikan 
pemberian profilaksis vitamin K pada bayi baru lahir. Hal ini mendorong 
dilakukannya kajian oleh Health Technology Assesment (HTA) Depkes 
bekerjasama dengan organisasi profesi terhadap pemberian injeksi 
vitamin K1 profilaksis pada bayi baru lahir, yang merekomendasikan 
bahwa semua bayi baru lahir harus mendapat profilaksis vitamin K, 
regimen vitamin K yang digunakan adalah vitamin K1, dan cara 
pemberian secara intramuskular (Rekomendasi A).  
 
Di Indonesia selama ini pemberian vitamin K umumnya hanya diberikan 
pada bayi baru lahir yang memiliki risiko saja seperti BBLR, bayi lahir 
dengan tindakan traumatis, bayi lahir dari ibu yang mengkonsumsi obat 
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anti koagulan, obat anti kejang dll. Berkaitan dengan kasus KIPI yang 
diduga kuat karena defisiensi vitamin K, dimana petugas kesehatan di 
lapangan tidak mengetahui bahwa berbagai kasus KIPI sebenarnya 
dapat dicegah dengan pemberian profilaksis vitamin K1, maka perlu 
suatu pedoman teknis tentang pemberian profilaksis vitamin K1. 

 
 

3.  PENGERTIAN 
a. Vitamin K 
 

 Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak, merupakan suatu 
naftokuinon yang berperan dalam modifikasi dan aktivasi beberapa 
protein yang berperan dalam pembekuan darah, seperti faktor 
II,VII,IX,X dan antikoagulan protein C dan S, serta beberapa protein 
lain seperti protein Z dan M yang belum banyak diketahui peranannya 
dalam pembekuan darah. 

Ada tiga bentuk vitamin K yang diketahui yaitu:  
 Vitamin K1 (phytomenadione), terdapat pada sayuran hijau. 

Sediaan yang ada saat ini adalah cremophor dan vitamin K mixed 
micelles (KMM). 

 Vitamin K2 (menaquinone) disintesis oleh flora usus normal seperti 
Bacteriodes fragilis dan beberapa strain E. coli. 

 Vitamin K3 (menadione) yang sering dipakai sekarang merupakan 
vitamin K sintetik tetapi jarang diberikan lagi pada neonatus karena 
dilaporkan dapat menyebabkan anemia hemolitik. 

 
 Secara fisiologis kadar faktor koagulasi yang tergantung vitamin K 

dalam tali pusat sekitar 50% dan akan menurun dengan cepat 
mencapai titik terendah dalam 48-72 jam setelah kelahiran. Kemudian 
kadar faktor ini akan bertambah secara perlahan selama beberapa 
minggu tetap berada dibawah kadar orang dewasa. Peningkatan ini 
disebabkan oleh absorpsi vitamin K dari makanan. Sedangkan bayi 
baru lahir relatif kekurangan vitamin K karena berbagai alasan, antara 
lain karena  simpanan vitamin K yang rendah pada waktu lahir, 
sedikitnya transfer vitamin K melalui plasenta, rendahnya kadar 
vitamin K pada ASI dan sterilitas saluran cerna.  

 
Sediaan vitamin K yang ada di Indonesia adalah vitamin K3 
(menadione) dan vitamin K1 (phytomenadione). Yang 
direkomendasikan oleh berbagai negara di dunia adalah vitamin K1. 
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Australia sudah menggunakan vitamin K1 sebagai regimen profilaksis 
vitamin K pada bayi baru lahir (sejak tahun 1961). Hasil kajian  HTA  
tentang pemberian profilaksis dengan vitamin K adalah vitamin K1 . 
Selain sediaan injeksi, terdapat pula sediaan tablet oral 2 mg, tetapi 
absorpsi vitamin K1 oral tidak sebaik vitamin K1 intra muskular, 
terutama pada bayi yang menderita diare. Disamping efikasi, 
keamanan, bioavailabilitas dan dosis optimal, sediaan oral untuk 
mencegah PDVK masih memerlukan penelitian. Pemberian vitamin K1 
oral memerlukan dosis pemberian selama beberapa minggu (3x dosis 
oral, masing-masing 2 mg yang diberikan pada waktu lahir, umur 3-5 
hari dan umur 4-6 minggu), sebagai konsekuensinya maka tingkat 
kepatuhan orang tua pasien merupakan suatu masalah tersendiri. 

