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RINGKASAN

Jumlah penduduk Indonesia meningkat setiap tahunnya dengan laju pertambahan
penduduk mencapai 3,24 juta jiwa pertahun. Upaya pemerintah untuk menekan
laju pertambahan penduduk dengan menurunkan jumlah kelahiran melalui
program Keluarga Berencana dan penundaan umur pernikahan pertama. Metode
Kontrasepsi yang paling dominan di Indonesia adalah metode kontrasepsi jangka
pendek yaitu suntikan (52,8%) dan pil (23, 77%). Rendahnya cakupan IUD
dipengaruhi faktor eksternal dan internal. faktor internal termasuk didalamnya
pengetahuan yang salah tentang IUD dan Pendidikan yang rendah. Sasaran
Edukasi adalah ibu akseptor di Desa Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kota
Palembang. Dimana akseptor KB aktif jarang menggunakan IUD. Tujuan dari
kegiatan ini adalah meningkatkan Pengetahuan akseptor KB tentang kontasepsi
IUD. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan menggunakan media
leaflet dan tanya jawab. Hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini terjadi
peningkatan pengetahuan tentang Kontrasepsi IUD.
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PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua berkat dan rahmat-Nya
sehingga dapat terselesaikannya laporan yang berjudul “Pengenalan KB IUD di
Desa Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang Tahun 2018’’.
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 terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada :
1. Dr. dr. H.I brahim Edy Sapada, M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang
2. Dewi Rury Arindari, S.Kep., Ners., MNS selaku Ketua Lembaga
Pengabdian kepada Masyarakat
3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan
4. Warga masyarakat Desa Tegal Binangun
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 2018
Ketua Pelaksana,

Marlini, S.SiT., M.Kes
NIDN. 0225058203
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Analisa Situasi
Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes)
tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 100.000 kelahiran hidup di Indonesia,
305 di antaranya berakhir dengan kematian sang ibu (Profil Kesehatan
Indonesia, 2017). Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) tersebut –
305/100.000 kelahiran hidup – mendorong pemerintah untuk melakukan
intervensi struktural; salah satunya adalah dengan mencantumkan target
penurunan AKI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2014-2018. Dalam RPJMN 2014-2018, pemerintah
menargetkan

penurunan

AKI

dari

205/100.000

kelahiran

menjadi

276/100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi, menurut Direktur Promosi
Kesehatan Kemenkes Eni Gustina, menurunkan AKI bukanlah perkara yang
mudah (Media Indonesia, 2017).
Gustina menjelaskan bahwa kematian ibu akibat persalinan
merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Kematian ibu akibat
persalinan tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan sang ibu semata
seperti kekurangan gizi, anemia dan hipertensi, melainkan juga turut
dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur
kesehatan yang memadai, serta kesadaran keluarga untuk meminta bantuan
tenaga kesehatan dalam proses persalinan (Media Indonesia, 2018). Artinya,
intervensi yang dilakukan oleh pemerintah harus menyasar lebih dari satu
insititusi, dan turut melibatkan masyarakat sipil dalam prosesnya. Namun
sebelum membahas lebih jauh tentang bentuk-bentuk intervensi harus
memiliki pemahaman terlebih dahulu tentang apa itu AKI, dan mengapa isu
ini menjadi penting untuk diperbincangkan.
Metode Kontrasepsi yang paling dominan di Indonesia adalah
metode kontrasepsi jangka pendek yaitu suntikan (52,8%) dan pil (23,77%).
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Kontrasepsi yang kurang diminati adalah kontrasepsi jangka Panjang yaitu
implant (11,20%), Alat kontrasepsi dalam Rahim (4,73%), Metode Kontap
Wanita (3,54%) dan Metode kontap pria (0,64%). Fakta dilapangan suntikan
dan pil merupakan metode kontrasepsi yang paling banyak menjadi
penyumbang angka drop out (KemenKes RI, 2013).
Menurut Mappawere (2016), akseptor suntikan dan pil yang dropout,
sehingga kontrasepsi yang dianjurkan adalah kontrasepsi jangka Panjang
terutama IUD, karena keunggulannya di banding metode kontrasepsi lain
diantranya sangat efektif mencegah kehamilan hingga 99%, lebih praktis
sebab hanya sekali pemakaian, harga terjangkau, aman untuk ibu menyusui,
tidak meningkatkan BB dan direkomendasikan ibu dengan penyakit tertentu.
IUD memiliki keunggulan masing-masing, dan dapat digunakan
sesuai dengan kebutuhan dari akseptor IUD hampir tidak ada kontraindikasi,
orang diabetes, gemuk, tetap bisa pakai IUD. Memang pemasangan bisa
menimbulkan luka, tapi itu kalau tidak kompeten. Hampir tidak ada efek
medik pada IUD, hanya haid lebih lama atau menstruation bleeding. Di
momen ini, Kami memberikan komitmen untuk membantu pemerintah
menyukseskan program KB nasional. Sebagai langkah awal, memberikan
Safari Edukasi untuk masyarakat di Wilayah Desa Tegal Binangun.
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B. Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang program
keluarga berencana (KB) menggunakan metode IUD di Desa Tegal Binangun
Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang.
C. Manfaat Kegiatan
Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan tentang program keluarga berencana (KB)
menggunakan metode IUD;
2. Mahasiswa terlibat dalam implementasi pengembangan keilmuan dan
memberikan kontribusi secara langsung sebagai implementasi dari proses
pembelajaran.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN

