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RINGKASAN
Pemasangan kontrasepsi implan dilakukan untuk membantu pemerintah dalam
mencanangkan program keluarga berencana agar terwujud keluarga berkualitas.
Menurut data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPPKB) tahun 2014 bahwa peserta KB implant sebanyak 32.4 (8,5%). Data
menunjukkan bahwa kontrasepsi metode jangka panjang kurang diminati oleh
wanita usia subur. Hal ini terbukti dari prevalensi kontrasepsi suntik sebanyak 74
(20,2%). Hasil wawancara singkat yang dilakukan kepada wanita usia subur di
Desa Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat, menjelaskan bahwa ibu – ibu
tersebut takut sakit, jarak yang jauh untuk mengakses pelayanan kesehatan. Dari
hasil pendataan yang dilakukan bahwa masih banyak wanita usia subur yang
sudah memiliki > 2 anak akan tetapi enggan untuk dilakukan pemasangan
kontrasepsi. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu tentang
kontrasepsi jangka panjang. Oleh karena itu penting untuk dilakukan pengabdian
kepada masyarakat dengan memberikan edukasi tentang pengenalan Implant KB
pada wanita usia subur di Desa Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A.

Analisa Situasi
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai jenis

masalah. Masalah utamanya yaitu ledakan jumlah penduduk yang beberapa tahun
terakhir ini sulit dikontrol. Menurut World Population Data Sheet (2017),
Indonesia merupakan negara ke-5 di dunia dengan estimasi jumlah penduduk
terbanyak, yaitu 249 juta. Pusat Data Informasi, Kementrian Kesehatan RI,
mengestimasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 sejumlah 248,4 juta orang.
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan
menetapkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai program pemerintah
sejak tahun 1970 bersamaan dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional dengan tujuan dapat menekan pertumbuhan jumlah penduduk serta
meningkatkan status kesehatan reproduksi. Sasaran program KB dibagi menjadi 2
yaitu sasaran langsung dan tidak langsung tergantung dari usaha yang akan
dicapai. Sasaran langsungnya adalah pasangan usia subur yang bertujuan untuk
menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara
berkelanjutan.Sedangkan secara tidak langsung adalah denganpelaksanaan dan
pengolahan KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan
kebijaksanaan kependudukkan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang
berkualitas dan keluarga sejahtera.
Variasi dalam penggunaan alat kontrasepsi pun masih rendah. Pusat Data
Informasi, Kementrian Kesehatan RI tahun 2018 mencatat 48,56% pengguna alat
kontrasepsi menggunakan metode suntikan, 26,60% menggunakan metode pil dan
sisanya tidak begitu berbedaan tara persentase penggunaan alat kontrasepsi
dengan metode intra uterine device (IUD), metode operasi wanita (MOW),
metode operasi pria (MOP), kondom, maupun implan.
Prevalensi penggunaan implant masih jauh dibawah penggunaan akseptor
suntik, sehingga dapat disimulkan bahwa masih rendahnya wanita usia subur yang
menggunakan implant sebagai alat konstrasepsinya. Implant digunakan oleh
wanita usia subur yang dipasang di bawah kulit lengan atas bagian dalam dari

lipatan siku (Isley, 2010). Keuntungan dari penggunaan alat kontrasepsi implant
yaitu: efektivitas tinggi, perlindungan jangka panjang, pengembalian kesuburan
yang cepat setelah pencabutan , dapat cabut sesuai kebutuhan, tidak memerlukan
pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh hormon estrogen, tidak menggangu
kegiatan senggama serta tidak mengganggu produksi ASI (López del Cerro et al.,
2018). Kerugian dari penggunaan alat kontrasepsi implant yaitu akseptor perlu
kembali ke klinik atau puskesmas apabila ada keluhan, apabila ingin berhenti
menggunakan implan, mempengaruhi haid serta tidak dapat melindungi dari
IMS/HIV seperti kontrasepsi kondom (Affandi, 2013)
Kontrasepsi implant merupakan pilihan yang sangat efektif untuk
dijadikan sebagai metode kontrsepsi jangka panjang dikarenakan efek samping
yang rendah dan tidak mengganggu produksi ASI sehingga aman digunakan bagi
ibu yang menyusui (Martaadisoebrata D, 2014).
Kurangnya pemahaman tentang alat kontrasepsi implant tersebut
mempengaruhi minat untuk menggunakan implant. Adanya perasaan takut sakit
merupakan hal yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman wanita usia subur
tentang Implant. Beberapa wanita usia subur juga mengatakan biaya yang
dikeluarkan membuat semakinenggan untuk dipasang implant. Oleh sebab itu
kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang
pemasangan lmplant pada wanita usia subur.
B.