 
b. Perdarahan akibat defisiensi vitamin K (PDVK) 

 
PDVK dapat terjadi spontan atau perdarahan karena proses lain 
seperti pengambilan darah vena atau pada operasi, disebabkan 
karena berkurangnya faktor pembekuan darah (koagulasi) yang 
tergantung pada vitamin K yaitu faktor II, VII, IX dan X. Sedangkan 
faktor koagulasi lainnya, kadar fibrinogen dan jumlah trombosit dalam 
batas normal. 

 
c. Manifestasi Klinis  

 
 Manifestasi klinis yang sering ditemukan adalah perdarahan, pucat 

dan hepatomegali ringan. Perdarahan dapat terjadi spontan atau 
akibat trauma, terutama trauma lahir. Pada kebanyakan kasus 
perdarahan terjadi di kulit, mata, hidung dan saluran cerna (muntah 
atau berak darah). Perdarahan kulit sering berupa purpura, ekimosis 
atau perdarahan melalui bekas tusukan jarum suntik. 

 
 Tempat perdarahan yang utama adalah umbilikus, membran mukosa, 

saluran cerna, sirkumsisi dan pungsi vena. Selain itu perdarahan dapat 
berupa hematoma yang ditemukan pada tempat trauma, seperti sefal 
hematoma. Akibat lebih lanjut adalah timbulnya perdarahan 
intrakranial yang  merupakan penyebab mortalitas atau morbiditas 
yang menetap. 
 

 Perdarahan intrakranial merupakan komplikasi tersering (63%) di 
mana 80-100% berupa perdarahan subdural dan subaraknoid. Pada 
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perdarahan intrakranial didapatkan gejala peningkatan tekanan 
intrakranial (TIK) bahkan kadang-kadang tidak menunjukkan gejala 
ataupun tanda. Pada sebagian besar kasus (60%) didapatkan sakit 
kepala, muntah, anak menjadi iritabel, ubun-ubun besar menonjol, 
pucat dan kejang. Kejang yang terjadi dapat bersifat fokal atau 
umum. Gejala yang mudah dikenali adalah tangisan bayi yang 
melengking dengan nada tinggi (high pitch cry) yang tidak bisa 
dihentikan walaupun bayi tersebut sudah ditenangkan dengan cara 
meletakkan dipundak sambil dielus-elus punggungnya. Gejala lain 
yang dapat ditemukan adalah fotofobia, edema papil, penurunan 
kesadaran, perubahan tekanan nadi, pupil anisokor serta kelainan 
neurologis fokal. 

 
1. T U J U A N 

 
a. Tujuan umum : 

Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian bayi akibat 
PDVK. 

 
b. Tujuan khusus: 

1.  Tercapainya target pemberian profilaksis injeksi vitamin K1 pada 
bayi baru lahir sedini mungkin yaitu 1-2 jam setelah lahir. 

2. Tercapainya target pelayanan kesehatan pada bayi baru 
lahiryang komprehensif di tingkat pelayanan dasar.  

3.  Terlindunginya bayi baru lahir terhadap PDVK. 
4.  Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi 

bayi baru lahir. 
 

2.  PELAKSANA  
 

Tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan atau petugas 
pelayanan kesehatan ibu dan anak  di semua unit pelayanan kesehatan. 
 