A.

TARGET
Meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang program keluarga
berencana (KB) menggunakan metode IUD.

B.

LUARAN
Luaran yang dihasilkan melalui program ini adalah berupa layanan
jasa KB dan terpublikasinya program kegiatan pengabdian ini melalui media
elektronik sehingga masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan.
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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 IUD. 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. Adapun langkah pelaksanaan yang
digunakan dalam kegiatan ini, yaitu:
1. Penyuluhan mengenai Pengenalan jenis KB IUD.
2. Menayangkan video KB IUD
3. Pembagian leaflet
4. Pengisian kuesioner
B. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dari ibu-ibu
usia reproduktif yang ada di Desa Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kota
Palembang Kegiatan ini bekerjasama dengan pihak di di Puskesmas Tegal
Binangun sebagai penyedia tempat dan penyelenggara kegiatan, serta ibu-ibu usia
reproduktif di Desa Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang
sebagai peserta.
C.Jadwal Pelaksanaan
Tanggal : Selasa,10 Juni 2018
Waktu : 09.00-10.00 wib
Tempat : RT 10/RW 02 Desa Tegal Binangun
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL
Pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 25 peserta dalam waktu 1 hari
pelayanan dan dilanjutkan pemantauan dan evaluasi. Hasil 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
IUD yang telah dilakukan dalam pelayanan pengabdian masyarakat ini dapat
mempengaruhi 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
Dari penyuluhan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini
mengambarkan mayoritas pengetahuan aksebtor baik sehingga capaian layanan
penyuluhan KB dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target dan sasaran.
Menurut Notoatmodjo (2010), menyatakan bahwa salah satu faktor yang
menentukan perilaku kesehatan seseorang adalah tingkat pengetahuan Banyaknya
peserta yang menjadi akseptor KB yang datang dan mendapat pelayanan ini
dipengaruhi oleh beberapa hal, selain dari tingkat pendidikannya yang menegah
keatas, usia dipengaruhi juga oleh parietas dan pengalaman. Pendidikan peserta
sangat cukup sebagai dasar dalam memahami tentang seluk beluk KB sehingga
pengetahuannya meningkat dan dengan pengetahuan yang baik ini mendorong
peserta untuk mendatangi layanan kesehatan untuk mengunakan alat kontrasepsi.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Beberapa simpulan yang ditarik dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain:
1. Pengetahuan peserta tentang Keluarga berencana mayoritas baik
2. Mayoritas

peserta

yang

datang

dalam

pengabdian

masyarakat

mendapatkan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi
B. SARAN
1. Pihak puskesmas hendaknya Rutin dalam Melakukan monitoring dan
evaluasi abseptor KB
2. 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
Sub pokok pembahasan
Sasaran
Hari/ Tanggal
Tempat
Jam / Waktu
Penyuluh

