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Birthplan” atau rencana kelahiran merupakan pernyataan sederhana, jelas 
tentang prefensi seorang perempuan dalam menghadapi kelahiran. Birth plan 

adalah dokumen tertulis mengenai pilihan ibu dan pasangan pada saat melahirkan
bayinya (American Pregnancy, 2014) 

Birth  plan 
Apa Sih Birth Plan?
Birth plan adalah outline berisi preferensi Mama saat proses melahirkan dan setelah
melahirkan. Misalnya terkait apakah Mama ingin menggunakan pain relief atau cukup diusap
punggung, posisi melahirkan seperti apa yang paling nyaman untuk Mama, siapa saja yang 
Mama ijinkan untuk hadir di ruang persalinan, apakah ingin mendengarkan musik atau
menyetel murottal, dan seterusnya. Apapun yang terpikir oleh Mama dapat mempermudah proses
melahirkan kelak, sangat mungkin untuk Mama catat dalam birth plan.



YUK KENALI LEBIH DEKAT BIRTH PLAN 

Kelemahan saat ini provider lebih sering merencanakan kelahiran sesuai dengan keinginannya.

Namun kurang dalam mendukung keinginan setiap ibu. Seringkali rencana kelahiran tidak efektif

dengan berbagai sejumlah alasan, bahkan dapat menimbulkan “konflik” dari pemberi asuhan yang

mungkin mengabaikan atau menyepelekan rencana persalinan yang telah dibuat. Sebagian

masyarakat belum mempraktikan birthplan untuk menyambut persalinannya.

Saat ini dibutuhkan pendekatan alternatif rencana persalinan untuk meningkatkan partisipasi ibu dan

persetujuan ibu berdasarkan informasi dalam proses persalinan sehingga dapat mewujudkan

“KEMITRAAN” persalinan.

01.

02.

03.

Melahirkan adalah salah satu peristiwa penting yang sangat patut Mama Jagoan

perjuangkan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pengalaman melahirkan menjadi

salah satu peristiwa yang berdampak pada kehidupan seorang ibu, seperti hubungan

ibu dengan anak yang dilahirkannya, hubungan sang ibu dengan sang suami serta

hubungan ibu dengan keluarga. Selain itu, pengalaman melahirkan akan menjadi dasar

bagaimana serang wanita memandang hamil dan melahirkan kelak, baik untuk dirinya

maupun untuk anak cucunya.



Denganmenyampaikanbirth plan jauh-jauhhari, diharapkansemuapihak

yang berperanbersiapsaat masanyatiba. Selain itu, birth plan bukan

dokumenmati Ma, tetapduperlukanfleksibilitasMama saat dibutuhkan

perubahan. 

Namundemikian, untukmemastikanperubahannyajugatelahMama 

persiapkan, buatlahbeberapaplan. Semisal, plan A berisi preferensi yang 

paling Mama harapkan, kemudiansusunB danC untukmenjadi pengganti

saat plan A tidakbisadijalankansecaramenyeluruh, Mempersiapkan

beberapa plan akanmemudahkanMama danpembantu/pendamping
persalinantetapfokusdantenangsaat persalinanmulai berlangsung.



Manfaat birth plan 

Bagi Orang tua
memenuhi ekspektasi atau harapan

ibu/ORANG TUA  dalam persalinan, 
memampukan ibu untuk mengontrol

persalinannya dengan pemberdayaan diri
sendiri, dan memberikan pengalaman

positif terhadap ibu.

Bagi keluarga
Keluarga mendapatkan ketenangan, 

informasi yang jelas dan memudahkan
menyampaikan kebutuhan

Bagi pendamping persalinan
Memfasilitasi, mengakomodir
keinginan ibu dan keluarga dan
menjembatani proses persalinan
aman serta meminimalisir
intervensi



PERSIAPAN PERSALINAN dan KELAHIRAN BAYI

Membuat rencana persalinan

Membuat rencana pembuatan keputusan jika kegawat
daruratan pada saat pembuatan Keputusan utama tidak ada

Mempersiapkan transportasi jika terjadi kegawat daruratan

Membuat rencana atau pola menabung

2.

4.

1.

3.



