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RINGKASAN
Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang utama
bagi wanita. Keluarga Berencana menurut WHO (World Health Organization) adalah tindakan
yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan,
mengatur jarak kelahiran, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Tujuan program KB
adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi (Rismawati, 2012).
Program keluarga berencana memberikan kesempatan untuk mengatur jarak kelahiran atau
mengurangi jumlah kelahiran dengan menggunakan metode kontrasepsi hormonal atau non
hormonal. Upaya ini dapat bersifat sementara ataupun permanen, meskipun masing-masing jenis
kontrasepsi memiliki tingkat efektifitas yang berbeda dan hampir sama (Gustikawati, 2014).
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PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat ini yang berjudul Penyuluhan dengan Materi “Ayo Sukseskan Keluarga Berencana”
di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019 dapat terlaksana
dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan
lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya
kepada :
1.

Dr. dr Ibrahim Edy Sapada, M.Kesselaku Ketua STIK Siti Khadijah Palembang

2.

Dewi Rury Arindari,S.Kep.,Ners.,M.Ns selaku Ka. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

3.

Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan

4.

Warga masyarakat di RT 21 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang

5.

Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu
Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita

semua. Aamiin...

Palembang, Juli 2019
Ketua Pelaksana,

Desi Hariani,SST.,M.Kes
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LAMPIRAN
Lampiran terdiri dari : (1) Surat tugas dosen; (2) Surat tugas mahasiswa; (3) Kontrak
pengabdian; (4) Satuan Acara Penyuluhan (SAP beserta Materi); (5) Dokumentasi ( foto,leaflet,
daftar hadir peserta kegiatan); (6) Anggaran biaya
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2. Surat tugas mahasiswa
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- Leaflet
- Daftar hadir peserta kegiatan
6. Anggaran biaya
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Analisis Situasi
Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang utama
bagi wanita. Keluarga Berencana menurut WHO (World Health Organization) adalah tindakan
yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan,
mengatur jarak kelahiran, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Tujuan program KB
adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi (Rismawati, 2012).
Program keluarga berencana memberikan kesempatan untuk mengatur jarak kelahiran atau
mengurangi jumlah kelahiran dengan menggunakan metode kontrasepsi hormonal atau non
hormonal. Upaya ini dapat bersifat sementara ataupun permanen, meskipun masing-masing jenis
kontrasepsi memiliki tingkat efektifitas yang berbeda dan hampir sama (Gustikawati, 2014).
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 2013, 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 2013 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 dengan pelaksanaan 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 2013 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.
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2. Rumusan Masalah
Jumlah pasangan usia subur di RT 21 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota

Palembang Tahun 2019 berdasarkan informasi yang diperoleh dari penanggung jawab posyandu ada
banyak pasangan usia subur yang telah memiliki anak. Tingginya angka balita di daerah tersebut
menunjukkan pengendalian kelahiran di daerah tersebut kurang baik dan membutuhkan edukasi mengenai
program pengendalian kelahiran khususnya mengenai alat kontrasepsi.

3.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluaga berencana, sehingga dapat

ikut mensukeskan program pemerintah di RT 21 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II
Kota Palembang Tahun 2019.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
2.1 Target Luaran
Target dalam kegiatan penyuluhan masyarakat tentang keluarga berencana ini agar mampu dan
memiliki pengetahuan tentang keluaga berencana serta dapat bisa memberikan jarak kehamilan
bagi masyarakat di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
2.2 Luaran
Dari pengabdian masyarakat mengenal tentang keluarga berencana dapat dihasilkan luaran
berupa :
1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Satu artikel pada media elektronik website
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di RT 21 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan
Seberang Ulu II Kota Palembang.
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Jum’at, 14 Juni 2019

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Balai Pertemuan RT 21 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota
Palembang