: KB IUD
: Pengenalan KB IUD
: Ibu-Ibu di RT 10/RW 02 Desa Tegal Binangun
: Selasa,10 Juni 2018
: RT 10/RW 02 Desa Tegal Binangun
: 09:00- 10:00 WIB
: Marlini, S.Si T., M.Kes

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Pengenalan
KB IUD diharapkan seluruh Ibu di RT 10/RW 02 Desa Tegal
Binangun Kelurahan Plaju Darat Kota palembang mengetahui
tentang jenis kontrasepsi IUD
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh
Ibu di RT 10 / RW 02 Mampu:
1. Menjelaskan Pengertian KB IUD
2. Mengetahui Tentang kontrasepsi IUD
3. Mengetahui Manfaat KB
4. Mengetahui Keuntungan ber-KB
2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian Jenis KB IUD
2. Memberikan pengetahuan tentang KB IUD
3. Manfaat dari menggunakan kontrasepsi jenis IUD
4. Memberikan informasi keuntungan tentang KB IUD.

3) Metode Penyuluhan
1. Ceramah
2. Tanya Jawab
4) Media
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
1.

Waktu
Pembukaan
(10 Menit)

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

2.

Kegiatan Inti
(20 Menit)

3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

Menjelaskan
1.Pengertian Jenis KB IUD
2. Memberikan
pengetahuan tentang KB
IUD
3. Manfaat dari
menggunakan
kontrasepsi jenis IUD
4. Memberikan informasi
keuntungan tentang KB
IUD
1. Memberi kesempatan
Peserta Untuk bertanya
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta

4.

Penutup
(15 Menit)

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. Pengertian Keluarga Berencana
Pengertian Keluarga Berencana (KB) menurut UU No 10 tahun 1992
(tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera)
adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui
pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan
keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
B.Tujuan Keluarga Berencana
Tujuan KB terbagi menjadi dua bagian, di antaranya:
1. Tujuan umum Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka
mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi
dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran
sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.
2. Tujuan khusus
a. Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.
b. Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.
c. Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan
kelahiran.
C. Manfaat Keluarga Berencana
Beberapa manfat KB untuk pasangan suami istri:
1. Menurunkan risiko kehamilan
Alat kontrasepsi berfungsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Alat
kontrasepsi juga berfungsi untuk menurunkan risiko melahirkan terlalu muda atau
terlalu tua. Jika perempuan yang terlalu tua dan belum menopause melakukan
hubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi, ada kemungkinan terjadi 9

kehamilan. Melahirkan di atas usia 35 tahun akan berisiko pada wanita dan dapat
menyebabkan kematian.
2. Menurunknan risiko kanker pada wanita
Kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita, seperti jenis kb IUD biasanya
mengandung progesteron dan estrogen. Hormon ini dapat membantu wanita
mengendalikan kehamilan dan menurunkan risiko kanker pada sistem reproduksi.
Kanker yang dapat diatasi dua hormon tersebut adalah kanker indung telur
(ovarium) dan kaker atau dinding rahim (endometrium). Program KB hormonal
juga dapat menurunkan risiko tumbuhnya mioma di rahim.
3. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak
Jika anak belum satu tahun sudah memiliki adik, tumbuh kembang anak akan
terganggu. Normalnya jarak anak pertama dan kedua antara 3-5 tahun. Jika anak
belum berusia 2 tahun sudah mempunyai adik, ASI untuk anak tidak bisa penuh 2
tahun sehingga kemungkinan mengalami gangguan kesehatan. Orang tua yang
mempunyai dua anak juga akan mengalami kesulitan membagi waktu. Maka anak
yang lebih besar akan akan kurang perhatian, meski anak masih membutuhkan
perhatian penuh dari kedua orangtuanya.
4. Risiko radang panggul menurun
Hormon untuk KB adalah bermanfaat menurunkan radang panggul. Radang pada
panggul akan menyerang area rahim, ovarium, dan area sekitar vagina lainnya.
Risiko terkena radang panggul menurun jika wanita menggunakan program KB
jenis implan. Tubektomi juga menurunkan risiko gangguan pada panggul yang
dapat membahayakan nyawa wanita.
5. Menjaga kesehatan mental
Sebagian wanita kemungkinan mengalami depresi yang cukup hebat setelah
melahirkan. Depresi biasanya hilang jika mendapatkan dukungan dari pasangan.
Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak yang dekat, kemungkinan risiko depresi
semakin besar. Depresi juga dapat terjadi pada ayah karena tidak siap secara fisik
dan mental. 10 Dua kondisi tersebut bisa dihilangkan dengan melakukan program
Keluarga Berencana. Jika melakukan pengaturan kehamilan, pasangan suami istri