Membuat rencana persalinan

a. Tempat persalinan
b. Memilih tenaga kesehatan terlatih
c. Bagaimana cara menghubungi tenaga

kesehatan terlatih tersebut
d. Bagaimana transportasi yang bisa digunakan

untuk ke tempat persalinan tersebut
e. Siapa yang akan menemani persalinan
f. Berapa biaya yang akan dibutuhkan, dan

bagaimana cara mengumpulkannya
g. Siapa yang akan menjaga keluarganya jika

ibu melahirkan



Rumah sakit, puskesmas,  praktik
bidan mandiri

DITOLONG OLEH SPOG, DOKTER ATAU 
BIDAN 

Saya ingin melahirkan dimana? DAN 
DITOLONG PERSALINAN OLEH SIAPA   



Siapa yang mendampingi saya bersalin?? 

SUAMI 

DOULA 

ORANG TUA 

MERTUA 

KAKAK PEREMPUAN 



Berdasarkan penelitian Kuo, et al (2010) birth plan 
dapat memenuhi ekspektasi atau harapan ibu dalam
persalinan, memampukan ibu untuk mengontrol
persalinannya dengan pemberdayaan diri sendiri, 
dan memberikan pengalaman positif terhadap ibu. 

Penelitian lain oleh Lundgren, Berg, dan
Lindmark (2003) menemukan bahwa birth plan 

memberkan efek positif terhadap
kecemasan/ketakutan, nyeri, dan perawatan bayi

baru lahir.



Adapun komponen yang perlu ditulis antara lain proses persalinan dan perawatan
postpartum. Berikut merupakan daftar pertanyaan yang dapat membantu Anda untuk

memilih preferensi dalam birth plan (Baby Center, 2015 & National Health Survey, 2013)

🌻 Metode persalinan apa yang Anda inginkan?
🌻 Jika metode persalinan normal, persalinan yang seperti apa yang Anda inginkan? 

(water birth, home birth, atau metode lainnya)
🌻 Dimana Anda akan melakukan persalinan dan siapa tim medis utama yang Anda

pilih?
🌻 Siapa saja yang akan mendampingi persalinan Anda?

🌻S    sejauh mana orang-orang tersebut akan mendampingi Anda? Apakah mereka harus
tetap ada ketika Anda diputuskan untuk induksi?

Bab 4



🌻 apakah Anda ingin berjalan dan bergerak sesuka Anda pada saat
fase laten?
🌻 Apakah Anda ingin pemantauan elektronik janin?
🌻 Apakah Anda ingin air ketuban pecah secara natural tanpa
intervensi apapun dari tim medis?
🌻 Apakah Anda berencana untuk melakukan terapi pereda nyeri
secara natural (seperti teknik pernapasan, hypnosis, pijat, mandi, 
berpindah-pindah posisi) dan tidak menginginkan obat-obatan
pereda nyeri?
Posisi apa yang Anda inginkan ketika melahirkan? (seperti jongkok, 
berdiri, bersandar, dan posisi lainnya)
🌻 Apakah Anda menginginkan menyentuh kepala bayi Anda
ketika kepalanya mulai keluar?

Yuk kita SUSUN 



🌹 Apakah Anda ingin menggunakan cermin ketika melahirkan?
Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu Anda menulis preferensi postpartum antara lain sebagai berikut:
🌹 Apakah Anda ingin melakukan IMD dengan bayi Anda?
🌹 Apakah Anda ingin bayi Anda dikeringkan terlebih dahulu sebelum melakukan IMD?
🌹 Apakah Anda menginginkan penundaan pemotongan/clapping tali pusat?
🌹 Apakah Anda berencana menyimpan tali pusat ke bank stemcell?
🌹 Apakah Anda menginginkan penundaan prosedur bayi baru lahir seperti dimandikan dan pengukuran agar proses IMD 
dapat berlangsung minimal satu jam?
🌹 Apakah Anda mengingkan semua prosedur yang akan dilakukan kepada bayi Anda harus dijelaskan secara detail kepada
Anda?
🌹 Apakah Anda mengingkan rawat gabung dengan bayi Anda?
🌹 Apakah Anda memerlukan konselor laktasi?



Membuat rencana pembuatan keputusan jika kegawat daruratan
pada saat pembuatan keputusan utama tidak ada

a. Siapa pembuatan

keputusan utama dalam

keluarga

b. Siapa yang akan

membuat keputusan jika

si pembuat keputusan

utama tidak ada saat

terjadi kegawat

daruratan

a. Dimana ibu akan

melahirkan

b. Bagaimana cara ibu

mau dirujuk

c. Kemana ibu mau

dirujuk

d. Bagaimana cara

mendapatkan dana

e. Bagaimana cara

mencari donor darah

Mempersiapkan transportasi jika terjadi

kegawat daruratan



Ruang lingkup
penelitian



THANKS!
Do you have any question?

junengsihpoltek3jkt@gmail.com

+62-817-667-3157

@junerosdeandra


