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BAB I  

PENDAHULUAN  

1. ANALISA SITUASI 

 Kelahiran bayi selalu merupakan hal yang membahagiakan bagi  sebuah keluarga. 

Setiap anggota keluarga tentunya mengharapkan bayi tersebut senantiasa sehat dan tumbuh 

dalam keadaan nyaman. Saat di dalam kandungan, calon bayi selalu berada dalam 

lingkungan suhu antara 36,5-37,5°C (Putri dan Soebadi, 2014). Hal ini mempertahankan 

bayi dalam keadaan yang hangat. Saat dilahirkan, bayi secara mendadak dihadapkan pada 

suhu yang  berbeda, yakni sekitar 25 °C pada suhu ruangan. Sesaat  setelah kelahiran inilah, 

bayi harus segera diberikan kehangatan dengan berbagai cara untuk menghindarkannya dari 

hipotermia yang berakibat buruk bagi kesehatannya. Hipotermia dapat mengakibatkan 

terjadinya bermacam gejala seperti  gangguan  pernafasan, lemas, gelisah, sesak nafas 

bahkan sampai kejang yang tidak jarang dapat menyebabkan kematian pada bayi (Putri dan 

Soebadi, 2014). Penanganan dan perawatan bayi yang salah juga akan memebrikan dampak 

yang tidak baik bagi bayi yang baru lahir karena mereka sangat sensitif terhadap suhu dan 

zat-zat lain yang berasal dariluar. 

 Berbagai hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya hipotermia  dapat 

dilakukan berbagai cara diantaranya, setelah dikeringkan, bayi langsung meletakkan bayi 

pada dada ibu sesaat setelah dilahirkan, sehingga suhu ibu akan menghangatkan tubuh bayi 

dengan cepat dan tetap stabil (Putri dan Soebadi, 2014). Sebagai tambahan bayi bisa 

diselimuti dan dipakaikan topi. Bayi dibiarkan sendiri mencari puting susu ibunya  sehingga 

juga akan terjadi inisiasi asi yang dini yakni, bayi mendapatkan asi sedini mungkin, 

termasuk kolostrum yang terkandung di dalamnya yang sangat berguna untuk imunitasbayi. 

Saat setelah dilahirkan bayi tidak perlu dimandikan, hanya dilap saja kecuali bagian telapak 

tangannya, karena masih memiliki selaput yang dpat mempertahankan tubuhnya dari 

kedinginan (Putri dan Soebadi, 2014). Memandikan bayi dapat membahayakan bayi karena 

dapat membuat bayi dalam keadaan hipotermia dan dampak ikutannya. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu-ibu di daerah terpencil Muntigunung saat 

pelaksanaan pengabdian tentang asi  ekslusif,  praktek  memandikan  bayi  setelah  lahir 

lebih membahayakan lagi, disamping memandikan bayi mereka dengan air dingin, mereka 

juga menggunakan deterjen bubuk sebagai sabun mandi dan menggosok  tubuh 

bayimerekaagarbersih.Padasaatwawancaratersebut,jugadapatdilihat1orangbayi 
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yang kulitnya terkelupas akibat dimandikan dengan deterjen bubuk sebagai  sabunnya. Kulit 

bayi baru lahir sangat sensitif, sehingga mudah terluka dan iritasi apalagi terpapar deterjen 

yang mengandung zat iritan yang cukup keras. Setelah ditanya, ternyata hal tersebut 

merupakan kebisaan turun temurun dilakukan, dan tidak ada pemberitahuan tentang hal 

yang benar dari pihak manapun. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian tentang 

kesehatan dasar di Muntigunung sebelumnya (Muliawan dkk, 2009) yang mendapatkan 

banyak bayi baru lahir yang meninggal dunia (IMR : 94.3/1000 kelahiran hidup) yang 

sebagian diasumsikan akibat hipotermia disamping infeksi dan asphyxia. Selain dimandikan 

dengan deterjen, ada juga keluarga dan kelompok yang memandikan bayinya dengan cuka 

asam, dengan tujuan membersihkan lendir yang ada pada bayi, tentu saja hasilnya kulit bayi 

menjadi melepuh akibat asam tersebut dan membuat mereka lebih rentan terhadap 

hipotermia. Selain itu, setelah dimandikan, bayi tersebut tidak langsung dipakaian selimut 

atau baju, namun tetap dibiarkan terpapar udara  tanpa  selembar kainpun. Tentu saja 

praktek seperti ini sangat membahayakan bayitersebut. 