4

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Ayo Sukseskan Keluarga Berencana
di RT 21 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019 berjalan
dengan lancar. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih
dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan Alat Kontrasepsi. Pemateri mengajukan
beberapa pertanyaan mengenai pengertian alat kontrasepsi KB. Setelah menggali pengetahuan
dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai Alat
Kontrasepsi KB. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan
memperhatikan isi materi penyuluhan.
Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan di akhir sesi
pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi
yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait materi isi materi.
Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi
yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door
prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto
bersama antara pemateri dengan peserta seminar.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami tentang
alat kontrasepsi. Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan di masyarakat RT 21
Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Selain itu juga dibuka forum
diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih
antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. 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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Pasal 1
Judul Kegiatan Pengabdian
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
pengabdian dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima perintah tugas untuk melaksanakan
kegiatan pengabdian yang berjudul: ” “Ayo Sukseskan Keluarga Berencana” di Kelurahan 12 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019”.
Pasal 2
Waktu Kegiatan Pengabdian
Waktu Kegiatan Pengabdian adalah 2 bulan, terhitung tanggal 06 Mei sampai dengan 06 Juli
2019.
Pasal 3
Personalia Kegiatan Pengabdian
Susunan personalia kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen adalah sebagai berikut:
1. Pelaksana Utama

: Desi Hariani,SST.,M.Kes

2. Anggota Pelaksana

: Siti Amallia,SST.,M.Kes

Pasal 4
Biaya Kegiatan Pengabdian
Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada Anggaran
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang Tahun 2019 dengan nilai
kontrak sebesar Rp. 2.500.000,Pasal 5
Cara Pembayaran
Pembayaran biaya kegiatan pengabdian menurut tahapan berikut:
(1)

Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi/publikasi yang
diterimakan paling lambat dua minggu setelah Kontrak Hibah Internal Pengabdian kepada

Masyarakat ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Pengabdian kepada
Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang.
(2)

Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi. Publikasi yang
diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pengumpulan laporan akhir kegiatan
pengabdian.

(3)

Tahap III diberikan sesuai anggaran konferensi/publikasi diterimakan PIHAK KEDUA
setelah menerima LOA (Letter of Acceptences) dan melakukan konferensi/publikasi
kegiatan pengabdian.
Pasal 6
Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
Hak PIHAK PERTAMA adalah:
a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian terjadi pelanggaran
terhadap isi perjanjian oleh pelaksana.
Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan pengabdian
b. Melakukan pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian
(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
Hak PIHAK KEDUA adalah:
a. Menerima dana kegiatan pengabdian sesuai dengan pasal 4
Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
a. Memastikan keaslian judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagimana
disebutkan dalam pasal 1 Kontrak Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ini (bukan
duplikat/jiplakan/plagiat) dari kegiatan pengabdian orang lain.
b. Menyerahkan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat dua
minggu setelah berakhir kegiatan

c. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak kegiatan
ini DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang
telah diterima kepada STIK Siti Khadijah Palembang.

Pasal 7
Keaslian Kegiatan Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain
(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul kegiatan tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain
atau tidak sedang didanai oleh pihak lain
(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA
Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi
(1) Pelaksanaan kemajuan kegiatan pengabdian dijadwalkan pada bulan pertama setelah Kontrak
Hibah Internal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani (Juni 2019)
(2) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA
Pasal 9
Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian

Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
(1) Hardcopy Laporan Akhir Kegiatan masing-masing sebanyak 2 eksamplar (dijilid): Laporan
Hasil Kegiatan Pengabdian dan Naskah Publikasi jika ada.
(2) Format laporan hasil kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Buku
Panduan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang baik dalam hal tata
tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 10
Hak Kepemilikan Atas Barang/ Peralatan Kegiatan Pengabdian
(1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi
milik STIK Siti Khadijah Palembang. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

