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KATA SAMBUTAN

Pada situasi stabil, pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan sangat mudah dijangkau, sedangkan pada kondisi 

darurat seperti bencana, ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kontrasepsi sering terabaikan. Pada situasi 

darurat bencana kebutuhan akan kontrasepsi menjadi sangat penting sehingga kemungkinan angka putus 

pakai sebagai peserta KB pun dapat terjadi.

Dalam upaya pemenuhan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan akibat bencana, diperlukan adanya 

pengambilan keputusan serta langkah-langkah kebijakan apa yang harus segera diambil pada situasi darurat 

karena kebutuhan alat dan obat kontrasepsi mendesak agar kedepannya pelaksanaan program Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga menjadi lebih baik lagi.

Saya menyambut baik terbitnya “Petunjuk Teknis Pelayanan Kontrasepsi Pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana” 

ini yang dapat dijadikan acuan dalam memastikan ketersediaan serta pelayanan kontrasepsi di wilayah bencana. 

Dengan tersusunnya petunjuk teknis ini maka seluruh organisasi, lembaga serta mitra kerja terkait dapat 

melakukan langkah-langkah koordinasi yang lebih efektif, integratif dan komprehensif.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada UNFPA, Sekretariat FP2020 dan semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga upaya pemenuhan penyelenggaraan pelayanan 

kontrasepsi dapat terus kita jaga dan tingkatkan, utamanya bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah bencana 

pada krisis kesehatan.

Jakarta,    Juli 2020

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya maka penyusunan 

“Petunjuk Teknis Pelayanan Kontrasepsi pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana termasuk wabah Covid-19” dapat 

selesai disusun. Penyusunan Petunjuk Teknis ini didasari pada pengalaman di dua (2) Provinsi terdampak bencana 

yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tahun 2018. Tujuan disusunnya Petunjuk 

Teknis ini bahwa kebutuhan terkait kesehatan reproduksi pada situasi darurat bencana menjadi sangat penting 

dan untuk menurunkan angka putus pakai penggunaan kontrasepsi di wilayah bencana. 

Petunjuk Teknis ini diharapkan sebagai acuan yang berisi langkah awal yang harus dilakukan pada wilayah 

bencana dan wilayah yang terdampak wabah penyakit dalam merespon penyediaan pelayanan kontrasepsi di 

situasi krisis kesehatan yang selama ini sering terabaikan. Selain itu buku Petunjuk Teknis ini memuat tentang 

peran PKB dan PLKB dalam penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, media KIE, monitoring dan evaluasi, 

pencatatan dan pelaporan yang dibutuhkan pada saat terjadi krisis kesehatan akibat bencana dan wabah.

Kepada UNFPA, Sekretariat FP2020 dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Petunjuk 

Teknis ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Saran dan masukan dalam upaya 

penyempurnaan buku Petunjuk Teknis ini terus kami harapkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam upaya 

peningkatan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan di wilayah bencana dan wabah penyakit.

Jakarta,    Juli 2020 

Direktur Bina Kesertaan KB

Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus

Dra. Evi Ratnawati
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KATA PENGANTAR 

Millions of women and girls are displaced by natural disaster each year in Indonesia. With more than 9,300 

disasters in 2019 alone, 5.3 million women and girls were affected and displaced, in other words, they are a 

uniquely vulnerable population. The rates of unintended pregnancies and maternal death, which are already 

high during the normal situation, magnifies during times of crises and in fragile contexts. 

Women do not stop becoming pregnant or giving birth, therefore, their access to skilled birth attendants 

for safe delivery needs to be ensured. Their uninterrupted access to family planning during an emergency is also 

critical, to meet the dire needs of women and girls. It saves women’s lives, improves their health, and strengthens 

the resilience of populations affected by crises. Family planning saves lives, and this is one of the main objectives 

of the updated Minimum Initial Service Package (MISP) for Reproductive Health, to ensure the availability of 

contraceptive services for prevention of unintended pregnancies in crisis situations.