 Selain itu, saat merawat bayi, para suami atau sang ibu biasanya membubuhi pusar 

bayi mereka dengan abu dapur atau sarang laba-laba. Tentu saja praktek ini memudahkan 

bayi terkena infeksi termasuk tetanus (Muliawan, 2009). Ini dilakukan sudah turun temurun 

dan berdasarkan wawancara dengan pemuka setempat, memang ada bayi yang meninggal 

setelah kejang terlebih dahulu yang diperkirakan akibat tetanus neonatorum. 

 Selain praktek perawatan bayi baru lahir yang tergolong membahayakan keselamatan 

dan kesehatan bayi, berdasarkan hasil penelitian Muliawan dkk juga ditemukan banyak bayi 

yang tidak diimunisasi akibat takut setelah diimunisasi, bayi mereka malah menjadi sakit 

dan rewel. Mereka tidak mengetahui apa sebenarnya maksud dan tujuan bayi diimunisasi 

sehingga mereka tidak mengajak bayi mereka untuk mendapatkan imunisasi apapun, yang 

tergambar dari cakupan imunisasi yang rendah pada bayi di Muntigunung (hanya 30-50% 

saja) (Muliawan dkk, 2009). Selama ini tidak ada yang memberitahukan tentang manfaat 

imunisasi bagi bayi dan apa akibatnya bila mereka tidak diimunisasi. Dalam imunisasi, 

pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu komponen esensial dan termasuk 

dalam Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional (GAIN- UCI) dalam Program Imunisasi 

(Kemenkes,2012). 

 Imunisasi adalah pemberian zat kekebalan kepada bayi dengan tujuan untuk 

merangsang system imun tubuh bayi sehingga menjadi kebal terhadap suatu penyakit. 
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Kekebalan ini dapat bersifat parsial atau total. Kalau total, bayi tersebut dapat terhindar  dari 

penyakit bersangkutan. Jika parsial, maka walaupun bayi masih dapat terinfeksi suatu 

penyakit, penyakit tersebut akan bersifat ringan saja, tidak seberat jika tidak mendapat 

imunisasi. Vaksin merupakan produk aman. Walaupun kadang disertai dengan efek 

samping, sebagian besar efek samping tersebut bersifat ringan dan sementara saja seperti 

nyeri di tempat suntikan dan demam ringan (Gunardi, 2014). Sangat amat jarang vaksin 

menimbulkan kematian jika dibandingkan dengan kematian yang ditimbulkan akibat 

menderita penyakit tertentu karena anak tidakdivaksin. 

 Disamping perawatan bayi baru lahir yang tidak sesuai, cakupan imunisasi pada bayi 

yang rendah, sebagian besar keluarga di Muntigunung bagian atas memiliki anggota 

keluarga lebih dari 4 orang. Seorang ibu di Muntigunung dapat mempunyai anak sampai  

11 orang (0.3%) (Muliawan dkk, 2009). Hal ini tentu saja tidak akan berdampak baik bagi 

seorang wanita karena mempunyai anak terlalu banyak disamping menandakan bahwa 

program KB di sini tidak berjalan dengan baik. Pada penelitian Muliawan dkk dan sensus 

yang dilakukan di Desa ini , ditemukan bahwa lebih dari 50% keluarga disini memiliki  

anak lebih dari 3 orang (rata-rata kelahiran dalam 1 keluarga adalah 4.1), Bahkan sebagian 

memiliki anak di atas 5 orang. Hanya 50.5% yang menggunakan KB. Alasan mereka 

(dalam hal ini ibu rumah tangga) tidak menggunakan KB diantaranya, merasa tidak cocok 

menggunakan KB, mengganggu kegiatan sehari hari (KB pasang) serta tidak ada waktu  

dan biaya serta jauh untukber-KB. 