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
  

1. KEBIJAKAN 
 

a. Penyelenggaraan pemberian profilaksis injeksi vitamin K1 
dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan 
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masyarakat yang berbasis hak anak melalui kerjasama lintas 
program dan lintas sector. 

b. Mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan pemberian 
profilaksis injeksi vitamin K1 pada bayi baru lahir. 

c. Mengupayakan kualitas pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir 
yang bermutu. 

d. Mengupayakan kesinambungan penyelenggaraan melalui 
perencanaan program dan anggaran terpadu. 

 
1. STRATEGI 
 

a. Pelayanan pemberian injeksi vitamin K1 profilaksis dilaksanakan 
oleh tenaga kesehatan segera setelah lahir atau pada saat 
Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) apabila persalinan ditolong 
oleh dukun. 

b. Menerapkan sistem PWS-KIA untuk menentukan prioritas kegiatan 
serta tindakan perbaikan.  

c. Menjamin ketersediaan dana, kecukupan sediaan vitamin K1 injeksi 
dan alat suntik. 

d. Meningkatkan advokasi, fasilitasi dan pembinaan secara 
berjenjang. 

 
2. PELAKSANAAN PEMBERIAN INJEKSI VITAMIN K1 PROFILAKSIS 
 

a. Cara Pemberian 
1. Semua bayi baru lahir harus diberikan injeksi vitamin K1 

profilaksis. 
 
2.   Jenis vitamin K yang digunakan adalah vitamin K1 

(phytomenadione) injeksi dalam sediaan ampul yang berisi 10 
mg Vitamin K1 per 1 ml. 

 
3.   Cara pemberian profilaksis injeksi vitamin K1 adalah : 

 Masukkan vitamin K1 ke dalam semprit sekali pakai steril 1 
ml, kemudian disuntikkan secara intramuskular di paha kiri 
bayi bagian anterolateral sebanyak 1 mg dosis tunggal, 
diberikan paling lambat 2 jam setelah lahir. 
 

 Vitamin K1 injeksi diberikan sebelum pemberian imunisasi 
hepatitis B0  (uniject), dengan selang waktu 1-2 jam.  
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Phytomenadion (Vitamin K1) 
 
 
 

4. Pada bayi yang akan dirujuk tetap diberikan vitamin K1 dengan 
dosis dan cara yang sama 
 

5. Pada bayi yang lahir tidak ditolong bidan, pemberian vitamin K1 
dilakukan pada kunjungan neonatal pertama (KN 1) dengan 
dosis dan cara yang sama. 

 
6. Setelah pemberian injeksi vitamin K1, dilakukan observasi. 
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Pemberian Vitamiin K1 (paha kiri anterolateral 
 
Persiapan Melakukan Suntikan Intra Muskular 
 

1. Letakan bayi dengan posisi punggung di bawah 
2. Lakukan desinfeksi pada bagian tubuh bayi yang akan diberikan 

suntikan intramuskular (IM) 
–  Muskulus Kuadriseps pada bagian antero lateral paha (lebih dipilih 
karena resiko kecil terinjeksi secara IV atau mengenai tulang femur 
dan jejas pada nervus skiatikus) 

-  Muskulus deltoideus (Mengandung sedikit lemak atau jaringan 
subkutan sehingga memudahkan penyuntikan). Area ini digunakan 
hanya untuk pemberian imunisasi bukan untuk pemberian obat lain. 

 
Cara Memberikan Suntikan Intra Muskular 
 

1. Pilih daerah otot yang akan disuntik. Untuk memudahkan identifikasi 
suntikan vitamin K1 di paha kiri dan suntikan imunisasi HB0 di paha 
kanan. 

2. Bersihkan daerah suntikan dengan kasa atau bulatan kapas yang 
telah direndam dalam larutan antiseptik dan biarkan mengering. 

3. Yakinkan bahwa jenis dan dosis obat yang diberikan sudah tepat. 
4. Isap obat yang akan disuntikkan kedalam semprit dan pasang 

jarumnya. 
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5. Bila memungkinkan pegang bagian otot yang akan disuntik dengan 
menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. 