Together with the Family Planning 2020 (FP2020) global partnership, UNFPA has been continuously working 

with the Government of Indonesia, including with the National Population and Family Planning Board (BKKBN), 

to reach population including marginalized, remote and displaced population with family planning services to 

achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).  

Under the leadership of the BKKBN, UNFPA has previously  supported the development of a key document, 

the General Guideline on Contraceptive Services in Health Crisis after Disaster. In order to have handy and practical 

guidance, we are delighted to take part in the development of another key document, the Technical Guideline 

on Contraceptive Services in Health Crisis after Disaster. Under the coordination of BKKBN, this guideline was 

developed in close consultation with related stakeholders to meet the national and sub-nationals needs. This 

Technical Guideline covers practical steps for the stakeholders to take to ensure the availability of contraceptive 

services during the disaster preparedness phase, crisis response phase, as well as coordinated transition back to 

routine services to minimize the disruption in family planning services.

We would like to extend our deepest gratitude to BKKBN for the leadership and initiative in the development of 

this Guideline. Especially to Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc.,Dip.Com, Deputy of Family Planning and Reproductive 

Health and Dra. Evi Ratnawati, Director of Family Planning Participation for the Unreached Groups for their 

invaluable contributions in the whole processes of the guideline development. Lastly, to the UNFPA Consultant 

Dr. Rosilawati Anggraini who contributed tirelessly in the development of this Technical Guideline. 
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We hope that this Technical Guideline on Contraceptive Services in Health Crisis after Disaster will 

be a valuable reference for the officers who are administering the critical family planning services at Central, 

Provincial, and Municipal/District levels as well as for the members of Reproductive Health sub-cluster and 

contribute to the wellbeing of women and girls in the country.  We believe that rights-based family planning 

should be made available across all stages of humanitarian response, including in emergency preparedness, 

acute response, and recovery.

Jakarta, July 2020

Anjali Sen
Representative UNFPA Indonesia
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat rawan bencana di dunia. Hal ini disebabkan karena 

letak geografis di Pacific Ring of Fire (cincin api Pasific), kondisi iklim, dan merupakan negara kepulauan 

sehingga rawan dari berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung Merapi, 

bencana hidrologi dan sebagainya. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan latar 

belakang suku, budaya, agama maupun kepentingan politik yang berbeda-beda juga menyebabkan 

Indonesia rawan terhadap bencana non alam seperti konflik sosial.

2. Wabah penyakit menular juga merupakan salah satu jenis bencana non alam yang terjadi di Indonesia, 

seperti wabah flu burung dan flu babi pada tahun 2009-2010 dan dikuti dengan pandemi COVID-19 

dimulai pada akhir tahun 2019 dan saat ini sudah tersebar di berbagai benua di dunia termasuk 

Indonesia.  

3. Mengingat kondisi Indonesia yang sangat rawan bencana dan berdasarkan pengalaman dari bencana 

gempa di provinsi Sulawesi Tengah (Palu) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun 2019, BKKBN telah 

menyusun buku pedoman umum tentang “Pelayanan Kontrasepsi pada Krisis Kesehatan akibat Bencana.” 

Pedoman ini berisikan informasi detail tentang konsep dasar bencana dan krisis kesehatan, pelayanan 

kontrasepsi sebagai bagian dari Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi, kegiatan 

di setiap tahapan krisis kesehatan termasuk pada situasi wabah penyakit, logistik yang harus disiapkan, 

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan penggerakan masyarakat, pencatatan dan pelaporan serta 

kegiatan monitoring dan evaluasi. 