 
2. PERUMUSANMASALAH 

 Berdasarkan analisis situasi diatas dapat dirumuskan masalah perlunya diadakan suatu 

bentuk promosi kesehatan untuk memberikan  informasi  dan  pemahaman  yang  tepat   dan   

benar   disertai dengan pelatihan kepada para suami/bapak di Desa Muntigunung tentang 

bagaimana perawatan bayi baru lahir yang benar , pentingnya pemberian imunisasi pada 

bayi demi kesehatan bayi mereka, serta pentingnya ber-KB bagi pasangan usia subur demi 

kesehatan dan kesejahteraankeluarga. 

3. TUJUAN Kegiatan 

 Untuk memberikan pemahaman, pengertian serta memberikan pelatihan tentang 

perawatan bayi baru lahir yang benar, pentingnya imunisasi pada bayi sehingga para ibu dan 

suami mampu menjaga bayi mereka tetap sehat, serta meningkatkan pemahaman dan 

mengajak para ibu dan suamiber-KB 
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TUJUAN KHUSUS : 

a. Para suami/bapak mampu memahami dan membantu melakukan perawatan bayi 

baru lahir yang tepat danbenar. 

b. Para suami/bapak mampu memahami tentang akibat penanganan bayi baru lahir 

yang salah. 

c. Para suami/bapak dapat memahami pentingnya imunisasi bagibayi. 

d. Para suami/bapak dapat memahami dampak buruk jika bayi tidakdiimunisasi. 

e. Para suami/bapak dapat memahami pentingnya mengikuti programKB 

f. Parasuami/bapak dapat memahami dampak buruk bagi ibu dan keluarga apabila tidak 

mengikuti programKB. 

 
 

4. MANFAATKEGIATAN 

 Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman para suami tentang 

perawatan bayi baru lahir yang benar serta pentingnya imunisasi bagi kesehatan bayi. 

Dengan melibatkan suami dalam suatu pelatihan, diharapkan pemahaman keluarga akan 

lebih mudah mengingat suami merupakan kepala keluarga dan biasanya segala praktek/ 

rutinitas di rumah tangga ditentukan oleh suami. Nantinya diharapkan setelah bayi 

dilahirkan akan dirawat dan ditangani dengan benar, mengikuti program imunisasi dari 

posyandu yang diberikan dengan gratis serta ber-KB sesuai dengan pilihan yang ada di 

puskesmas/klinik/bidan. 

 
5. PEMECAHANMASALAH 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 pasang ibu-bapak di daerah Kelurahan Tuan 

Kentang Kertapati saat pelaksanaan pengabdian tentang asi ekslusif, praktek memandikan 

bayi setelah dilahirkan masih merupakan hal yang rutin dilakukan disana. Bahkan yang 

lebih membahayakan lagi, disamping memandikan bayi mereka dengan air dingin, mereka 

(biasanya dilakukan oleh para suami/bapak) juga menggunakan deterjen bubuk atau asam 

cuka sebagai sabun mandi dan menggosok tubuh bayi mereka agar bersih. Pada saat 

wawancara tersebut, juga dapat dilihat 1 orang bayi yang kulitnya terkelupas akibat 

dimandikan dengan deterjen bubuk sebagai sabunnya. Kulit bayi  baru  lahir  sangat 

sensitif, sehingga mudah terluka dan iritasi apalagi terpapar deterjen yang mengandung zat 

iritan yang cukup keras. Setelah ditanya, ternyata hal tersebut merupakan kebisaan turun 

temurun dilakukan, dan tidak ada pemberitahuan tentang hal yang benar dari pihak 
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manapun. Imunisasi juga jarang dilakukan kepada anaknya dengan berbagai alasan 

diantaranyatakutanaknyamalahmenjadisakit.ParaIbujugatidakmenggunakanKBjangka 

panjang, hanya 2 yang menggunakan KB, sedangkan selebihnya tidak menggunakan 

dengan berbagaialasan. 