6. Dengan satu gerakan cepat, masukkan jarum tegak lurus melalui 
kulit. 

7. Tarik tuas semprit perlahan untuk meyakinkan bahwa ujung jarum 
tidak menusuk dalam vena 

a. Bila dijumpai darah: 
i. Cabut jarum tanpa menyuntikkan obat 
ii. Pasang jarum steril yang baru ke semprit 
iii. Pilih tempat penyuntikkan yang lain 
iv. Ulangi prosedur diatas 

 
b. Bila tidak dijumpai darah, suntikan obat dengan tekanan kuat 

dalam waktu 3-6 detik. 
8. Bila telah selesai, tarik jarum dengan sekali gerakan halus dan 

tekan dengan bola kasa steril kering 
9. Catat tempat penyuntikan untuk memudahkan identifikasi 

 
 

b. Logistik 
 
1.   Sediaan Vitamin K1 :  Ampul 10 mg/1ml 
2.  Semprit steril sekali pakai 1 ml dengan jarum 26 G (semprit 

tuberculin) 
3.   Menghitung kebutuhan berdasarkan : 
 a. Sensus desa ( jumlah penduduk ) 
 b. Proyeksi angka kelahiran ( CBR x Jumlah Penduduk ) 
 menjadi Kebutuhan vitamin K1 sesuai jumlah bayi baru lahir 
4.   Penyimpanan sediaan  
 Sediaan disimpan di tempat yang kering, sejuk dan terhindar 

dari cahaya. 
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III. SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI 
  

1. SUPERVISI 
  
Cakupan yang tinggi saja tidak cukup untuk mencapai tujuan akhir 
program pemberian injeksi vitamin K1 profilaksis yaitu menurunkan 
angka kesakitan dan kematian karena PDVK. 
 
Cakupan yang tinggi harus disertai mutu program yang tinggi pula. 
Untuk meningkatkan mutu program, pembinaan dari atas (supervisi) 
sangat diperlukan. 
 
Supervisi dilakukan secara berjenjang pada institusi pemerintah 
maupun swasta untuk mengukur : 
a. Cakupan dan target pemberian injeksi vitamin K1 profilaksis 
b. Data PDVK  
c. Ketenagaan 
d. Logistik dan distribusi 
e. Pencatatan dan pelaporan 
f. Hasil kerjasama lintas program/sektoral 
g. Permasalahan yang ditemukan. 

 
2. MONITORING DAN EVALUASI 

 
 Untuk memantau kegiatan pemberian injeksi vitamin K1 profilaksis 

pada bayi baru lahir digunakan pemantauan wilayah setempat 
kesehatan ibu dan anak (PWS-KIA), melalui indikator cakupan 
kunjungan neonatal I (KN1). 

   
 Untuk mengetahui hasil ataupun proses kegiatan bila dibandingkan 

dengan target atau yang diharapkan, antara lain dengan cara : 
 

Evaluasi dengan data sekunder 
Dari angka – angka yang dikumpulkan oleh Puskesmas selain 
dilaporkan juga perlu dianalisis. Bila cara menganalisisnya baik dan 
teratur, akan memberikan banyak informasi penting yang dapat 
menentukan kebijakan program. 
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3. Menilai dampak pemberian Vitamin K1 injeksi 
 Adanya penurunan angka kesakitan dan kematian bayi karena 
PDVK dari laporan AMP Puskesmas ataupun laporan Rumah Sakit. 
 
 
 

4. Stok Sediaan 
   Data stok diambil dari pencatatan LPLPO dapat memberikan 

gambaran pemakaian dan distribusi. 
 