bisa hidup lebih sehat. Bahkan anak bisa tumbuh secara maksimal dan
perencanaan kehamilan akan berjalan matang.
6. Manfaat KB bagi Anak
Ternyata KB tak hanya bermanfaat untuk pasangan suami istri, program Keluarga
Berencana juga bermanfaat bagi anak, namun bukan berarti anak menjalani
program KB. Ini dia beberapa manfaat KB untuk anak:
a.. Dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya.
b. Memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup.
c. Perencanaan masa depan dan pendidikan yang baik.
D. Macam-Macam Alat Kontrasepsi
Beberapa jenis alat kontrasepsi tersebut yaitu:
1. Pil (biasa dan menyusui)
Memiliki manfaat tidak mengganggu hubungan seksual dan mudah dihentikan
setiap saat. Terhadap kesehatan risikonya sangat kecil.
2. Suntik KB (1 dan 3 bulan)
Jenis alat kontrasepsi yang satu bisa dibilang sangat efektif (0,1-0,4 kehamilan per
100 perempuan) selama tahun pertama penggunaan suntik KB. Alat kontrasepsi
suntikan juga mempunyai keuntungan seperti tidak perlu menyimpan obat
suntiknya dan jangka pemakaiannya biasa dalam jangka panjang.
3. Implan (susuk)
Ini merupakan alat kontrasepsi yang digunakan di lengan atas bawah kulit dan
sering digunakan pada tangan kiri. Keuntungannya daya guna tinggi, tidak
mengganggu produksi ASI dan pengembalian tingkat kesuburan yang cepat
setelah pencabutan.
4. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)
Seperti namanya, AKDR adalah alat kontrasepsi yang digunakan dalam rahim.
Efek sampingnya sangat kecil dan mempuyai keuntungan efektivitas 11 dengan
proteksi jangka panjang 5 tahun dan kesuburan segera kembali setelah AKDR
diangkat.

5. Kondom
Anda mungkin sudah tak asing dengan alat kontrasepsi yang terbuat dari berbagai
bahan di antaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami (produksi
hewani) yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Manfaatnya kondom
sangat efektif bila digunakan dengan benar dan murah atau dapat dibeli dengan
mudah.
6. Tubektomi
Jenis kontrasepsi ini adalah prosedur bedah mini untuk memotong, mengikat atau
memasang cincin pada saluran tuba fallopi untuk menghentikan fertilisasi
(kesuburan) seorang perempuan. Manfaatnya sangat efektif, baik apabila
kehamilan akan terjadi risiko kesehatan yang serius dan tidak ada efek samping
dalam jangka panjang.
7. KB alami
Program KB ini bisa menjadi pilihan bagi mereka yang tidak ingin tubuhnya
disisipi benda asing. tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi, atau takut pada
efek sampingnya. KB alami ini dapat dilakukan dengan tiga cara, di antaranya:
tidak berhubungan intim saat masa subur, mennarik penis sebelum mengeluarkan
sperma atau ejakulasi saat penetrasi, dan memberikan ASI eksklusif pada bayi.
E. Standar Operasional Prosedur Pemasangan Kontrasepsi IUD
1. PEMASANGAN DAN PENCABUTAN IUD
a. Alat-alat pemasangan IUD
1) Gyn bed
2) Timbangan berat badan
3) Tensimeter dan stetoskop
4) IUD set steril
5) Bengkok
6) Lampu
7) Kartu KB (kl, K IV)
8) Buku-buku administrasi dan registrasi KB
9) Meja dengan duk steril