Tujuan Kegiatan
Tujuan diadakannya program kegiatan ini adalah:
1.

Meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur di RT 07 Desa Tegal
Binangun mengenal KB Implant.

2.

Meningkatkan kesadaran pasangan usia subur untuk menggunakan alat
kontrasepsi.

C.

Manfaat Kegiatan
1.

Sarana meningkatkan pengetahuan mengenai pengendalian kelahiran
dengan alat kontrasepsi, maupun cara memilih alat kontrasepsi yang
tepat.

2.

Memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. TARGET
Meningkatkan

kesadaran

dan

pengetahuan

ibu-ibu

untuk

menjalankan program keluarga berencana khususnya KB Implant
B. LUARAN
Luaran yang dihasilkan melalui program ini adalah terpublikasinya
program kegiatan pengabdian ini melalui media elektronik, sehingga
masyrakat mengalami peningkatan pengetahuan

BAB III
METODE PELAKSANAAN
A. Metode Pelaksanaan
Sebagai alternatif pemecahan masalah yang sudah diidentifikasi,
maka dilakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan penerapan perilaku
kelompok sasaran tentang Pengenalan KB Jenis Implant. Salah satu upaya
untuk meningkatkan pengetahuan dan penerapan perilaku adalah dengan
promosi kesehatan. Metode yang digunakan dalam peningkatan pengetahuan
ini adalah dengan memberikan penyuluhan berupa ceramah interaktif dan
sedangkan untuk penerapan perilaku dilakukan dengan latihan atau simulasi.
Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan beberapa
jenis metode, yaitu:
1. Penyuluhan mengenai Pengenalan jenis KB Implant.
2. Menayangkan video KB Implant
3. Pembagian leaflet
4. Pengisian kuesioner
B. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
adalah ibu-ibu usia reproduktif yang ada di Desa Tegal Binangun Kelurahan
Plaju Darat Kota Palembang.
C. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal : Kamis,15 November 2018
Waktu : 08.00-10.00 wib
Tempat : Rumah Ketua RT 07/RW 02 Desa Tegal Binangun

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL
Pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 20 peserta dan hasil kegiatan
pengabdian masyarakat ini dapat mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera, melalui peningkatkan kesejahteraan ibu dan anak yang menjadi
dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan
kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Dengan
bertambahnya akseptor KB dengan pemasangan Implant yang telah
dilakukan dalam pelayanan safari KB dalam pengabdian masyarakat ini dapat
menyimpulkan beberapa hal diantaranya:
1.

Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.

2.

Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.

3.

Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan
kelahiran.

B. PEMBAHASAN
Hasil penyuluhan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat
ini mengambarkan mayoritas pengetahuan akseptor baik sehingga capaian
layanan penyuluhan KB dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target
dan sasaran.
Pendidikan peserta sangat cukup sebagai dasar dalam memahami
tentang seluk beluk KB Implant sehingga pengetahuannya meningkat dan
dengan pengetahuan yang baik ini mendorong peserta untuk pemasangan alat
kontrasepsi yang pada akhirnya berperilaku mendatangi layanan kesehatan
untuk mengunakan alat kontrasepsi Implant