(a) Barang atau alat berupa cartridge, printer alat perekam, akses internet dan sejenisnya pada
dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya kegiatan pengabdian selama masih dapat
menggunakan fasilitas STIK Siti Khadijah Palembang.
(b) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku jurnal. CD, VCD.
DVD, cassete, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi
kegiatan pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang.
(2) Software dan/atau hardware yang merupakan hasil kegiatan pengabdian harus tak terpisahkan
dari pekerjaan kegiatan pengabdian.
(3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui
PIHAK PERTAMA.
Pasal 11
Sanksi
Segala kelalaian disengaja maupun tidak, yang meyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan
hasil kegiatan pengabdian pada batas waktu dalam pasal 2 yang telah ditentukan akan
mendapatkan sanksi sebagai berikut:
(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan kegiatan pengabdian STIK Siti Khadijah palembang
pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pelaksana.
(2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu kegiatan pengabdian selama 2 (dua)
minggu sampai dengan 20 Juli 2019
(3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan
pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima
kepada STIK Siti Khadiah Palembang dengan cara:
a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran

SATUAN ACARA PENYULUHAN
Pokok Pembahasan

: KB (Keluarga Berencana)

Sub pokok pembahasan

: Penjelasan macam-macam alat kontrasepsi beserta fungsinya

Sasaran

: Seluruh Ibu di RT 21 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II
Kota Palembang

Hari/ Tanggal

: Jum’at, 14 Juni 2019

Tempat

: Balai Pertemuan RT 21 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu
II Kota Palembang

Jam / Waktu

: 09:00- 10:00 WIB

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Alat Kontrasepsi di RT 21 Kelurahan
12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang mengetahui tentang Keluarga Berencana
(KB).

B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu di RT 21
Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang , Mampu:
1. Menjelaskan Pengertian alat kontrasepsi
2. Mengetahui macam-macam alat kontrasepsi
3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan alat kontrasepsi
2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian Alat Kontrasepsi
2. Macam-macam Alat Kontrasepsi
3. Kelebihan dan Kekurangan Alat Kontrasepsi
3) Metode Penyuluhan
1. Ceramah

2. Tanya Jawab
4) Media
1. Laptop
2. LCD
3. Leaftlet

5) Setting Tempat

Moderator

Penyaji

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)

Kegiatan penyuluhan
1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan

tujuan

dari penyuluhan.

1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan

3. Menggali pengetahuan
Peserta tentang Alat
Kontasepsi
4. Melakukan

Kegiatan peserta

dan
memperhatikan
3. Menjawab

kontrak

waktu.

Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu

2.

Kegiatan Inti

Menjelaskan Tentang:

(20 Menit)

1. Pengertian

1. Menyampaikan
Alat

2. Mendengarkan

2. Macam-macam
Alat Kontrasepsi

Kekurangan

yang

telah diketahui

Kontasepsi

3. Kelebihan

informasi

dan

dan
Memperhatikan.

Alat

Kontrasepsi
3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

1. Memberi kesempatan
Peserta

Untuk

bertanya
2. Menjawab pertanyaan

1.Peserta Aktif
Bertanya
2.Menjawab
pertanyaan

dari peserta

4.

Penutup
(15 Menit)

1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan

1. Menyebutkan
sesuai

materi

yang diberikan.