 
5. Cakupan per tahun 

Grafik cakupan per tahun ( grafik PWS-KIA ) dapat memberikan 
gambaran secara keseluruhan tentang adanya kecenderungan : 
 Tingkat pencapaian cakupan pemberian vitamin K1 
 Indikasi adanya masalah 
 Acuan untuk memperbaiki kebijakan atau strategi program 

yang ada 
 
 Indikator keberhasilan pemberian vitamin K1 injeksi sama dengan 

cakupan kunjungan neonatal pertama (KN I) 90% pada tahun 2009. 
 
 
 



 
FORMULIR  BAYI BARU LAHIR 

 

 

 
 

Pemeriksa (Nama dan Tanda tangan):............................................................................................................................. 
Nama bayi: ____________________________________L/P  Nama orang tua: ______________________________               
Alamat:_________________________________ 
Tanggal & jam lahir : ___________________________________  Lahir pada umur kehamilan: _______bulan  

 

PEMERIKSAAN 
Tanggal ……..           Jam …….. 
(saat lahir) Tanggal ……..           Jam …….. 

Hasil Hasil 
1. Postur, tonus dan aktivitas.    
2. Kulit bayi.    
3. Pernapasan ketika bayi sedang tidak 

menangis.    

4. Detak jantung    
5. Suhu ketiak    

6. Kepala    

7. Mata   
8. Mulut (lidah, selaput lendir).    
9. Perut dan tali pusat.   
10. Punggung tulang belakang.    
11. Lubang anus    
12. Alat kelamin    
13. Berat badan    
14. Panjang badan    
15. Lingkar kepala bayi   

ASUHAN/KONSELING 
 

Waktu (Tanggal, jam) dilakukan 
asuhan Keterangan 

1. Inisiasi menyusu dini   

2. Salep mata antibiotika profilaksis   

3. Suntikan vitamin K1   

4. Imunisasi Hepatitis B1   

5. Rawat gabung dengan ibu   

6. Memandikan bayi   

7. Konseling menyusui   

8. Tanda-tanda bahaya pada bayi 
yang perlu dirujuk   

9. Menjelaskan pada ibu tentang 
perawatan bayi di rumah   

10. Melengkapi catatan medis   

Waktu pemeriksaan kembali/ 
Kunjungan Neonatal 
 

Tanggal …………..         Tanggal …………..         

Lampiran 1
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BAGAN ALUR A : 
MANAJEMEN BAYI BARU LAHIR 

NORMAL 
 

PENILAIAN: 
Sebelum bayi lahir: 
1. Apakah kehamilan cukup bulan ? 
2. Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium ? 
 
Segera setelah bayi lahir: 
3. Apakah bayi menangis atau bernapas/ tidak megap-megap ? 
4. Apakah tonus otot bayi baik/ bayi bergerak aktif ? 
 

Asuhan Bayi Baru Lahir 

1. Jaga bayi tetap hangat 
2. Isap lendir dari mulut dan hidung (bila perlu) 
3. Keringkan  
4. Pemantauan tanda bahaya 
5. Klem, potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi 

apapun, kira-kira 2 menit* setelah lahir.  
6. Lakukan Inisiasi Menyusu Dini  
7. Beri suntikan vitamin K1 1 mg intramuskular, di paha kiri 

anterolateral setelah Inisiasi Menyusu Dini 
8. Beri salep mata antibiotika pada kedua mata.  
9. Pemeriksaan 
10. Beri imunisasi Hepatitis B 0,5 mL intramuskular, di paha 

kanan anteroleteral, kira-kira 1-2 jam setelah pemberian 
vitamin K1 

* Pemotongan dan pengikatan tali pusat sebaiknya dilakukan sekitar 2 menit setelah lahir (atau setelah bidan 
menyuntikkan oksitosin kepada ibu), untuk memberi waktu tali pusat mengalirkan darah (dengan demikian juga zat besi) 
kepada bayi. 

Lampiran 2
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REGISTER KOHORT BAYI 

 



. 
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CONTOH REKAPITULASI KOHORT BAYI 
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CARA MENGISI FORMULIR PENCATATAN 
 
Petugas kesehatan harus menuliskan hasil pemeriksaannya di formulir 
pencatatan. 
 