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Pemerintah dalam rangka mengatasil lonjakan angka pertumbuhan
penduduk menetapkan program Keluarga Berencana sebagai program pemerintah
dalam menekan angka pertumbuhan penduduk dan meningkatkan taraf kesehatan
reproduksi pasangan usia subur di Indonesia dengan mengenalkan berbagai
macam alat kontrasepsi Khususnya Kontrasepsi Jenis Implant Kegiatan
penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan
pengetahuan masyarakat terkait alat kontrasepsi Khususnya Kontrasepsi Jenis
Implant.
B. SARAN
1. Bagi pihak puskesmas
Rutin dalam Melakukan monitoring dan evaluasi abseptor KB
2. Bagi keluarga aseptor KB
Selalu memberi dukungan secara continue pada keluarga yang melaksanakan
program KB
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LAMPIRAN

Lampiran 1.
Surat Tugas Dosen

Lampiran 2.
Surat Tugas Mahasiswa

Lampiran 3.
Kontrak Pengabdian

LAMPIRAN 4
SATUAN ACARA PENYULUHAN
Pokok Pembahasan

: KB Implant

Sub pokok pembahasan

: Pengenalan KB Implant

Sasaran

: Seluruh Wanita Usia Subur

Hari/ Tanggal

: Kamis, 15 November 2018

Tempat

: Rumah Ketua RT 07/RW 02 Desa Tegal Binangun

Jam / Waktu

: 08.00- 10.00 WIB

Penyuluh

: Desi Hariani SST., M.Kes

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Kontrasepsi Implant
diharapkan seluruh Wanita Usia Subur di Desa Tegal Binangun Kelurahan
Plaju Darat Kota Palembang
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Wanita
Usia Subur di Desa Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang
Mampu:
1. Menjelaskan pengertian kontrasepsi Implant
2. Mengetahui tentang kontrasepsi Implant
2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian Kontrasepsi Implant
2. Memberikan pengetahuan tentang Kontrasepsi Implant
3) Metode Penyuluhan
1. Ceramah
2. Tanya Jawab
4) Media
1. Laptop
2. Leaftlet

5) Setting tempat

moderator

penyaji

aaaaaa
Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

6) Kegiatan Penyuluhan
No

Waktu

1.

Pembukaan
(10 Menit)

2.

Kegiatan Inti
(20 Menit)

Kegiatan penyuluhan
1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan tujuan
dari penyuluhan.
3. Menggali pengetahuan
Peserta tentang Alat
Kontrasepsi
4. Melakukan kontrak
waktu.
Menjelaskan
1. Pengertian Jenis

Kontrasepsi Kb
Implant
2. Memberikan
pengetahuan tentang
Kontrasepsi Kb
Implant
3.

4.

Tanya Jawab
(15 Menit)

Penutup
(15 Menit)

1. Memberi kesempatan
Peserta Untuk
bertanya
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta
1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan
2. Menyakan Kembali
mengenai materi
penyuluhan
3. Mengucapkan terima
kasih dan salam
penutup

Kegiatan peserta
1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan
dan
memperhatikan
3. Menjawab
Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu
1. Menyampaikan
informasi yang
telah diketahui
2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.

1. Peserta Aktif
Bertanya
2. Menjawab
pertanyaan
1. Menyebutkan
sesuai materi
yang diberikan.
2. Menjawab
pertanyaan yang
diberikan
3. Mendengarkan
dan membalas
salam