 Mengingat kegiatan setelah melahirkan kebanyakan dilakukan oleh suami/bapak 

karena kondisi Ibu masih lelah, maka dianggap perlu kiranya para Bapak/Suami mengetahui 

hal-hal yang penting dan benar dalam penanganan bayi baru lahir. Disamping itu, para 

suami juga penting untuk mengetahui bahwa imunisasi penting untuk anaknya serta ber-KB 

sangat perlu untuk menjarangkan bahkan menghentikan kehamilan bagi keluarga yang telah 

memiliki banyak anak. Peran aktif Bapak/ para suami sangat penting disini, mengingat 

mereka adalah kepala keluarga yang masih dianggap sebagai pengambil keputusan di 

dalamkeluarga. 

 Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu media untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat terutama para ibu, bapak/suami dengan pelatihan tentang perawatan bayi baru 

lahir, pentingnya imunisasi bagi bayi dan perlunya ber-KB bagi pasangan usia subur, yang 

nantinya diharapkan dengan peningkatan pengetahuan mereka tersebut maka akan terjadi 

perubahan perilaku ke arah peningkatan derajat kesehatan bagi bayi, ibu dan keluarga. Salah 

satu media tersebut adalah melakukan promosi kesehatan/ penyuluhan disertai praktek 

langsung denganpelatihan. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

 Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan informasi 

tentang Upaya Peningkatan Pemahaman Tentang Perawatan Bayi BaruLahir, Pentingnya 

Imunisasi Pada Bayi Dan Kontrasepsi Bagi ParaSuami 

 Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain publikasi 

pada media massa cetak( Koran dan website ), juga nantinya akan didapatkan suatu awal 

strategi/model dalam pelibatan ayah dalam kehamilan dan hari-hari pertama kelahiran 

termasuk dalam keluarga berencana yang akan sangat bermanfaat untuk untuk peningkatan 

kesehatan ibu dan anak di tempat pengabdian dan di daerah lain dengan kondisi serupa. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

1. KHALAYAK SASARANSTRATEGIS 

 Sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah para suami/bapak di Kelurahan Tuan 

Kentang Kertapati. 

2. METODEKEGIATAN 

 Persiapan Promosi Kesehatan Persiapan dimulai dengan melakukan koordinasi bersama 

Kepala UPT Kesmas, Pak RT dan Bidan mengenai masalah yang akan diangkat sebagai 

bahan penyuluhan dan pelatihan. Koordinasi juga dilakukan dengan pemegang program Gizi, 

dan KIA mengenai tempat yang tepat untuk pelaksanakan. 

Sebelum kegiatan penyuluhan dan pelatiha ini dilaksanakan, pelaksana kegiatan 

mempersiapkan diri terlebih dahulu dalam hal penguasaan materi penyuluhan dan cara- cara 

penyampaikan pesan yang komunikatif, jenis pelatihan serta alat dan bahan pelatihan 

Penguasaan materi dilakukan dengan cara membaca referensi-referensi tentang materi 

penyuluhan. 

3. Pelaksanaan Promosi Kesehatan / Penyuluhan 

 Kegiatan akan dimulai dengan melakukan perkenalan, kemudian memberikan 

beberapa pertanyaan kepada peserta seputar materi terkait perawatan bayi baru lahir, 

imunisasi pada bayi dan KB pada pasangan usia subur (pre-test) dilanjutkan dengan 

penyuluhan mengenai imunisasi dan KB. 

 Setelah pemberian materi usai, peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab. 

