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� Kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu 
atau 280 hari dihitung dari hari pertama haid 
terakhir. Namun  sekitar 4 - 14 % atau rata-
rata 10 % kehamilan akan berlangsung 
sampai 42 minggu atau lebih. Angka ini 
bervariasi dari beberapa peneliti tergantung 
kriteria yang dipakai. 

� KLB mempunyai hubungan erat dengan 
mortalitas, morbiditas  perinatal  maupun 
makrosomia. Sedangkan risiko bagi  ibu 
dengan KLB dapat berupa perdarahan post 
partum maupun   tindakan obstetrik yang 
meningkat

� Kehamilan Lewat Bulan, disebut juga 
kehamilan serotinus, kehamilan lewat waktu, 
prolonged pregnancy, postterm pregnancy, 
extended pregnancy, postdate / pos datisme 
atau postmaturitas  adalah :

Kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu ( 
294 hari ) atau lebih , dihitung  dari hari pertama 
haid terakhir menurut rumus Naegele dengan 
siklus haid rata-rata 28 hari.. ( WHO 1977, FIGO  
1986 )
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Postmaturitas dipakai sbg sinonim 
dismaturitas, yg sebenarnya hal ini tidak 
tepat. Postmaturitas merupakan diagnosis 
waktu yg dihitung menurut rumus Naegele, 
sebaliknya dismaturitas hanya menyatakan 
kurang sempurnanya pertumbuhan janin dlm 
kandungan akibat plasenta yg tdk berfungsi 
dengan baik, sehingga janin tidak tumbuh 
seperti biasa, keadaan ini dapat terjadi pada 
beberapa keadaan seperti   hipertensi, 
preeklampsia, gangguan gizi maupun pada 
KLB sendiri. 

PengaruhPengaruhPengaruhPengaruh progesteroneprogesteroneprogesteroneprogesterone

TeoriTeoriTeoriTeori oksitosinoksitosinoksitosinoksitosin

TeoriTeoriTeoriTeori KortisolKortisolKortisolKortisol/ACTH /ACTH /ACTH /ACTH janinjaninjaninjanin :

SyarafSyarafSyarafSyaraf uterus uterus uterus uterus 

HeriditerHeriditerHeriditerHeriditer

� Karena diagnosis ini ditegakkan berdasarkan 
umur kehamilan bukan terhadap kondisi dari 
kehamilanKarena diagnosis ini ditegakkan 
berdasarkan umur kehamilan bukan terhadap 
kondisi dari kehamilan

Dalam menentukan diagnosis KLB disamping
dari riwayat haid, sebaiknya dilihat pula dari

hasil pemeriksaan antenatal.

RiwayatRiwayatRiwayatRiwayat haidhaidhaidhaid
RiwayatRiwayatRiwayatRiwayat pemeriksaanpemeriksaanpemeriksaanpemeriksaan antenatalantenatalantenatalantenatal
TinggiTinggiTinggiTinggi fundusfundusfundusfundus uteriuteriuteriuteri
PemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaan UltrasonografiUltrasonografiUltrasonografiUltrasonografi (USG)(USG)(USG)(USG)
PemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaan radiologiradiologiradiologiradiologi
PemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaan cairancairancairancairan amnionamnionamnionamnion
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� Perubahan pada plasentaPerubahan pada plasentaPerubahan pada plasentaPerubahan pada plasenta

� Pengaruh pada janin :Pengaruh pada janin :Pengaruh pada janin :Pengaruh pada janin :
�Berat janinBerat janinBerat janinBerat janin

�Sindroma postmaturitasSindroma postmaturitasSindroma postmaturitasSindroma postmaturitas

�Gawat janin atau kematian perinatalGawat janin atau kematian perinatalGawat janin atau kematian perinatalGawat janin atau kematian perinatal

� Pengaruh pada ibuPengaruh pada ibuPengaruh pada ibuPengaruh pada ibu

� Aspek mediko legal Aspek mediko legal Aspek mediko legal Aspek mediko legal 

BeberapaBeberapaBeberapaBeberapa masalahmasalahmasalahmasalah yang yang yang yang seringseringseringsering dihadapidihadapidihadapidihadapi padapadapadapada
pengelolaanpengelolaanpengelolaanpengelolaan KLB KLB KLB KLB antaraantaraantaraantara lain :lain :lain :lain :

� Pada beberapa penderita, umur kehamilan tidak selalu dapat ditentukan
dengan tepat, sehingga janin bisa saja belum matur sebagaimana yang 
diperkirakan

� Sukar menentukan apakah janin akan mati, berlangsung terus atau
megalami morbiditas serius bila tetap dalam rahim

� Sebagian besar janin tetap dalam keadaan baik dan tumbuh terus sesuai
dengan tambahnya umur kehamilan dan tumbuh semakin besar

� Pada saat kehamilan mencapai 42 minggu, pada beberapa penderita
didapatkan sekitar 70 %  serviks belum matang / unfavourable / 
dengan nilai Bishop rendah sehingga induksi tidak selalu berhasil