MATERI PENYULUHAN
A. Kontrasepsi Implant
Implant adalah metode kontrasepsi hormonal yang efektif, tidak permanen dan dapat
mencegah terjadinya kehamilan antara tiga sampai lima tahun, metode ini dikembangkan oleh
the Population Council, yaitu suatu organisasi internasional yang didirikan tahun 1952 untuk
mengembangkan metode kontrasepsi.
Implant merupakan alat kontrasepsi yang dipasangkan di bawah kulit lengan atas
yang berbentuk kapsul silastik yang lentur dimana di dalam setiap kapsul berisi hormon
levernorgestril yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi implant ini memiliki
cara kerja menghambat terjadinya ovulasi, menyebabkan selaput lendir endometrium tidak
siap dalam menerima pembuahan (nidasi), mengentalkan lendir dan menipiskan lapisan
endometrium dengan efektivitas keberhasilan kontrasepsi implant sebesar 97-99% (BKKBN,
2014). Menurut Saifuddin kontrasepsi implant ini dapat bekerja efektif selama 5 tahun untuk
jenis norplan dan 3 tahun untuk jenis jadena, indoplant, dan implanton. Kontrasepsi implant
ini dapat digunakan oleh semua ibu dalam usia reproduksi serta tidak mempengaruhi masa
laktasi, pencabutan serta pemasangan implant perlu pelatihan, kemudian setelah dilakukan
pencabutan implant maka kesuburan dapat segera kembali, kontrasepsi implant memiliki efek
samping utama terjadinya perdarahan bercak dan amenorhea.
B. Cara Kerja dan Efektivitas
Cara kerja dan efektifitas implant adalah mengentalkan lendir serviks yang dapat
mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga terjadi implantasi, mengurangi
transportasi sperma, menekan ovulasi, serta efektif dalam mencegah kehamilan yaitu dengan
kegagalan 0,3 per 100 tahun (Marliza, 2018). Mekanisme kerja implant untuk mencegah
terjadinya kehamilan melalui beberapa cara yaitu
a. Mencegah ovulasi Dimana pada kedua jenis implant norplan, hormon lenovogestrel
berdistribusi melalui membran silastik dengan kecepatan yang lambat dan konstan. Dalam 24
jam setelah insersi, kadar hormon dalam plasma darah sudah cukup tinggi untuk mencegah
ovulasi, kadar levonorgestrel yang dipertahankan dalam tubuh klien dengan sistem norplant
secara parsial menekan lonjakan LH dan menghambat ovulasi. Sekresi FSH dan LH tetap
berada pada kadar normal (BKKBN, 2018).
b. Perubahan lender serviks Disini lender serviks menjadi kental dan sedikit sehingga
menghambat pergerakan spermatozoa, implant kemungkinan besar juga menekan poliferasi

siklik endometrium yang dipicu oleh esterogen sehingga endometrium tetap dalam keadaan
atrofi (BKKBN, 2018).
c. Menghambat perkembangan sikli dari endometrium. Efektifitas implant ini pada jenis
norplant akan berkurang sedikit setelah 5 tahun dan pada tahun ke enam kira-kira 2,5 – 3 %
akseptor menjadi hamil. Kemudian untuk jenis jadena sama efektifnya dengan norplant pada
3 tahun pertama pemakaiannya, selanjutnya efektifitasnya berkurang namun belum 9
diketahui penyebabnya, kemungkinan karena kurangnya pelepasan hormon (BKKBN, 2018).
C. Keuntungan Kontrasepsi Implant
Kontrasepsi implant memiliki keuntungan adalah memiki daya guna yang tinggi,
perlindungan dalam jangka waktu yang panjang, pengembalian kesuburan yang cepat setelah
dilakukan pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh esterogen,
tidak mengganggu dalam kegiatan senggama, tidak mengganggu produksi ASI, klien hanya
perlu kembali untuk kontrol bila terdapat keluhan selama pemakaian kontrasepsi, dapat
dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kontrasepsi implant ini juga
memiliki keuntungan non kontrasepsi diantaranya adalah mengurangi rasa nyeri, mengurangi
jumlah darah haid, mengurangi atau memperbaiki anemia, melindungi dari terjadinya kanker
endometrium, menurunkan angka kejadian kanker jinak payudara, melindungi diri dari
beberapa penyebab radang panggul, menurunkan angka kejadian endometritis.
D. Indikasi Penggunaan Implant
Klien yang boleh menggunakan kontrasepsi implant adalah (BKKBN, 2018):
a. Dalam usia reproduksi.
b. Telah memiliki anak maupun belum memiliki anak.
c. Menghendaki kontrasepsi yang dimiliki efektivitas tinggi dan menghendaki pencegahan
kehamilan jangka panjang.
d. Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi.
e. Pasca keguguran.
f. Tidak menginginkan anak lagi tapi menolak sterilisasi.
g. Riwayat kehamilan ektopik.
h. Memiliki tekanan darah yang < 180/110 mmHg dengan masalah pembuluh darah atau
anemi bulan sabit (sickle cell).
i. Tidak diperkenan menggunakan alat kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon
esterogen.