2. Menyakan
mengenai

Kembali
materi

penyuluhan

dan

penutup

7) Evaluasi Lisan
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

pertanyaan yang
diberikan

3. Mengucapkan terima
kasih

2. Menjawab

salam

3. Mendengarkan
dan
salam

membalas

LAMPIRAN MATERI
2.1 Pengertian Kontrasepsi
Kontrasepsi berasal dari kata Kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan
konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan
kehamilan, Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai
akibat pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma tersebut.
2.2 Macam-Macam Alat Kontrasepsi
1. Kondom
Kondom adalah alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet dan
pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan
bersenggama.
Kelebihan :
a. Mudah didapat
b. Tidak menimbulkan rasa sakit saat berhubungan intim, baik pada lakilaki (pengguna)
ataupun perempuan
c. Dapat membantu mencegah terserangnya penyakit kelamin menular, dan HIV/AIDS.
d. Sederhana, ringan dan disposable.
e. Pria ikut aktif dalam program KB.
Kekurangan :
a. Mudah robek karena terbuat dari bahan karet dan tipis.
b. Tidak dapat digunakan berulang kali.
c. Tingkat keberhasilan dalam mencegah kehamilan rendah.
d. Dapat menimbulkan alergi terhadap latex
2. Kontrasepsi suntik
Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi hormonal jenis suntikan yang dibedakan menjadi
dua macam yaitu DMPA (depot medroksiprogesterone asetat) diberikan setiap satu bulan dan

kombinasi. Suntik DMPA berisi depot medroksiprogesterone asetat yang diberikan dalam
suntikan tunggal 150 mg/ml secara intramuscular (IM) setiap 12 minggu (Baziad, 2002).

Kelebihan :
a. Sangat efektif , karena mudah digunakan tidak memerlukan aksi sehari hari dalam
penggunaan kontrasepsi suntik ini tidak banyak di pengaruhi kelalaian atau faktor lupa dan
sangat praktis.
b. Efek samping sangat kecil yaitu tidak mempunyai efek yang serius terhadap kesehatan.
c. Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri.
d. Penggunaan jangka panjang
Kekurangan:
Efek samping penggunaan suntik DMPA adalah gangguan haid, penambahan berat badan,
kekeringan vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervotaksis dan jerawat.
Gangguan haid yang sering ditemukan berupa siklus haid yang memendek atau memanjang,
perdarahan banyak atau sedikit, perdarahan yang tidak teratur atau perdarahan bercak
(spotting), tidak haid sama sekali (amenore) (BKKBN, 2003)
3. Susuk KB Kelebihan
Susuk KB atau KB Implan sebagai alat kontrasepsi bawah kulit atau implant adalah mampu
bekerja efektif selama 5 tahun. Alat Kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit lengan atas.
Susuk KB tidak akan membuat Anda lebih awet muda dan disukai oleh banyak orang. Namun,
susuk ini berfungsi untuk mencegah kehamilan bagi anda yang melakukan program KB. Susuk
KB mengandung Hormon progestin yang akan mencegah indung telur melepaskan sel telur
yang dihasilkan dan menebalkan mukus di mulut rahim sehingga sperma sulit untuk
melewatinya. Hormon progestin juga akan menjaga dinding rahim agar tetap tipis sehingga
sulit bagi telur berhasil dibuahi untuk menempel di dinding rahim tersebut. Susuk KB efektif
mencegah kehamilan hingga mencapai 99%. Artinya, kehamilan dapat terjadi kurang dari 1 di
antara 100 wanita yang menggunakan metode kontrasepsi ini.
Kelebihan :
a. Mampu mencegah kehamilan hingga jangka waktu 5 tahun.
b. Berbentuk elastic, sehingga tidak menimbulkan rasa sakit atau luka di dalam kulit.

c. Kesuburan Wanita kembali pulih setelah Susuk KB ini dilepas,
d. Ketika akan dilakukan pemasangan tidak memerlukan pemeriksaan dalam.
e. Tidak mengandung hormon estrogen, sehingga efek samping yang ditimbulkan lebih
sedikit.
f. Tidak memberikan masalah saat melakukan hubungan seks.
g. Cocok untuk alat kontrasepsi ibu menyusui, karena tidak mengganggu produksi ASI baik
volume dan kualitasnya.
h. Hanya perlu pemeriksa ke tenaga kesehatan terdekat apabila terjadi efek samping.
i. Bisa dilepas kapan saja, sesuai dengan keinginan anda.
Kekurangan :
a.

Setelah pemasangan biasanya pasien akan merasa mual, sakit kepala, perubahan perasaan
atau kegelisahan.

b.

Memicu terjadinya peningkatan atau penurunan berat badan. Peningkatan berat badan
biasanya disebabkan karena.

c.