� Persalinan yang berlarut-larut akan sangat merugikan bayi postmatur
� Pada KLB sering terjadi disproporsi kepala panggul dan distosia bahu ( 

8% pada kehamilan genap bulan, 14% pada KLB)
� Janin KLB lebih peka terhadap obat penenang dan narkose

� Beberapa kontroversi ini antara lain adalah :
◦ Apakah   kehamilan sebaiknya diakhiri pada usia 

kehamilan 41 atau 42 minggu

◦ Apakah dilakukan pengelolaan secara aktif yaitu 
dilakukan induksi setelah ditegakkan diagnosis KLB 
ataukah sebaiknya dilakukan pengelolaan secara 
ekspektatif yaitu menunggu dengan pemantauan 
terhadap kesejahteraan janin.

� PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan aktifaktifaktifaktif:::: yaitu dengan melakukan
persalinan anjuran pada usia kehamilan 41 atau
42 minggu untuk memperkecil risiko terhadap
janin.

� PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan pasifpasifpasifpasif / / / / menunggumenunggumenunggumenunggu / / / / 
ekspektatifekspektatifekspektatifekspektatif : : : : didasarkan pandangan bahwa
persalinan anjuran yang dilakukan semata-mata
atas dasar KLB mempunyai risiko / komplikasi
cukup besar terutama risiko persalinan operatif
sehingga menganjurkan untuk dilakukan
pengawasan terus menerus terhadap
kesejahteraan janin, baik secara biofisik maupun
biokimia sampai persalinan berlangsung dengan
sendirinya atau timbul indikasi untuk mengakhiri
kehamilan.
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Sebelum mengambil langkah, beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam pengelolaan KLB adalah :

◦ Menentukan apakah kehamilan memang telah berlangsung lewat
bulan (KLB) atau bukan. Dengan demikian penatalaksanaan
ditujukan kepada dua variasi dari KLB ini. 
◦ Identifikasi kondisi janin dan keadaan yang membahayakan janin . 

Pemeriksaan Kardiotokografi seperti nonstres test (NST) & 
contraction stress test dapat mengetahui kesejahteraan janin 
sebagai reaksi terhadap kontraksi uterus. Pemeriksaan 
ultrasonografi untuk menentukan besar janin, denyut jantung 
janin, gangguan pertumbuhan janin,  keadaan  dan derajat 
kematangan plasenta, jumlah dan kualitas  air ketuban. Beberapa
pemeriksaan laborat dapat dilakukan seperti pemeriksaan kadar
Estriol
◦ Periksa kematangan serviks dengan skor Bishop. Kematangan

serviks ini memegang peranan penting dalam pengelolaan KLB. 
Sebagian besar kepustakaan sepakat bahwa induksi persalinan
dapat segera dilaksanakan baik pada usia 41 maupun 42 minggu
bilamana serviks telah matang.

◦ Bila serviks telah matang ( dengan nilai Bishop > 5 ) 
dilakukan induksi persalinan dan dilakukan pengawasan
intrapartum terhadap jalannya persalinan dan keadaan
janin
◦ Bila serviks belum matang, perlu dinilai keadaan janin

lebih lanjut apabila kehamilan tidak diakhiri :
� NST dan penilaian volume kantong amnion. Bila keduanya 

normal, kehamilan dibiarkan berlanjut dan penilaian janin 
dilanjutkan seminggu dua kali.

� Bila ditemukan oligohidramnion (< 2 cm pada kantong yang 
vertical atau indeks cairan amnion < 5 ) atau dijumpai 
deselerasi variable pada NST maka dilakukan induksi 
persalinan.

� Bila volume cairan amnion normal dan NST tidak reaktif, tes 
dengan kontraksi (CST) harus dilakukan. Bila hasil CST 
positif, janin perlu dilahirkan sedangkan bila CST negatif
kehamilan dibiarkan berlangsung dan penilaian janin
dilakukan lagi 3 hari kemudian.

� Keadaan serviks ( Skor Bishop ) harus dinilai ulang setiap
kunjungan pasien dan kehamilan harus diakhirr bila serviks
matang.

� Kehamilan lebih dari 42 minggu diupayakan diakhiri

� Pengelolaan selama persalinan adalah :
� Pemantauan yang baik terhadap ibu ( aktivitas uterus ) dan 

kesejahteraan janin. Pemakaian continous electronic fetal 
monitoring sangat bermanfaat

� Hindari penggunaan obat penenang atau analgetika 
selama persalinan. 

� Awasi jalannya persalinan

� Persiapan oksigen dan bedah sesar bila sewaktu-waktu 
terjadi kegawatan janin

� Cegah terjadinya aspirasi mekoneum dengan segera 
mengusap wajah neonatus dan penghisapan pada 
tenggorokan  saat kepala lahir dilanjutkan resusitasi 
sesuai prosedur pada janin dengan cairan ketuban 
bercampur mekoneum.

� Pengawasan ketat terhadap neonatus dengan tanda-tanda 
postmaturitas