10) Speculum
11) Sonde rahim
12) Lidi kipas dan kapas first aid secukupnya.
13) Busi / dilatator hegar
14) Kogel tang
15) Pincet dan gunting
b. Langkah-langkah pemasangan IUD
1) Memberi penjelasan kepada calon peserta mengenai keuntungan, efek
samping dan cara menanggulangi efek samping.
2) Melaksanakan anamnese umum, keluarga, media dan kebidanan.
3) Melaksanakan pemeriksaan umum meliputi timbang badan, mengukur
tensimeter.
4) Mempersilakan calon peserta untuk mengosongkan kandung kemih.
5) Siapkan alat-alat yang diperlukan.
6) Mempersilakan calon peserta untuk berbaring di bed gynaecologi dengan
posisi Lithotomi. 7) Petugas cuci tangan
7) Pakai sarung tangan kanan dan kiri
8) Bersihkan vagina dengan kapas first aid
9) Melaksanakan pemeriksaan dalam untuk menentukan keadaan posisi
uterus.
10) Pasang speculum sym.
11) Gunakan kogel tang untuk menjepit cervix.
12) Masukkan sonde dalam rahim untuk menentukan ukuran, posisi dan bentuk
rahim.
13) Inserter yang telah berisi AKDR dimasukkan perlahan-lahan ke dalam
rongga rahim, kemudian plugger di dorong sehingga AKDR masuk ke
dalam inserter dikeluarkan.
14) Gunting AKDR sehingga panjang benang ± 5 cm 13
15) Speculum sym dilepas dan benang AKDR di dorong ke samping mulut
rahim.

16) Peserta dirapikan dan dipersilakan berbaring ± 5 menit
17) Alat-alat dibersihkan
18) Petugas cuci tangan
19) Memberi penjelasan kepada peserta gejala-gejala yang mungkin terjadi /
dialami setelah pemasangan AKDR dan kapan harus kontrol
20) Membuat nota pelayanan
21) Menyerahkan nota pelayanan kepada peserta untuk diteruskan ke bagian
administrasi pelayanan.
22) Mencatat data pelayanan dalam kartu dan buku catatan untuk dilaporkan ke
bagian Rekam Medik (Imbarwati, 2009).
C.Langkah-langkah pencabutan IUD
23) Memberi penjelasan kepada calon peserta mengenai keuntungan, efek
samping dan cara menanggulangi efek samping.
24) Melaksanakan anamnese umum, keluarga, media dan kebidanan
25) Melaksanakan pemeriksaan umum meliputi timbang badan, mengukur
tensimeter.
26) Siapkan alat-alat yang diperlukan.
27) Mempersilakan calon peserta untuk berbaring di bed gynaecologi dengan
posisi Lithomi. 6) Bersihkan vagina dengan lysol
28) Melaksanakan pemeriksaan dalam untuk menentukan keadaan dan posisi
uterus.
29) Pasang speculum sym.
30) Mencari benang IUD kemudian dilepas dengan tampon tang
31) Setelah IUD berhasil dilepas, alat-alat dibereskan.
32) Pasien dirapikan kembali
33) Memberi penjelasan kepada peserta gejala-gejala yang mungkin terjadi /
dialami setelah

AKDR dilepas dan kapan harus kontrol

34) Menyerahkan nota pelayanan dan menerima pembayaran sesuai dengan
nota
35) Mencatat data pelayanan dalam kartu dan buku catatan

LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI

A.Foto Kegiatan

B.Leaflet

C. Daftar Hadir Peserta

LAMPIRAN 6
Realisasi Anggaran
Kegiatan

Kebutuhan

Konsumsi

•

Snack

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

•

Rp. 500.000

Cetak Leaflet

50 x Rp. 1000
Umum

Anggaran

•

Souvenir

•

Honorarium Pelaksana

Rp. 50.000
Rp. 200.000

Rp. 100.000 x 3 orang
•

Honorarium RT

Rp. 300.000

Rp. 200.000
•

Honorarium Kader

Rp. 200.000 x 2 orang
• Pembuatan laporan kegiatan
dan penggandaan

Rp. 300.000
Rp. 400.000
Rp. 200.000

Rp. 100.000
•

ATK

Rp. 50.000

Rp. 50.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

