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RINGKASAN

Lonjakan angka pertumbuhan penduduk merupakan masalah yang cukup serius
untuk dapat ditemukan solusinya. Pemerintah dalam rangka mengatasi hal
tersebut 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.
Alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya
kehamilan. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan
baik jenis, cara penggunaan, maupun kelebihan dan kekurangan dari masingmasing alat kontrasepsi. Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi
sarana dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait alat kontrasepsi
terutama oleh Pasangan Usia Subur. Persiapan dilakukan dengan melakukan
survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai data pasangan
usia subur yang menggunakan alat kontasepsi, pelaksanaan dilakukan dengan
penyuluhan menggunakan metode ceramah. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk
masing-masing tahap dengan mengumpulkan dan menyimpulkan data dari
masing-masing tahapan kegiatan. Hasil kegiatan penyuluhan tentang pengetahuan
kesehatan reproduksi pasangan usia subur melalui penggunaan kontrasepsi
memiliki respon yang positif dari peserta sebesar 67% peserta memiliki
pengetahuan yang baik. Kesimpulan kegiatan pengabdian masyarakat terlaksana
sesuai dengan tujuan dan rencana dan mendapatkan sambutan yang baik.

PRAKATA
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Penyuluhan Kontrasepsi Guna
Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur di
Gandus Kota Palembang 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
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bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Palembang, Desember 2018
Ketua Pelaksana,

Marlini S.SiT., M.Kes

DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ......... ....................... .............................................i
HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................ii
RINGKASAN ....................... ..................... ..............................................iii
PRAKATA ........................... ....................................................................iv
DAFTAR ISI ........................ ...................... ..............................................v
BAB I PENDAHULUAN............................. .............................................1
BAB II TARGET DAN LUARAN .............. .............................................4
BAB III METODE PENATALAKSANAAN............................................5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...... .............................................6
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....... .............................................7
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
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 2018, 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 kependudukan 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. alat kontrasepsi kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat
mengetahui pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan
kelahiran dan jumlah penduduk di Indonesia.

B. Tujuan Kegiatan
Tujuan diadakannya program penyuluhan kontrasepsi ini adalah :
1. Meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur di RT 13 Kelurahan
Gandus Kota Palembang mengenai kesehatan reproduksi dalam memilih
alat kontrasepsi yang tepat.
2. Meningkatkan kesadaran pasangan usia subur di RT 13 Kelurahan Gandus
Kota Palembang untuk menggunakan alat kontrasepsi.

C. Manfaat Kegiatan
1. Sarana meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi,
pengendalian kelahiran dengan alat kontasepsi, 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 (KB).
B. LUARAN
Luaran yang dihasilkan melalui program ini adalah berupa layanan
jasa KB 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 Kontrasepsi. Salah satu upaya untuk meningkatkan
pengetahuan dan penerapan perilaku adalah dengan promosi kesehatan dengan
memberikan penyuluhan berupa ceramah interaktif. Adapun metode yang
digunakan dalam kegiatan ini menggunakan beberapa jenis metode, yaitu:
1. Penyuluhan mengenai kontrasepsi
2. Menayangkan video tentang kontrasepsi
3. Pembagian leaflet

B. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dari
Pasangan Usia Subur (produktif) yang ada di Kelurahan 13 Gandus Kota
Palembang.
C. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal : Sabtu, 09 November 2018
Waktu : 08.00-10.00 wib
Tempat : Rumah Ketua RT 10/RW 02 Gandus Kota Palembang

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL
Sebelum dilakukan penyuluhan tentang alat kontrasepsi, masyarakat
hanya tahu beberapa jenis alat kontrasepsi saja yaitu suntik KB, pil KB, IUD
dan susuk. Setelah dilakukan penyuluhan tentang alat kontrasepsi beserta
kekurangan

dan

kelebihannya,

masyarakat

lebih

tahu

dan

dapat

mempertimbangkan apakah alat kontrasepsi yang digunakan telah sesuai
dengan kebutuhan masing-masing.
B. PEMBAHASAN
Dari 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 Macam-Macam jenis kontrasepsi 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

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Peningkatan angka pertumbuhan penduduk merupakan masalah yang
cukup serius. Pemerintah dalam rangka mengatasi hal tersebut 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.
Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan Penyuluhan Program Keluarga
Berencana dan dilakukan secara baik dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan
masyarakat di Keluarahan Gandus Palembang. Selain itu juga dibuka forum
diskusi 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.
B. SARAN
1. Tetap melanjutkan program dan meningkatkan lagi fasilitasi layanan KB
2. 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

: Keluarga Berencana

Sub pokok pembahasan

: Pengenalan Jenis Kontrasepsi

Sasaran

: Pasangan Usia Subur

Hari/ Tanggal

: Sabtu,09 Juni 2018

Tempat

: Rumah Ketua RT 10/RW 02 Kel. Gandus

Jam / Waktu

: 08:00- 10:00 WIB

Penyuluh

: Marlini, S.SiT., M.Kes

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluh Penyuluhan Kontrasepsi Guna Meningkatkan
Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur di Gandus Kota
Palembang
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu di
RT 10 / RW 02 Mampu:
1. Menjelaskan Jenis Kontrasepsi
2. Mengetahui Tentang kontrasepsi
3. Mengetahui Manfaat Kontrasepsi
2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian Jenis kontrasepsi
2. Memberikan pengetahuan tentang Kontrasepsi
3. Manfaat dari menggunakan kontrasepsi

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)

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

Kegiatan peserta
1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan
dan
memperhatikan
3. Menjawab
Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu

2.