4. Untuk pelaksanaan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan di daerah yang terkena dampak 

bencana, perlu disusun petunjuk teknis sebagai dokumen pendamping dari buku pedoman umum 

yang bersifat lebih ringkas, aplikatif, berisi langkah-langkah praktis di lapangan. Petunjuk teknis ini 

dilengkapi juga dengan lembar balik yang berisi rangkuman informasi penting sebagai acuan untuk 

implementasi di lapangan segera setelah terjadinya krisis kesehatan.
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5. Dengan tersedianya buku pedoman umum yang bersifat teoritis dilengkapi dengan petunjuk teknis 

yang bersifat praktis dan aplikatif disertai dengan lembar balik yang dipakai pada tahap tanggap 

darurat, diharapkan dapat membantu BKKBN dalam respon bencana yang tepat waktu, komprehensif 

dan berkualitas melalui penyediaan layanan kontrasepsi bagi penduduk yang terkena dampak krisis 

kesehatan akibat bencana.

B. Tujuan

 Tujuan Umum

Meningkatkan akses pelayanan kontrasepsi dalam upaya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan

 Tujuan Khusus

1. Menyediakan petunjuk pendamping bagi pedoman umum untuk membantu pelaksanaan di 
lapangan mulai dari tahap prakrisis, tahap tanggap darurat maupan pascakrisis kesehatan

2. Memberikan petunjuk teknis yang praktis, aplikatif dan berisi langkah-langkah pada setiap 
tahapan krisis termasuk menyediakan lembar balik yang berisi rangkuman informasi penting 
untuk diterapkan pada tahap tanggap darurat

3. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif BKKBN dalam respon krisis kesehatan akibat bencana 
alam dan non alam (termasuk wabah penyakit) melalui pelayanan kontrasepsi yang tepat waktu, 
komprehensif dan berkualitas 

C. Sasaran

Petunjuk teknis penyelenggaraan “Pelayanan Kontrasepsi pada Krisis Kesehatan akibat Bencana” ditujukan 
bagi:

1. Pengelola program KB di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Kementerian/Lembaga dan mitra kerja terkait, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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BAB II

PELAYANAN KONTRASEPSI PADA KRISIS KESEHATAN

A. Mekanisme Koordinasi

Penyediaan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan merupakan bagian dari penerapan Paket Pelayanan 
Awal Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi. Pelayanan kontrasepsi bertujuan untuk mencegah kehamilan 
yang tidak diinginkan yang merupakan salah satu komponen dari PPAM dan tidak dapat terpisah dari 
komponen lain yang juga penting yaitu mekanisme koordinasi di bawah naungan sub klaster kesehatan 
reproduksi. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi diperlukan mekanisme 
koordinasi umum dengan BNPB/BPBD, koordinasi yang bersifat internal BKKBN maupun eksternal dengan 
lembaga/lintas sektor terkait.

Diagram 1: mekanisme koordinasi untuk pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan

Mekanisme 
Koordinasi

Koordinasi Internal Koordinasi Eksternal 

Pembentukan tim siaga
bencana/kelompok kerja (Pokja)

Pelayanan Kontrasepsi

Tim siaga
bencana tingkat

pusat

Tim siaga
bencana tingkat

regional

Tim siaga
bencana tingkat

provinsi

Sub klaster
kespro tingkat 

nasional

BKKBN Pusat
PJ Pencegahan
kehamilan yang 
tidak diinginkan

Dinas 
Kesehatan

Organisasi
profesi (IBI)

LSM
(PKBI)

OPD Dalduk
KB Swasta

BKKBN provinsi
PJ Pencegahan
kehamilan yang 
tidak diinginkan

Sub klaster
kespro tingkat 

provinsi

Pokja pelayanan
kontrasepsi tingkat 

kabupaten/kota

Menjadi anggota aktif &
berkoordinasi dengan sub klaster

kespro
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Mekanisme koordinasi untuk komponen pencegahan kehamilan yang tidak dikendaki: 

1. Koordinasi secara umum

Penanggulangan bencana di Indonesia secara umum adalah di bawah koordinasi Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan melalui Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Mekanisme koordinasi penanggulangan bencana di Indonesia adalah dengan menggunakan sistem 
klaster nasional yang terdiri dari 8 klaster yaitu klaster kesehatan, pencarian dan penyelamatan, logistik, 
pengungsian dan perlindungan, pendidikan, sarana dan prasarana, ekonomi dan pemulihan dini.