Mengganggu penampilan, karena susuk biasanya akan terlihat sedikit menonjol pada
kulit, dan terasa apabila diraba. Saat pelepasan diperlukan penyayatan pada kulit, sehingga
bisa menimbulkan bekas luka.

d.

Perlu dilakukan pembedahan kecil untuk pemasangan dan dan pelepasan.

e.

Tidak dianjurkan untuk wanita yang menderita penyakit kanker payudara,hati,
penggumpalan darah, perdarahan tanpa sebab, kolesterol tinggi,pasien darah tinggi,
penyakit kandung empedu, siklus menstruasi tidak teratur, dan pasien penyakit jantung.

4. Pil KB
Pil KB atau kontrasepsi oral berisi bentuk sintetis dua hormon yang diproduksi secara alami
dalam tubuh: estrogen dan progesteron. Kedua hormon tersebut mengatur siklus menstruasi
wanita. Pil KB bekerja dengan dua cara. Pertama, menghentikan ovulasi (mencegah ovarium
mengeluarkan sel telur). Kedua, mengentalkan cairan (mucus) serviks sehingga menghambat
pergerakan sperma ke rahim.
Kelebihan :

a. Pencegahan terhadap infeksi/radang panggul (pelvicinflamatory disease) dan penyakit
menular seksual. Hal ini bisa terjadi disebabkan mengentalnya lendir serviks uteri,
sehingga mencegah masuknya kuman kedalam rahim.
b. Pencegahan terhadap terjadinya kehamilan ektopik.
c. Pencegahan terhadap penyakit kanker ovarium, kanker endometrium, serta pencegahan
terhadap timbulnya tumor jinak payudara.
d. Mengurangi risiko terjadinya penyakit rheumatoid arthritis.
e. Memperbaiki kelainan-kelainan menstruasi, seperti haid tidak teratur, dismenorhea,
premenstrual tension, keluarnya darah haid yang banyak, serta mencegah endometriosis.
5. IUD
IUD (Intrauterine Device) adalah alat kontrasepesi yang dimasukkan ke dalam rahim,
bentuk alat ini bermacam-macam, terbuat dari plastik yang dililit tembaga atau tembaga
bercampur perak yang berisi hormon.
Kelebihan :
a. Metode kontrasepsi dengan cara ini tergolong praktis jika dibandingkan dengan kontasepsi
berupa Pil KB atau suntik KB.
b. Tidak mengandung efek samping hormonal dan kesuburan dapat segera kembali jika alat
ini dilepas.
c. Tidak memberikan efek samping pada ibu menyusui.
d. Pengecekan hanya perlu dilakukan satu tahun sekali ke dokter yang memasang IUD.
e. Dapat dipasang setelah melahirkan jika tidak terjadi infeksi.
f. Dapat dipasang kapan saja asal tidak dalam keadaan hamil atau diperkirakan hami.
g. Tidak ada interaksi dengan obat-obatan.
h. Efektifitasnya lebih tinggi
Kekurangan :
a. IUD dapat terlepas sendiri jika ukuran yang digunakan tidak sesuai dengan ukuran rahim
pemakai.
b. Pemasangan memerlukan prosedur medis, termasuk pemeriksaan pelvik sebelum dipasang
IUD, dan pemasangan harus dilakukan oleh petugas terlatih (bidan atau dokter).

