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Penulis adalah perawat senior di Pusat 
Kanker Nasional RS Dharmais sejak

tahun 1993. Saat ini bekerja sebagai
praktisi di ruang perawatan luka, stoma 
dan kontinensia. Selain itu penulis juga 

berkontribusi sebagai pengurus di 
Komunitas Ostomate Indonesia dan 

menjadi narasumber di berbagai acara 
seminar dan pelatihan. Saat ini juga 

aktif di DPP InWOCNA

HELEN ARTHA PARDOSI

Penulis adalah seorang perawat profesional
dibidang luka, stoma, kontinensia dan 
enterpreuner sejak 2007. Praktik mandiri di 
MOIST care jakarta sejak 2012 hingga saat ini
dan sebagai instruktur di PLC profesional
learning center untuk perawatan luka, stoma, 
kontinensia dan enterpreuner. Penulis juga 
sudah menulis beberapa buku dan menjadi
pembicara nasional dan internasional terkait
keilmuannya.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan
kemudahan sehingga panduan yang berjudul ”Panduan untuk perawat :
Mengenali & merawat komplikasi stoma” dapat terselesaikan. Buku ini memuat
salah satu bahasan yang penting bagi klien yang mempunyai stoma yang harus
diperhatikan perawat.

Penulisan buku ini merupakan salah satu kontribusi penulis dalam menambah
sumber belajar, terutama untuk perawat. Kami menyadari bahwa panduan ini
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik
yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan panduan ini. Kami
berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk banyak
pihak.

Penulis
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STOMA
Stoma merupakan tempat keluarnya feses atau urin yang 
dihasilkan dari suatu tindakan pembedahan dimana usus

dibuat keluar ke dinding abdomen 
Hubbard et al., 2017; ISCCNA Ireland, 2016

Durasi stoma yang menempel di tubuh klien sangat bervariasi

karena stoma bisa terpasang secara temporer (sementara) 

ataupun permanen, tergantung dari alasan dari tindakan

pembedahan itu dilakukan
Brand & Dujovny, 2008; Care et al., 2018
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Hollister (2019)



Perawat harus mengetahui gambaran stoma 
yang normal sebelum mengetahui komplikasi
stoma

▪ Menonjol di atas permukaan kulit 1-3 cm

▪ Berwarna : dark pink s.d merah cerah

▪ Permukaan stoma : hangat, lembab (karena
mengeluarkan mucus), mengkilat

▪ Ketika disentuh, konsistensinya mirip
dengan bibir

▪ Tidak menimbulkan nyeri
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GAMBARAN STOMA YANG NORMAL 
(STELTON, 2019)
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PREVALENSI STOMA

Terdapat kira-kira 100.000 klien
dilakukan pembuatan kolostomi dan 

ileustomi setiap tahunnya di USA 
dengan insiden terbanyak disebabkan

karena adanya peningkatan kasus
kanker kolorektal ataupun diverticular 

disease.
Goldberg M, Aukett LK, Carmel J, et al (2010) dalam Sheetz 

et al. (2014)
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▪ Secara global, tipe yang ditemui
adalah : kolostomi (43%), ileostomy 
(41%) dan urostomy (18%).

▪ Lebih dari 8 dari 10 klien
mempunyai pengalaman
kantongnya bocor di 6 bulan
terakhir.

Coloplast (2017)
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PREVALENSI KOMPLIKASI STOMA MENURUT BEBERAPA PENELITIAN
(KANN, 2008)
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EARLY POST OPERATIVE STOMA COMPLICATION

(Stoma edema, stoma bleeding, stoma ischemia, mucocutaneous separation)

EARLY PERISTOMAL SKIN COMPLICATIONS 

(Irritant Dermatitis, Skin stripping, Candidiasis)

LATER ONSET STOMA COMPLICATIONS

(Stoma retraction, stoma prolapse, stoma stenosis, peristomal hernia)

LATER-ONSET SKIN COMPLICATION 

(Folliculitis, Peristomal hyperplasia, Allergic Dermatitis, Uric Acid Crystal Deposits)

Komplikasi Stoma (Stelton, 2019)



EARLY POST OPERATIVE 
STOMA COMPLICATION 

(STELTON, 2019)
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STOMA EDEMA
▪ Karakteristik

✓ Biasa terjadi setelah operasi (normal sampai 6-8 minggu)

✓ Kira-kira 3 bulan setelah operasi pembuatan stoma, 
ukuran stoma menjadi stabil sehingga sudah boleh
memilih jenis kantong jenis precut. 