j. Pada klien yang sering lupa minum pil teratur.
E. Keluhan yang dapat dialami
pengguna implant Menurut Saifuddin (2017) beberapa klien dapat mengalami perupahan pola
haid berupa pendarahan bercak (spotting), hipermenorhea, atau meningkatkan darah haid
serta amenorhea. Beberapa keluahan dari klien yang sering dialami dalam penggunaan
metode kontrasepsi implant ini adalah:
a. Nyeri kepala, nyeri payudara, perasaan mual, atau pening.
b. Peningkatan atau penurunan berat badan
c. Perubahan perasaan atau gelisah.
d. Memerlukan tindakan pembedahan untuk insersi dan pencabutannya.
e. Tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS.
f. Klien tidak dapat sendiri menghentikan pemakaian kontrasepsi sesuai dengan keinginan
klien, tetapi harus datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pencabutan oleh tenaga
kesehatan yang telah mendapat pelatihan.
g. Efektivitasnya menurun bila menggunakan obat-obatan tuberkolosis (fifampisin) atau
obat epilepsi (feniton dan barbiturat).
h. Terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi (1,3 per 100.000 perempuan per
tahun).
F. Efek Samping
a. Amenorhea, penanganannya pastikan hamil atau tidak, bila tidak memerlukan penanganan
khusus maka cukup dengan konseling saja. Kemudian bila klien tetap tidak menerima maka
angkat implant dan anjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi lain. Bila terjadi kehamilan
dan klien ingin mempertahankan kehamilannya lakukan pencabutan implant dan jelaskan
bahwa progestin tidak berbahaya bagi janin namun bila diduga terjadinya kehamilan ektopik
maka lakukan rujukan karena tidak akan ada pengaruh diberikan obat hormon untuk
memancing pendarahan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu tahun 2015 menunjukkan
bahwa ketidakteraturan siklus menstruasi merupakan salah satu efek samping dari pengguaan
kontrasepsi implant.
b. Perdarahan bercak (spotting) ringan,
berikan penanganan dengan memberikan penjelasan bahwa spotting ini sering terjadi
terutama pada tahun pertama kemudian bila tidak terdapat masalah dan tidak hamil maka
diperlukan penanganan. Bila klien tetap mengeluh dengan perdarahan bercak dan ingin