Penyuluhan diakhiri dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta dan menunjuk 

beberapa orang untuk menceritakan kembali materi yang disuluh untuk menilai kembali 

pengetahuan peserta setelah diberikan pelatihan dan penyuluhan (post-test). Selain post-test, 

evaluasi kegiatan ini akan dilakukan dengan menghitung jumlah pasangan usia subur/suami 

yang bersedia untukber-KB. 

JadwalPelaksanaan 

Tanggal : Rabu, 18 & 25Juli2020 

Waktu : Pukul 09.00 s.dSelesai 

Tempat : Di Balai Pertemuan Desa Srinanti Kota KayuAgung Tahun 2020 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Evaluasi output, diukur denganindikator:Dengan membandingkan hasil sebelum (pre 

test) dan setelah (post test) pelaksanaan pengabdian, penyuluhan/promosi kesehatan (baik 

secara lisan dantulisan) 

 Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang sangat baik 

dari ibu yang mempunyai bayi dan balita. Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah tercapai, diketahui 

dari evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan 

penyuluhan. Sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi 

D3 kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan 

perlu dipantau dan diperhatikan agar ibu-ibu yang mempunyai bayi ballita memahami tentanhg 

pentingnya imunisasi pada bayi dan kontrasepsi bagi para suami. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat membuat Ibu hamil dan Nifas di Di 

Balai Pertemuan Desa Srinanti Kota KayuAgung Tahun 2020 lebih memahamipeningkatan 

pemahaman tentang perawatan bayi baru lahir, pentingnya imunisasi pada bayi dan kontrasepsi bagi 

para suami.  

 Materi yang diberikan merupakan pengetahuan peningkatan pemahaman tentang perawatan 

bayi baru lahir, pentingnya imunisasi pada bayi dan kontrasepsi bagi para suamidan disampaikan 

secara lugas dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat DiDesa Srinanti Kota KayuAgung 

Tahun 2020 .Selain itu juga diajarkan secara langsung bagaimana praktek dan teknik latihanperawatan 

bayi baru lahir, pentingnya imunisasi pada bayi dan kontrasepsi bagi para suami. ,serta dibuka forum 

diskusi tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam 

mengikuti kegiatan penyuluhan. Mengingat besarnya  manfaat yang dapat diambil dari kegiatan 

pengabdian pada masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan 

setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan 

yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap 

menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya 

pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di masa 

yang akan datang.   
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MATERI PENYULUHAN 

 

A. Menurut Indrayani dalam buku update asuhan persalinan dan bayi baru lahir (2016), 

manajemen asuhan bayi baru lahir diantaranya: 

1. Penilaian 
2. Perlindungan Termal (Termoregulasi) 

3. Merawat tali pusat 

4. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 
5. Pencegahan perdarahan 
6. Pencegahan infeksi mata 
7. Pemberian imunisasi hepatitis B 
8. Pemberian ASI selanjutnya 
9. Pemeriksaan fisik 
10. Metode kangguru 

B. Merawat tali pusat 

Memotong dan Mengikat Tali Pusat 

1. Klem, potong dan ikat tali pusat dua menit pasca bayi lahir. Penyuntikan oksitosin 

pada ibu dilakukan sebelum tali pusat dipotong. 

2. Lakukan penjepitan ke-1 tali pusat dengan klem logam DTT 3 cm dari dinding perut 

(pangkal pusat) bayi. Dari titik jepitan, tekan tali pusat dengan dua jari kemudian 

dorong isi tali pusat ke arah ibu (agar darah tidak terpancar pada saat dilakukan 

pemotongan tali pusat). Lakukan penjepitan ke-2 dengan jarak 2 cm dari tempat 

jepitan ke-1 ke arah ibu. 

3. Pegang tali pusat di antara kedua klem tersebut, satu tangan menjadi landasan tali 

pusat sambil melindungi bayi, tangan yang lain memotong tali pusat di antara kedua 

klem tersebut dengan menggunakan gunting DTT atau steril. 

4. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi kemudian melingkarkan 

kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. 

5. Lepaskan klem logam penjepit tali pusat dan masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. 

6. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk upaya Inisiasi Menyusu Dini. 

