
Kebutuhan Dasar  
NEONATUS, BAYI & BALITA



MEMANDIKAN BAYI, 
PERAWATAN TALI PUSAT, ASI 

EKSKLUSIF



Rekomendasi untuk memandikan 
bayi

 Tunggu (minimal) 6 jam sebelum memandikan bayi 
(tunggu lebih lama untuk bayi asfiksia atau hipotermia) 

 Lakukan setelah stabilnya temperatur tubuh bayi 
(36,5-37,5°C)

 Mandikan dalam ruangan yang hangat dan tidak 
banyak hembusan angin

 Mandikan secara cepat dengan menggunakan air 
hangat, segera keringkan tubuhnya (dengan handuk 
bersih, kering, dan hangat) dan segera kenakan 
pakaiannya

 Tempatkan di dekat ibunya dan beri ASI sedini 
mungkin



Merawat tali pusat

 Sementara menggunakan sarung tangan, 
bersihkan cemaran atau darah dalam larutan 
klorin 0,5%

 Bilas dengan air matang atau DTT kemudian 
keringkan dengan handuk

 Ikat (dengan simpul kunci) tali pusat pada 1 
cm dari pusat bayi (dengan tali atau penjepit)

 Lepaskan klem penjepit tali pusat dan 
masukkan dalam klorin 0,5%

 Jangan kompres atau membungkus tali pusat 
(pengolesan alkohol atau povidone iodine 
pada puntung tali pusat masih dibolehkan 
selama tidak menyebabkan tali pusat 
basah/lembab)



Nasehat bagi ibu atau keluarganya 
untuk merawat tali pusat

 Lipat popok dibawah puntung tali pusat
 Jika puntungnya kotor, bersihkan dengan 

air matang/DTT kemudian keringkan 
kembali secara seksama

 Warna kemerahan atau timbulnya nanah 
pada pusar atau puntung tali pusat 
adalah tanda abnormal (bayi tersebut 
harus dirujuk untuk penanganan lebih 
lanjut)



Memulai pemberian ASI

 Pastikan pemberian ASI dimulai 
dalam 1 jam setelah bayi lahir

 Anjurkan ibu memeluk dan 
menyusukan bayinya setelah tali 
pusat dipotong

 Lanjutkan pemberian ASI setelah 
plasenta lahir dan tindakan lain yang 
diperlukan, telah selesai dilaksanakan

 Minta anggota keluarganya 
membantu ibu menyusukan bayinya



Pedoman Umum Menyusui

 Mulai dalam 1 jam setelah bayi lahir
 Jangan berikan makanan atau 

minuman lain selain ASI
 Pastikan ASI diberikan hingga 6 

bulan pertama kehidupan bayi
 Berikan ASI setiap saat (siang dan 

malam) bila bayi membutuhkannya



Pemberian ASI secara dini

 Merangsang produksi ASI
 Memperkuat refleks isap bayi
 Promosi keterikatan ibu-bayi
 Memberi kekebalan pasif melalui 

kolostrum
 Merangsang kontraksi uterus 

(untuk involusi)



Manfaat  ASI

  BAYI
 Merupakan nutrisi paling sempurna
 Mengandung zat kekebalan yang membantu 

meningkatkan daya tahan
 ASI itu sterill
  Praktis, ekonomis, dan selalu ada.
 Mempererat ikatan emosional antara bayi 

dengan ibu



 Bagi ibu …
 Memberi kepuasan batin, ketenangan, serta 

kebahagiaan emosional.
 Mempercepat kontraksi rahim, sehingga dalam waktu 

singkat rahim kembali keukuran normal.
 Rahim akan normal seperti sebelum hamil sehingga 

dapat mencegah perdarahan rahim dalam masa nifas…
 Memperkecilrisikokankerpayudara.

 



Cara menyusui

 Peluk tubuh bayi dan hadapkan mukanya ke 
payudara ibu sehingga hidungnya berada di depan 
puting susu

 Dekatkan mulut bayi ke payudara bila tampak tanda-
tanda siap menyusu

 Cara menempelkan mulut pada payudara:
–  Sentuhkan dagu bayi pada payudara
– Tempelkan mulutnya (yang terbuka lebar) pada puting 

susu sehingga melingkupi semua areola mama (bibir 
bawahnya melingkupi puting susu)

 Perhatikan gerakan menghisap dan jaga agar hidung 
bayi tidak tertutup oleh payudara   



Tetes Mata Profilaksis

 Gunakan tetes mata perak nitrat 
1%, salep tetrasiklin 1% atau salep 
eritromisin 0,5%

 Berikan dalam 1 jam pertama 
kelahiran

 Setelah pemberian tetes mata 
profilaksis, kembalikan bayi pada 
ibunya untuk disusukan dan 
bergabung kembali  



SELAMAT BELAJAR
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