PENGUNGSIAN
DAN PERLINDUNGAN

Gambar 1: Klaster bencana di tingkat nasional

Pelayanan kontrasepsi dilaksanakan melalui sub klaster kesehatan reproduksi yang merupakan bagian 
dari klaster kesehatan. Klaster kesehatan terdiri dari 6 sub klaster yaitu:
1. Sub klaster gizi 
2. Sub klaster kesehatan jiwa
3. Sub klaster kesehatan reproduksi
4. Sub klaster kesehatan lingkungan & pengendalian penyakit
5. Sub klaster DVI (Disaster Victim Identification/Identifikasi Korban Bencana)
6. Sub klaster pelayanan kesehatan
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a. Koordinasi dengan BNPB di tingkat pusat

Diagram 2: Mekanisme koordinasi dengan BNPB di tingkat pusat

BNPB

Sistem Klaster 
Nasional

Klaster 
Ekonomi

Klaster 
Logistik

Klaster 
Pemulihan

Klaster Kesehatan 
Kementerian
Kesehatan

Klaster 
Perlindungan &

Pengungsian

Klaster 
Sarana &
Prasarana

Klaster 
Pendidikan

Sub Klaster 
Gizi

Sub Klaster 
Kesehatan Jiwa

Sub Klaster Kesehatan
Lingkungan & Pengendalian

Penyakit

Sub Klaster 
Kesehatan
Reproduksi

Sub Klaster 
Yankes

Sub Klaster 
DVI

Pencegahan 
kehamilan
yang tidak 

dikehendaki

Klaster 
Pencarian & 

Penyelamatan

b. Koordinasi dengan BPBD di tingkat daerah

Diagram 3: Mekanisme koordinasi dengan BPBD di tingkat daerah

BNPB

Sistem Klaster 
Nasional

Klaster 
Ekonomi

Klaster 
Logistik

Klaster 
Pemulihan

Klaster Kesehatan 
Dinas Kesehatan

Klaster 
Perlindungan &
Pengungsian

Klaster 
Sarana &
Prasarana

Klaster 
Pendidikan

Sub Klaster 
Gizi

Sub Klaster 
Kesehatan Jiwa

Sub Klaster Kesehatan
Lingkungan & Pengendalian

Penyakit

Sub Klaster 
Kesehatan
Reproduksi

Sub Klaster 
Yankes

Sub Klaster 
DVI

Pencegahan 
kehamilan
yang tidak 

dikehendaki

Klaster 
Pencarian & 

Penyelamatan
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2. Mekanisme koordinasi BKKBN

a. Jalur koordinasi BKKBN

Diagram 4: Jalur koordinasi BKKBN dari tingkat pusat ke provinsi dan ke kabupaten/kota

 
 

BKKBN Pusat

Kantor Perwakilan
BKKBN Provinsi

OPD Dalduk KB
Kabupaten/Kota

Koordinasi
Eksternal

Koordinasi
Internal

b. Koordinasi internal BKKBN

 Tim siaga bencana di tingkat pusat

Pembentukan tim siaga bencana BKKBN di tingkat pusat yang dilengkapi dengan kerangka 
acuan yang jelas dan mendetail dan disertai alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan 
terkait kesiapsiagaan dan respon bencana. Tim siaga ini melibatkan direktorat terkait di dalam 
lingkungan kantor BKKBN pusat.
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Diagram 5: Struktur organisasi tim siaga bencana di tingkat pusat:

  