Berikut ini adalah Formulir Pencatatan Bayi Muda Umur Kurang dari 2 Bulan. 
Baris atas berisi identitas, berat badan, suhu badan, keluhan dan jenis 
kunjungan/kontak dengan bayi muda. Bagian selanjutnya merupakan catatan 
penilaian dan klasifikasi bayi muda. 
  
Berikut ini adalah kesepakatan cara pengisian formulir  pencatatan 
 Jawablah pertanyaan dengan cara menulis apabila tidak ada pilihannya 

 Apabila terdapat pilihan lingkari jawaban yang anda pilih 

 Berikan tanda centang di belakan ya atau tidak pada pertanyaan yang 
memerlukan jawaban ya atau tidak 

 Pada kolom penilaian lingkari tanda atau gejala yang anda temukan pada 
pemeriksaan 

 Tulislah klasifikasi sesuai dengan buku bagan MTBS pada kolom 
klasifikasi 

 Tulislah tindakan atau pengobatan yang diperlukan pada kolom 
Tindakan/Pengobatan 

 Tulislah kunjungan ulang terdekat pada baris yang berisi Kunjungan ulang 

 Untuk imunisasi berikan tanda centang pada imunisasi yang sudah 
diberikan atau lingkari imunisasi yang dibutuhkan. Apabila pada saat itu 
memberikan imunisasi tulislah jenis imunisasi yang diberikan di bagian 
tindakan/pengobatan dan di buku KIA 

 Untuk bayi yang memerlukan rujukan segera tidak perlu dilakukan 
penilaian pemberian minum, tidak perlu diberikan imunisasi bila 
diperlukan. 
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FORMULIR  PENCATATAN  BAYI  MUDA  UMUR  KURANG  DARI  2 BULAN 
Tanggal     : ____________ 

Nama bayi : _____________     L / P     Nama  orang tua :  ___________   Alamat :  _____________ 
Umur :  _________                    Berat badan :  ________  gram                    Suhu badan :  ________  

oC 
Tanyakan:  Bayi  ibu sakit apa ?________________ Kunjungan pertama?____  Kunjungan ulang? 

____ 
 
 
 

PENILAIAN (Lingkari semua gejala yang ditemukan) 
 

  KLASIFIKASI TINDAKAN / 
PENGOBATAN 

 
MEMERIKSA  KEMUNGKINAN  PENYAKIT  SANGAT  BERAT  
ATAU  INFEKSI  BAKTERI 
 Bayi tidak mau minum atau memuntahkan semuanya. 
 Ada riwayat kejang. 
 Bayi bergerak hanya jika dirangsang. 
 Hitung napas dalam 1 menit  ____  kali / menit. 

- Ulangi jika ≥ 60 kali / menit, hitung napas kedua  
                    ____ kali/ menit.    Napas cepat. 

- Napas lambat ( < 30 kali / menit ). 
 Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat. 
 Bayi merintih. 
 Suhu tubuh ≥ 37,5 ° C 
 Suhu tubuh < 35,5 ° C 
 Mata bernanah : apakah sedikit atau banyak ? 
 Pusar kemerahan meluas sampai dinding perut. 
 Pusar kemerahan atau bernanah. 
 Ada pustul di kulit. 
 

  

 
APAKAH  BAYI  DIARE ?                              Ya  ____   Tidak  ____ 
 Sudah diare selama  ____  hari 
 Keadaan umum bayi : 

- Letargis atau tidak sadar. 
- Gelisah / rewel. 

 Mata cekung. 
 Cubitan kulit perut kembalinya : 

- Sangat lambat ( > 2 detik ) 
- Lambat. 