 

Nasihat Untuk Merawat Tali Pusat 

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. 

2. Jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun 

ke puntung tali pusat. Nasihatkan hal ini juga kepada ibu dan keluarganya. 



 

3. Mengoleskan alkohol atau povidon yodium masih diperkenankan apabila terdapat 

tanda infeksi, tetapi tidak dikompreskan karena menyebabkan tali pusat basah atau 

lembab. 

4. Berikan nasihat pada ibu dan keluarga sebelum meninggalkan bayi: 

a. Lipat popok di bawah puntung tali pusat. 

b. Luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih, sampai sisa tali pusat 

mengering dan terlepas sendiri. 

c. Jika puntung tali pusat kotor, bersihkan (hati-hati) dengan air DTT dan sabun dan 

segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. 

d. Perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat: kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, 

tampak nanah atau berbau. Jika terdapat tanda infeksi, nasihati ibu untuk 

membawa bayinya ke fasilitas kesehatan. 

 

C. Pengertian Imunisasi 
 Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara 

aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan 

sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Permenkes RI 12, 2017). 

 
D. Manfaat Imunisasi  

 Manfaat imunisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dengan menurunkan angka kesakitan 

dan kematian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tetapi dapat dirasakan oleh :  

a. Anak, yaitu mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat 

atau kematian.  

b. Keluarga, yaitu menghilangkan kecemasan dan biaya pengobatan bila anak sakit, mendorong 

pembentukan keluarga apabila orangtua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-

kanak yang nyaman.  

c. Negara, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal 

untuk melanjutkan pembangunan negara (Proverawati, 2010 : 5-6).  

 

E. Jenis-jenis imunisasi 

Imunisasi dasar 

1. Usia 0 bulan: 1 dosis hepatitis B 

2. Usia 1 bulan: 1 dosis BCG dan polio 

3. Usia 2 bulan: 1 dosis DPT, hepatitis B, HiB, dan polio 

4. Usia 3 bulan: 1 dosis DPT, hepatitis B, HiB, dan polio 

5. Usia 4 bulan: 1 dosis DPT, hepatitis B, HiB, dan polio 

6. Usia 9 bulan: 1 dosis campak/MR 

Imunisasi lanjutan 

1.Usia 18-24 bulan: 1 dosis DPT, hepatitis B, HiB, dan campak/MR 

2.Kelas 1 SD/sederajat: 1 dosis campak dan DT 

3.Kelas 2 dan 5 SD/sederajat: 1 dosis Td 

https://www.alodokter.com/apa-manfaat-vaksinasi-hepatitis-b


 

F. Jenis Alat Kontrasepsi :  

1. Pil KB 

2. Suntik KB 

3. Implan/Norplant/Susuk.  

4. IUD/Spiral.  

5. Vasektomi  

6. Tubektomi 

 

 

G. Manfaat KB Menurut WHO (2018) manfaat KB adalah sebagai berikut              
1. Mencegah Kesehatan Terkait Kehamilan Kemampuan wanita untuk memilih 

untuk hamil dan kapan ingin hamil                                                                                                                       

 memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraannya. KB memungkinkan jarak 

kehamilan dan penundaan kehamilan pada wanita muda yang memiliki risiko masalah kesehatan 

dan kematian akibat melahirkan anak usia dini. KB mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, 

termasuk wanita 16 yang lebih tua dalam menghadapi peningkatan risiko terkait kehamilan. KB 

memungkinkan wanita yang ingin membatasi jumlah keluarga mereka. Bukti menunjukkan 

bahwa wanita yang memiliki lebih dari 4 anak berisiko mengalami kematian ibu. Dengan 

mengurangi tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, KB juga mengurangi kebutuhan akan aborsi 

yang tidak aman.        

2. Mengurangi AKB KB   

 Dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak tepat waktu. Hal 

ini berkontribusi pada beberapa angka kematian bayi tertinggi di dunia. Bayi dengan ibu yang 

meninggal akibat melahirkan juga memiliki risiko kematian yang lebih besar dan kesehatan yang 

buruk.    