melanjutkan pemakaian implant maka berikan klien pil kombinasi selama satu siklus atau
berikan ibu profen 3 x 800 mg selama 5 hari, beri penjelasan bahwa setelah pil kombinasi
habis akan terjadi perdarahan kemudian bila terjadi perdarahan yang lebih banyak dari
biasanya berikan klien 2 pil kombinassi untuk 3-7 hari kemudian dilanjutkan dengan 1 siklus
pil kombinasi atau dapat juga diberikan 50 µg etinilestradiol atau 1,25 mg esterogen equin
konjugasi untuk 14-21 hari.
c.Ekspulsi, maka lakukan penanganan dengan cabut kapsul ekspulsi kemudian periksa apakah
kapsul yang lain masih di tempat lalu pastikan ada atau tidaknya infeksi pada daerah insersi
kemudian bila tidak ada infeksi dan kapsul baru 1 buah 12 pada tempat insersi yang berbeda,
namun bila ada infeksi pada daerah insersi maka lakukan pencabutan pada seluruh kapsul dan
pasang kapsul yang baru pada lengan lain atau manganjurkan klien untuk menggunakan
kontrasepsi lain.
d. Infeksi pada daerah insersi, bila terjadi infeksi tanpa nanah maka bersihkan dengan sabun,
air atau antiseptik lalu berikan antibiotik yang sesuai untuk 7 hari lalu implant jangan dilepas
serta anjurkan klien untuk datang 1 minggu kemudian. Bila keadaan tidak membaik maka
cabut implant dan pasang di lengan yang lainnya atau mencari metode kontrasepsi lainnya.
e. Berat badan naik atau turun, maka berikan informasi pada klien bahwa perubahan berat
badan 1-2 kg adalah normal. Kaji ulang jika terjadi perubahan berat badan 2 kg atau lebih
namun apabila perubahan tidak dapat diterima maka bantu klien untuk mencari kontrasepsi
lain (BKKBN, 2018).
G. Waktu Pemakaian Kontrasepsi Implant
Menurut Saifuddin (2018) waktu dalam pemakaian alat kontrasepsi implant dapat
dimulai dalam keadaan dimana ketika mulai siklus haid hari ke-2 sampai hari ke-7, tidak
memerlukan alat kontrasepsi tambahan. Ketika klien tidak haid, insersi dapat dilakukan setiap
saat dengan syarat tidak memungkinkan hamil atau tidak sedang hamil, disarankan untuk
tidak melakukan hubungan seksual atau gunakan metode kontrasepsi lain sampai 7 hari pasca
pemakaian kontrasepsi. Insersi dapat dilakukan bila diyakini klien tidak sedang hamil atau
diduga hamil. Bila diinsersi setelah hari ke-7 dalam siklus haid maka klien tidak dapat
melakukan hubungan seksual atau menggunakan metode kontrasepsi tambahan sampai 7 hari
pasca pemasangan implant Bila klien menyusui selama 6 minggu sampai 6 bulan pasca
persalinannya, maka insersi dilakukan setiap saat, bila klien menyususi penuh dan tidak perlu
adanya kontrasepsi tambahan. Bila setelah 6 minggu melahirkan dan terjadinya haid kembali,
insersi dapat dilakukan setiap saat tetapi klien tidak boleh melakukan hubungan seksual atau

menggunakan alat kontrasepsi tambahan sampai 7 hari pasca insersi. Bila klien menggunakan
kontrasepsi hormonal dan ingin menggantinya dengan kontrasepsi implant, maka insersi
dapat dilakukan setiap saat, bilamana diyakini klien tersebut tidak dalam keadaan hamil atau
diduga hamil atau klien menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya dengan benar. Bila
kontrasepsi yang digunakan ibu sebelumnya adalah kontrasepsi suntik, maka kontrasepsi
implant dapat diberikan saat jadwal disuntik ulang tersebut dan tidak memerlukan kontrasepsi
tambahan. Bila kontrasepsi sebelumnya adalah IUD maka klien yang ingin mengganti alat
kontrasepsinya menjadi implant maka dapat dilakukan insersi pada hari ke-7 dengan syarat
tidak boleh melakukan hubungan seksual atau menggunakan alat kontrasepsi tambahan
lainnya selama 7 hari, dan IUD segera dicabut. Bagi klien pasca keguguran, maka insersi
dalam dilakukan kapan saja

LAMPIRAN 5
Dokumentasi Kegiatan
A. Foto Kegiatan

B. Leaflet

C. Daftar Hadir Peserta

LAMPIRAN 6
Realisasi Anggaran
Kegiatan

Kebutuhan

Konsumsi

•

Anggaran

Snack
Rp. 500.000

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

•

Cetak Leaflet
Rp. 50.000

50 x Rp. 1000
Umum

Rp. 200.000

•

Souvenir

•

Honorarium Pelaksana

Rp. 100.000 x 3 orang
•

Rp. 300.000

Honorarium RT

Rp. 200.000
•

Honorarium Kader Rp. 200.000 x 2 orang

•

Pembuatan

laporan

kegiatan

Rp. 300.000
dan

Rp. 400.000

penggandaan
Rp. 100.000
•

ATK

Rp. 50.000
TOTAL

Rp. 200.000
Rp. 50.000

Rp. 2.000.000