c. Pada beberapa wanita akan terasa sakit pada 3-5 hari pertama setelah pemasangan IUD.
Apabila pemasangan IUD tidak benar dapat menyebabkan perforasi pada dinding uterus.
d. Durasi menstruasi akan lebih lama dan darah yang keluar kemungkinan lebih banyak, hal
ini disebabkan karena saat menstruasi IUD akan menggores bagian dinding uterus yang
sedang menebal.
e. Pada beberapa wanita terjadi perubahan siklus menstruasi pada 3 bulan pertama setelah
pemasangan IUD, akan tetapi siklus menstruasi akan kembali normal setelah 3 bulan 9
6. Tubektomi
Tubektomi adalah suatu kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan cara pengikatan dan
pemotongan pada saluran tuba fallopi atau tempat bertemunya sel sperma dan ovum sehingga
tidak terjadi proses fertilisasi atau pembuahan.
Kelebihan :
a. Sangat efektif, murah dan aman.
b. Tidak ada efek samping dalam jangka panjang.
c. Tidak mempengaruhi proses menyusui.
d. Tindakan pembedahan yang sederhana.
e. Proses menstruasi tetap teratur.
f. Wanita tersebut mengalami kenikmatan yang lebih besar dari hubungn seksual bebas.
Kekurangan :
a. Kontrasepsi ini tidak dapat dipulihkan lagi jika ingin memiliki anak lagi.
b. Rasa sakit/ ketidaknyamanan setelah tindakan operasi.
c. Dapat terjadi perdarahan dalam rongga perut atau terjadi infeksi daerah panggul, Tetapi
angka kejadiannya sangat jarang.
d. Tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual.
7. Vasektomi
Vasektomi adalah operasi kecil (bedah minor) yang dilakukan untuk mencegah transportasi
sperma pada testikel dan penis.Vasektomi merupakan prosedur yang sangat efektif untuk
mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen. Dalam kondisi normal, sperma
diproduksi dalam testis. Pada saat ejakulasi, sperma mengalir melalui 2 buah saluran berbentuk
pipa (vas deferens), bercampur dengan cairan semen (cairan pembawa sperma), dan keluar

melalui penis. Bila sperma masuk dan bergabung dengan sel telur wanita, maka terjadilah
kehamilan, saluran (vas deferens) tersebut dipotong dan kedua ujung saluran diikat, sehingga
sperma tidak dapat mengalir dan bercampur dengan cairan semen sehingga untuk proses
kehamilan pun terhambat.

Kelebihan :
a. Tidak akan mengganggu ereksi, potensi seksual, produksi hormon.
b. Perlindungan terhadap terjadinya kehamilan sangat tinggi.
c. Dapat digunakan seumur hidup.
d. Tidak menggangugu kehidupan seksual suami istri.
e. Tidak mengganggu produksi ASI (untuk kontap wanita).
f. Lebih praktis (hanya memerlukan satu kali tindakan).
g. Lebih efektif (tingkat kegagalannya sangat kecil).
h. Lebih ekonomis (hanya memerlukan biaya untuk sekali tindakan).
i. Tidak ada mortalitas/kematian.
j. Pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit.
k. Tidak ada resiko kesehatan.
l. Sifatnya permanen.
Kekurangan :
a. Memerlukan operasi bedah.
b. Prosedur ini hanya untuk pasangan yang sudah memutuskan untuk tidak akan punya anak
lagi.
c. Harus dengan tindakan pembedahan.
d. Harus memakai kontrasepsi lain (kondom) selama beberapa hari atau minggu sampai sel
mani menjadi negatif.
e. Tidak dapat dilakukan dengan orang yang masih ingin mempunyai anak lagi.
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No.
1.

2.

3.

Kegiatan
Konsumsi

Penyuluhan

Umum

Kebutuhan
• Snack
30 x Rp. 15.000
• Cetak Leaflet
30 x Rp. 3000
• Souvenir
• Honorarium
Pelaksana
Rp. 200.000 x 3 orang
• Honorarium RT
Rp. 400.000
• Honorarium Kader
PKK
Rp. 250.000 x 2 orang
• Pembuatan laporan
kegiatan dan
penggandaan
Rp. 200.000
• ATK
Rp. 110.000

Anggaran
Rp. 450.000

Rp. 90.000
Rp. 150.000

Rp. 600.000
Rp. 400.000

Rp. 500.000

Rp. 200.000
Rp. 110.000

TOTAL

Rp. 2.500.000