3. Membantu Mencegah Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency 

Syndrome (AIDS) KB     

 Mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan di antara wanita yang hidup dengan 

HIV, mengakibatkan lebih sedikit bayi yang terinfeksi dan anak yatim. Selain itu, kondom pria 

dan wanita memberikan perlindungan ganda terhadap kehamilan yang tidak diinginkan dan 

terhadap IMS termasuk HIV.                                                                                    

4. Memberdayakan Masyarakat dan Meningkatkan Pendidikan KB   

 memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang 

kesehatan seksual dan reproduksi. KB memberikan peluang bagi perempuan untuk mengejar 

pendidikan 17 tambahan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk mendapatkan 

pekerjaan yang dibayar. Selain itu, memiliki keluarga yang lebih kecil memungkinkan orang tua 

untuk berinvestasi lebih banyak pada setiap anak. Anak-anak dengan lebih sedikit saudara 

kandung cenderung tetap bersekolah lebih lama daripada mereka yang memiliki banyak saudara 

kandung. 

5. Mengurangi Kehamilan Remaja  

 Remaja hamil lebih cenderung memiliki bayi prematur atau bayi berat lahir rendah 

(BBLR). Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki angka kematian neonatal yang lebih tinggi. 

Banyak gadis remaja yang hamil harus meninggalkan sekolah. Hal ini memiliki dampak jangka 

panjang bagi mereka sebagai individu, keluarga dan komunitas.  

6. Perlambatan Pertumbuhan Penduduk  

 KB adalah kunci untuk memperlambat pertumbuhan penduduk yang tidak berkelanjutan 

dengan dampak negatif yang dihasilkan pada ekonomi, lingkungan, dan upaya pembangunan 

nasional dan regional.21 
 

  



 

 

 



 

 
 

 



 

Rencana Anggaran Biaya  

 

REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN 

NO. URAIAN JUMLAH (Rp) 

1. Honor Rp. 1.400.000,00 

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan Rp. 1.160.000,00 

3. Perjalanan Rp.    100.000,00 

4 Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan. Rp.    340.000,00 

Jumlah Biaya Rp. 3.000.000,00 

 

1.  Honor 

No. Pelaksana 

Kegiatan 

Jumlah Jumlah jam/ 

minggu 

Honor/ Jam Biaya (Rp) 

1 Ketua Tim 16 pertemuan 4 jam Rp.40.000,00 Rp.640.000,00 

2 Pelaksana 16 pertemuan 4 jam Rp.20.000,00 Rp.320.000,00 

3 Teknisi 16 pertemuan 4 jam Rp.15.000,00 Rp.240.000,00 

4 Ketua RT 16 pertemuan 4 jam Rp.12.500,00 Rp.200.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp.1.400.000,00 

 

2.  Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan 

No. Bahan Volume Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Fotokopi Leaflet 40 lembar Rp.        750,00 Rp.   30.000,00 

2. Clipchart 1 buah Rp.   200.000,00 Rp.  200.000,00 

3. Spanduk 2x3 meter Rp .  40.000,00 Rp.  120.000,00 

4. Souvenir 30 buah Rp.   17.000,00 Rp. 510.000,00 

5. Snack  30 kotak Rp.   10.000,00 Rp. 300.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp. 1.160.000,00 

 

3.  Perjalanan 

No. Jenis Volume Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Bensin Mobil 1 hari RP. 200.000,00 Rp.100.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp. 100.000,00 

 

4.  Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar, Pendaftaran HKI, dan 

Lain-Lain 

No. Tujuan Volume Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Kertas A4 80gram 1 rem Rp.  40.000,00 Rp.   40.000,00 

2. Tinta Printer Warna dan Hitam Rp. 286.000,00 Rp. 240.000,00 

3.  Jilid  4 rangkap Rp.   15.000,00 Rp.    60.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp. 340.000,00 

 

 

 

 