✓ Fragile / rapuh --- mudah terjadi perlukaan atau laserasi
saat membersihkan ataupun memasang kantong

▪ Treatmen : 

✓ Cuci stoma dengan gentle

✓ Gunting skin barrier stoma lebih besar dari ukuran stoma 
untuk mengakomodasi edema tambahan (additional 
edema) yang mungkin saja terjadi

✓ Setiap mengganti kantong harus dilakukan pengukuran
terlebih dahulu

✓ Gunakan kantong stoma yang transparent untuk
memudahkan observasi
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▪ Karakteristik :

✓Perdarahan minimal setelah
operasi biasa terjadi karena
suplai pembuluh darah yang 
melimpah. 

✓Eksudat jenis sanguineous bisaa
terjadi --- normal

▪ Treatment : Jika terjadi
perdarahan yang terus menerus
maka harus dilaporkan ke dokter
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STOMA BLEEDING
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▪ Sirkulasi darah ke arah stoma bisa terganggu
karena beberapa alasan. Bila terjadi dalam jangka
waktu lama bisa terjadi iskemik, slough ataupun
nekrosis

▪ Karakteristik : 

✓ Warna tidak mengkilap, berwarna merah
anggur s.d keunguan

✓ Sering terjadi pada klien dengan distensi
abdomen, klien dengan BMI tinggi

▪ Sampai beberapa hari paska operasi, perawat
perlu mengobservasi warna, temperature, 
kelembaban permukaan stoma --- lebih baik
memakai kantong stoma yang transparan untuk
memudahkan mengobservasi

▪ Treatment : harus dilaporkan ke dokter

STOMA ISCHEMIA
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▪ Karakteristik :

✓ Biasa disebut juga stoma dehiscence. 

✓ Sering ditemukan pada klien dengan : DM, nutrisi
tidak adekuat, menerima terapi Steroid dosis tinggi, 
menerima kemoterapi sebelum pembuatan stoma

▪ Treatmen :

✓ Jika mucocutaneus separation-nya minimal, maka
dapat diisi dengan stoma powder dengan pectin 
based atau absorben dressing (misalnya Calcium 
Alginat. Silver Alginat bisa digunakan jika terdapat
infeksi). Bisa juga menggunakan pasta.

✓ Kantong dipasang melewati mucocutaneus 
separation-nya

✓ Jika mucocutaneus separation-nya besar, bisa
mengakibatkan komplikasi yang serius seperti
retraksi stoma

✓ Gunakan pasta

MUCOCUTANEUS 
SEPARATION
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EARLY PERISTOMAL SKIN 
COMPLICATIONS 

(STELTON, 2019)
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• Karakteristik :

✓ Komplikasi yang paling umum terjadi

✓ Disebabkan karena kulit kontak dengan stoma 
output (feses atau urin). 

✓ Tingkat keparahannya bervariasi dari minor 
erythema menjadi blister, bahkan menjadi
perlukaan.

✓ Peristomal Dermatitis seringkali terjadi pada 
Ileustomi (karena enzim saluran pencernaan dan 
komposisi elektrolit pada output Ileustomi
bersifat korosif)

• Treatment :

✓ Jika terdapat kebocoran di kantong stoma, maka
tidak boleh mem-plester bagian tepi yang bocor. 
Harus ganti.

✓ Stoma powder dengan pectin-based lalu ditutup
dengan protective barrier wipe
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IRRITANT DERMATITIS
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▪ Karakteristik :

✓ Skin stripping adalah salah satu injuri kulit
yang biasa terjadi pada saat melepaskan
perekat kantong stoma sehingga
epidermis terpisah dari dermis karena
menempel pada perekat ----
menyebabkan luka terbuka.

✓ Pencegahan : Perawat dapat
menggunakan skin protectant wipe/spray 
non alcohol atau adhesive remover wipe 
pada saat ingin melepas kantong

▪ Treatment :

✓ Aplikasikan powder dengan pectin based + 
adhesive wipe non alkohol

SKIN STRIPPING 
(MECHANICAL INJURY)
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▪ Karakteristik :

✓ Jamur kulit ini mungkin terjadi di bawah skin 
barrier stoma karena gelap, hangat, lembab. 

✓ Spesies Candida adalah penyebab paling 
umum dan menurunkan jumlah flora 
normal

✓ Candidiasis muncul dan tersebar dalam
bentuk : papula, pustula atau kulit yang 
kemerahan

✓ Klien mengeluh rasa terbakar dan gatal

▪ Pencegahan : cuci area sekitar stoma dengan
air dan sabun non antibacterial. 

▪ Treatment : Kolaborasi pemberian spray 
antifungal dan biarkan kering sebelum
pemasangan kantong stoma

CANDIDIASIS
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LATER-ONSET STOMA 
COMPLICATION 

(STELTON, 2019)
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▪ Karakteristik : Stoma masuk di 
bawah level kulit yang disebabkan
karena tegangan pada stoma akibat
obesitas atau distensi abdomen, 
mucocutaneous separation, stoma 
ischemia, sloughing ataupun
peningkatan berat badan yang 
ekstrim paska operasi pembuatan
stoma.

