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Definisi

• Merupakan pemantauan persalinan yang mudah dan tidak 
mahal sera dapat di prin ulang.

• Diagram pemantauan kemajuan persalinan dengan 
melakukan pencatatan hasil observasi kondisi ibu dan janin 

• Assists in identifying deviations from “normal” labor 
progression;

• Prompts “alert” and “action” lines showing when to assist 
laboring woman;



Definisi

Partograf Original WHO Partograf  WHO yang telah disederhanakan



• Merupakan alat yang efektif untuk mengetahui kemajuan
persalianan dan mengidentifikasi kapan intervensi diperlukan

• Mempengaruhi keputusan klinis dan berhubungan dengan
luaran persaliann yang lebih baik

• Mengurangi kejadian persalianan lama, ruptura uteri,
persalinana macet yang memerlukan augmentasi oksitosin ,
mengurangi angka operasi sesar, angka kejadian stillbirth dan
perdarahan post partum

• Merupakan alat yang dapat digunakan sebagai komunikasi
saat melakukan rujukan

Manfaat penggunaan partograf



Kondisi janin: 
-Denyut jantung janin

-Selaput dan cairan ketuban 

-Molase

Kemajuan persalinan:
-Dilatasi serviks

-Penurunan kepala

-HIS (kontrasi uterus)

Kondisi ibu:
-Nadi, Tekanan darah, temperatur

-urine

-Obat-obatan dan cairan IV

-Regimen oksitosin

Komponen partograf



Apabila persalinan dikatakan maju: 

 Tidak diperlukan augmentasi oksitosin atau 
intervensi lain kecuali terjadi komplikasi

 Amniotomi dapat dilakukan selama kala I 
aktif bila memang diperlukan 

Tatalaksana persalinan



Tatalaksana persalinan

Apabila berada diantara garis “waspada” dan dan “bertindak”: 
ini berarti “warning”

 Pada pusat kesehatan, transfer pasien ke ke fasilitas kesehatan yang 
mampu melakukan operasi sesar, kecuali pembukaan sudah hampir 
lengkap 

 Observasi kemajuan persalinan dalam waktu yang singkat sebelum 
dilakukan transfer

 Observasi rutin tetap dilanjutkan

 Amniotomi dapat dilakukan bila membran masih utuh



Apabila berada diatas garis 
bertindak:

Ini berarti “bahaya” - -

• Bila ada gawat janin atau persalinan 
tidak maju, rujuk untuk dilakukan 
operasi sesar

• Augmentasi dengan oksitosin bila tidak 
ada kontraindikasi

Tatalaksana persalinan



• Partograf WHO sudah dimodifikasi agar lebih sederhana dan lebih mudah
digunakan. Fase laten dihilangkan dan pengisian partograf dimulai pada fase
aktif ketika pembukaan serviks sudah mencapai 4 cm. Sebuah contoh
partograf disertakan disini .

• Partograf tersebut diperbesar ke ukuran seharusnya sebelum digunakan.
Catat hal-hal berikut didalam partograf:

• Informasi Pasien: Isi nama pasien, gravida, para, nomor registrasi di rumah
sakit, tanggal dan jam masuk serta jam berapa ketuban pecah.

• Denyut Jantung Janin : Catat setiap setengah jam.



Cairan Ketuban: Catat warna air ketuban setiap kali pemeriksaan dalam:

U: selaput ketuban utuh 

J: Selaput ketuban pecah, cairan ketuban jernih

M: Cairan ketuban bercampur mekonium 

D: Cairan ketuban bercampur darah 

K: kering

Penyusupan :

1: Sutura beradu

2: Sutura tumpang tindih tapi bisa dipisahkan

3: Sutura tumpang tindih dan tak bisa dipisahkan



• Pembukaan Serviks: Dinilai pada saat melakukan pemeriksaan dalam 
dan diberi tanda (X). Mulai pengisian pada partograf saat pembukaan 
4 cm.

• Garis Waspada : Garis ini dimulai pada saat pembukaan serviks 4 cm 
hingga titik pembukaan lengkap yang diperkirakan dengan laju 1 cm 
per jam. 



• Garis Bertindak : Paralel dan 4 jam ke sebelah kanan garis waspada

• Penurunan dinilai melalui palpasi abdomen: Mengacu pada bagian
kepala (dibagi menjadi 5 bagian) yang bisa dipalpasi diatas simfisis
pubis; dicatat dengan lambang lingkaran (O) setiap melakukan
pemeriksaan dalam. Pada 0/5, sinciput (S) berada pada tingkat
simfisis pubis.





 Waktu: menyatakan berapa lama penanganan sejak pasien diterima 

 Jam: catat jam sesungguhnya 

 Kontraksi: lakukan palpasi untuk hitung banyaknya kontraksi dalam 10 menit 
dan lamanya. Lama kontraksi dibagu dalam hitungan detik: <20 detik, 20-40 
detik, dan >40 detik 

 Oksitosin: catat jumlah oksitosin pervolum cairan infus serta jumlah tetes 
permenit. 

 Obat- obatan lain yang diberikan dan cairan IV

 Cata semua pemberian obat-obatan tambahan dan atau cairan IV dalam kotak 
yang sesuai dengan kolom waktunya.

 Nadi: tandai dengan titik besar. 

 Tekanan darah: tandai dengan anak panah 

 Suhu tubuh 

 Protein, aseton, volum urin: catat setiap ibu berkemih

 Jika ada temuan yang melintas ke arah kanan dari garis waspada, petugas 
kesehatan harus segera melakukan tindakan atau mempersiapkan rujukan yang 
tepat.
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