Kegiatan Inti
(20 Menit)

Menjelaskan
1. Pengertian Jenis
kontrasepsi
2. Memberikan
pengetahuan tentang
Kontrasepsi
3. Manfaat dari
menggunakan
kontrasepsi

3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

1. Memberi kesempatan
Peserta Untuk
bertanya
2. Menjawab pertanyaan

1. Menyampaikan
informasi yang
telah diketahui
2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.

1. Peserta Aktif
Bertanya
2. Menjawab
pertanyaan

dari peserta
4.

Penutup
(15 Menit)

1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan
2. Menyakan Kembali
mengenai materi
penyuluhan

1. Menyebutkan
sesuai materi
yang diberikan.
2. Menjawab
pertanyaan yang

3. Mengucapkan terima
kasih dan salam
penutup

diberikan
3. Mendengarkan
dan membalas
salam

MATERI

A. Definisi 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.
B. Macam-Macam Alat Kontrasepsi
1. Kondom
Kondom adalah alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet
dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin lakilaki 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

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

kelamin

2. Kontrasepsi suntik
Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi hormonal jenis suntikan yang
dibedakan

menjadi

dua

macam

yaitu

DMPA

(depot

medroksiprogesteroneasetat) 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
Kelebihan :
a. Sangat efektif , karena mudah digunakan tidak memerlukan aksi sehari
hari dalam
b. penggunaan kontrasepsi suntik ini tidak banyak di pengaruhi kelalaian atau
faktor lupa dan sangat praktis.
c. Efek samping sangat kecil yaitu tidak mempunyai efek yang serius
d. terhadap kesehatan.
e. Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri
f. 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).
3. KB Implant
Kelebihan KB Implant 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 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.
Kekurangan :
a. Setelah pemasangan biasanya pasien akan merasa mual, sakit kepala,
perubahan perasaan atau kegelisahan.
b. Memicu terjadinya peningkatan atau penurunan berat badan.
c. Peningkatan berat badan biasanya disebabkan karena.
d. 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.
e. Perlu dilakukan pembedahan kecil untuk pemasangan dan pelepasan.
f. 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. Diafragma
Diafragma adalah kap berbentuk bulat, cembung, terbuat dari lateks
(karet) yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan
menutupi serviks. Alat ini dapat mencegah masuknya sperma ke dalam uterus
dan saluran telur, juga sebagai alat untuk menempatkan spermatisida.
Kelebihan :
a. Efektif bila digunakan dengan benar (dapat mencegah kehamilan).
b. Tidak mengganggu hubungan seksual karena disiapkan sebelumnya.
c. Tidak mempunyai pengaruh sistemik.
d. Tidak mengganggu produksi ASI.
Kekurangan :
a. Keberhasilan kontrasepsi ini tergantung pada cara penggunaan yang benar.
b. Memerlukan motivasi dari pengguna agar selalu berkesinambungan dalam
penggunaan alat kontrasepsi ini.
c. Pemeriksaan pelvic diperlukan untuk memastikan ketepatan pemasangan.
d. Dapat menyebabkan infeksi saluran urethra.
e. Harus masih terpasang 6 jam pasca senggama.

5. 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.
6. 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 hamil.
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.
d. Apabila pemasangan IUD tidak benar dapat menyebabkan perforasi pada
dinding uterus.
e. 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.
f. Pada beberapa wanita terjadi perubahan siklus menstruasi pada 3 bulan
pertama setelah pemasangan IUD, akan tetapi siklus menstruasi akan
kembali normal setelah 3 bulan
7. 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 hubungan
seksual bebas.
Kekurangan
a. Kontrasepsi ini tidak dapat dipulihkan lagi jika ingin memiliki anaklagi.
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.

8. 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.

LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI KEGIATAN
A. Foto Kegiatan

B. Leaflet

C. Daftar Hadir Peserta

Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan
Konsumsi

Kebutuhan
•

Realisasi Anggaran

Snack
Rp. 500.000

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

Umum

•

Cetak

Media

Penyuluhan

Rp. 100.000

•

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium
Pelaksana

Rp. 150.000 x 3

Rp. 450.000

orang
•

Rp. 200.000

Honorarium
RT

Rp. 200.000
•

Honorarium
Rp. 400.000

Kader PKK
Rp. 200.000 x 2
orang
•

Pembuatan
Rp. 150.000

laporan
kegiatan

dan

penggandaan
Rp. 150.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