• Treatment : memakai kantong
stoma jenis convex (curved) skin 
barrier atau menggunakan ikat 
pinggang (atau keduanya)

RETRAKSI STOMA
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• Karakteristik : 

✓ bagian usus keluar melewati batas stoma. 

✓ Seringkali terjadi pada :

❖ Loop stoma (dibuat dengan cara
menaikkan usus di atas skin level
kemudian ditahan dengan
menggunakan bridge device) 

❖ klien dengan kelemahan otot
abdomen (terlalu muda atau lansia) 

❖ Klien malnutrisi.

• Treatment : Pasang kantong dengan posisi
berbaring, ukuran prolapse dapat dikurangi
dengan menggunakan kain yang didinginkan, 
buat lubang kantong stoma sesuai ukuran
prolapse, hindari pemakaian kantong jenis
convex ataupun ikat pinggangPROLAPS STOMA
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▪ Karakteristik : 

✓ diameter stoma menyusut secara
ekstrim

✓ Dapat disebabkan karena
mucocutaneus separation atau
nekrosis stoma.

✓ Jika stoma masih berfungsi, maka
masih bisa dipertahankan, 
terutama jika outputnya urin.

Treatment :

✓ Jika output feses, maka ostomate 
harus makan makanan berserat
tinggi dan intake cairan yang cukup
agar feses tetap lembut

✓ Kolaborasi laksatif
STENOSIS STOMA
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• Karakteristik : Adanya tonjolan di sekitar
stoma

• Terjadi jika jaringan usus menonjol keluar
melalui lapisan otot. 

• Jika warna stoma masih normal, maka
Hernia ini tidak menjadi masalah yang 
emergensi. 

• Treatment : Gunakan kantong one piece 
agar lebih memudahkan pemasangan, 
gunakan belt atau korset, jangan lakukan
irigasi stoma

• Hubungi dokter jika klien mengeluh nyeri
abdomen, output feses yang sedikit, 
muntah, adanya perubahan warna stoma 
yang menandakan sirkulasi tidak baik.

PERISTOMAL HERNIA
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LATER-ONSET SKIN 
COMPLICATION 

STELTON, 2019

26ratnaaryani16@gmail.com



27

• Karakteristik : 

✓ Adalah inflamasi folikel rambut di 
area pemasangan bagian kantong
yang adhesive

✓ Biasa berbentuk pustula

• Terjadi karena tarikan adhesive secara
berulang-ulang di area peristomal

• Banyak dialami oleh laki-laki karena
jumlah rambut di area abdomen lebih
banyak

• Treatment : potong bulu rambut di area 
abdomen secara periodik (baik dengan
mencabut atau dengan menggunakan
pisau cukur elektrik. Tidak
direkomendasikan menggunakan pisau
cukur karena berpotensi melukai)

FOLLICULITIS
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PERISTOMAL HYPERPLASIA/

PSEUDOVERRUCOUS LESIONS

▪ Karakteristik : Terjadi penumpukan

jaringan epitel di sekitar stoma. 

Bentuknya seperti kutil yang 

bergelombang di sekitar stoma

▪ Timbul sebagai respon inflamasi kronik

yang disebabkan karena ter-exposure 

dengan output stoma berulang kali akibat

kantong stoma yang bocor ataupun

pemotongan skin barrier kantong yang 

terlalu besar dengan ukuran stoma. 

▪ Jika hyperplasia sudah terjadi, 

pemasangan kantong akan menjadi lebih

sulit karena permukaan kulit yang tidak

rata

▪ Treatment : pemakaian powder atau

wafer yang fleksible (moldable) sebelum

pemasangan kantong ratnaaryani16@gmail.com
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ALLERGIC DERMATITIS

• Inflamasi kulit terjadi karena alergi
terhadap komponen dari kantong
stoma. 

• Karakteristik : kemerahan, blister di 
sekitar stoma di area pemasangan
stoma

• Treatment : 

✓ Ganti kantong yang dapat
ditoleransi oleh klien

✓ Aplikasi steroid spray (jika ada) 
yang dibiarkan mengering terlebih
dahulu sebelum pemasangan
kantong
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URIC ACID CRYSTAL DEPOSITS

▪ Banyak terjadi pada klien dengan
Ileal conduit Urostomi

▪ Karakteristik : Warna putih ke-
abu-abuan dan tampak maserasi
di area sekitar stoma

▪ Treatment : 

✓Bersihkan sisa-sisa kristal
dengan campuran asam cuka
dan air dengan perbandingan
1:4

✓Konsumsi air minum yang 
cukup paling tidak 2.5 liter
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