  

 
MEMERIKSA  IKTERUS. 
 Bayi kuning, timbul pada hari pertama setelah lahir ( < 24 jam ) 
 Kuning ditemukan pada umur ≥ 24 jam sampai ≤ 14 hari. 
 Kuning ditemukan pada umur lebih dari 14 hari. 
 Kuning sampai lutut atau siku. 
 Tinja berwarna pucat 
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PENILAIAN (Lingkari semua gejala yang ditemukan) 
 

   TINDAKAN / 
PENGOBATAN 

MEMERIKSA  KEMUNGKINAN  BERAT  BADAN  RENDAH  DAN/ 
ATAU  MASALAH  PEMBERIAN  ASI. 
 Apakah inisiasi menyusui dini dilakukan ?      Ya  ____   Tidak  ____ 
  Berat badan menurut umur : 

  -   BB/U di bawah garis merah atau    < - 3 SD                           ____ 
      -   BB/U pada pita kuning KMS atau   - 2 SD dan  - 3 SD           ____ 
      -   Tidak ada masalah berat badan rendah atau  > - 2 SD          ____ 

  Ibu mengalami kesulitan pemberian ASI ?      Ya  ____   Tidak  ____ 
  Apakah bayi diberi ASI ?                                 Ya  ____   Tidak  ____ 

  -   Jika ya, berapa kali dalam 24 jam ? ____  kali. 
  Apakah bayi diberi minuman selain ASI ?       Ya  ____   Tidak  ____ 

  -    Jika ya, berapa kali dalam 24 jam ?____  kali 
      -   Alat apa yang digunakan ? _____________________________ 
 Ada luka atau bercak putih (thrush) di mulut. 
 Ada celah bibir / langit-langit 
 
JIKA : ada kesulitan pemberian ASI, diberi ASI < 8 kali dalam 24 jam, 
diberi makanan/ minuman lain selain ASI, atau berat badan rendah 
menurut umur DAN tidak ada indikasi di rujuk ke Rumah Sakit. 
LAKUKAN  PENILAIAN  TENTANG  CARA  MENYUSUI  : 
 Apakah bayi diberi ASI dalam 1 jam terakhir ? 

- Jika TIDAK, minta ibu menyusui bayinya. 
- Jika YA, minta ibu memberitahu jika bayi sudah mau menyusu lagi 

Amati pemberian ASI dengan seksama. 
Bersihkan hidung yang tersumbat, jika menghalangi bayi menyusu. 
 Lihat apakah bayi menyusu dengan baik. 

 Lihat apakah posisi bayi benar. 
Seluruh badan bayi tersangga dengan baik – kepala dan tubuh 
bayi lurus – badan bayi menghadap ke dada ibu – badan bayi 
dekat ke ibu 

    Posisi salah  –  posisi benar 
 Lihat apakah perlekatan benar. 

Dagu bayi menempel payudara – mulut bayi terbuka lebar – bibir 
bawah membuka keluar – areola bagian atas tampak lebih 
banyak. 

   Tidak melekat sama sekali  –  tidak melekat dengan baik  –  
    melekat dengan baik 
 Lihat dan dengar apakah bayi mengisap dalam dan efektif : 

Bayi mengisap dalam, teratur, diselingi istirahat  –  hanya 
terdengar suara menelan. 
 Tidak mengisap sama sekali  –  tidak mengisap dengan 
efektif        mengisap  efektif 

  

MEMERIKSA STATUS  VITAMIN K1 ( tandai  √ )  jika sudah diberikan 
segera setelah lahir  ______ 

 Vitamin K1 
diberikan hari ini 
 
 

MEMERIKSA  STATUS  IMUNISASI  
( Lingkari imunisasi yang dibutuhkan hari ini ) 
 
HB- 0  ___          HB- 1  ___           BCG  ___           Polio 1 ___ 

  
Imunisasi yang 
diberikan hari ini 
  
 

MEMERIKSA  MASALAH / KELUHAN  LAIN   

     
 Nasihati kapan kembali segera 
     Kunjungan ulang :  ______  hari 

MEMERIKSA  MASALAH / KELUHAN  IBU   
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