Koordinator 1
SESTAMA

Koordinator 2
Deputi Bidang

KB KR

Sekretariat :
Penanggung jawab 1: Ditjalsus
Penanggung jawab 2:Ditjalpem

a. Biro Perencanaan
b. Biro Keuangan &

Pengelolaan BMN
Dit Pelaporan & 
Statistik

Dit Bina Hubungan
Antar Lembaga

Penanggung Jawab
Logistik & Keuangan

a. Dit Kespro
b. Ditjalsus
c. Ditjalpem
d. Ditjalwa

Penanggung Jawab
Pelayanan

a. Dit Advokasi & KIE
b. Dit Bina Lini

Lapangan

Penanggung Jawab
KIE & Penggerakan

Masyarakat

Penanggung 
Jawab Pencatatan

& Pelaporan

Penanggung 
Jawab Kemitraan

 Tim siaga bencana tingkat provinsi

Tim siaga bencana tingkat provinsi memiliki struktur organisasi yang hampir sama dengan 
tim siaga di tingkat pusat dan beranggotakan bidang-bidang terkait di kantor perwakilan 
BKKBN di tingkat provinsi
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Diagram 6 Tim siaga bencana BKKBN di tingkat provinsi

KOORDINATOR 
KEPALA KANTOR PERWAKILAN

BKKBN PROVINSI

SEKRETARIAT
Sekretaris

PJ Logistik & 
Keuangan
Sekretariat

Anggota Anggota 

PJ Pelayanan
Bidang KB & 

Kespro

PJ KIE & Penggerakan
masyarakat

Bidang Advokasi, 
Penggerakan & 

Informasi

PJ Pencatatan &
Pelaporan

Sub bidang data & 
informasi

PJ Kemitraan
Sub bidang 
program & 
kerjasama

Anggota 
a. Internal 
- Subbag 
perencanaan
- Subbag 
Keuangan & BMN
b. External 
Swasta

a. Internal 
- Subbid Kesertaan
KB Jalwa, Jalsus
& wilayah sasaran
Khusus
b. External 
IBI, PKBI, Swasta

a. Internal 
- Subbid Advokasi & 
KIE
b. External 
Swasta

Anggota 
a. Internal: PKB/PLKB 
b. External 
Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
Organisasi profesi
LSM, Swasta

External 
Organisasi profesi

LSM, Swasta

Catatan:

Anggota tim dari luar BKKBN akan berpartisipasi aktif di dalam mekanisme koordinasi dan terlibat 
dalam kegiatan kesiapsiagaan dan respon darurat. 

3. Koordinasi eksternal melalui sub klaster kespro

a. Koordinasi di tingkat pusat

Pelayanan kontrasepsi merupakan bagian dari PPAM yang dilaksanakan di bawah koordinasi sub 
klaster kesehatan reproduksi. Sub klaster kesehatan reproduksi merupakan bagian dari klaster 
kesehatan yang bertanggung jawab terhadap tersedia dan terlaksananya pelayanan kesehatan 
reproduksi pada krisis kesehatan untuk mengurangi risiko kesakitan dan kematian kelompok 
rentan kesehatan reproduksi. 

BKKBN pusat harus menjadi anggota aktif dari sub klaster kesehatan reproduksi dan bertanggung 
jawab dalam upaya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan berkoordinasi serta bekerja 
sama dengan anggota lain dari sub klaster kesehatan reproduksi.
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Diagram 7: Mekanisme koordinasi melalui sub klaster kesehatan reproduksi di tingkat pusat

Kementerian 
Kesehatan

Sekretaris Jenderal

Direktorat Kesehatan Keluarga
Koordinator sub klaster

kespro

PJ Komponen
Penanganan kekerasan

berbasis gender

PJ Komponen
Pencegahan

Penularan IMS/HIV

PJ Komponen
Pencegahan Kehamilan

yang tidak diinginkan

PJ Komponen
Maternal dan

Neonatal

PJ Komponen
Logistik

PJ Komponen
Kesehatan reproduksi

Remaja / KRR

BKKBN Pusat
(Koordinator)

Tim siaga bencana
tingkat pusat

Pusat Krisis Kesehatan 
Koordinator klaster

kesehatan

b. Koordinasi tingkat provinsi

Di tingkat provinsi, koordinasi dilakukan melalui klaster kesehatan dan sub klaster kesehatan 
reproduksi. Kantor Perwakilan BKKBN provinsi juga harus menjadi anggota dan berpartisipasi aktif 
di sub klaster kesehatan reproduksi bila telah terbentuk.
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Diagram 8: Mekanisme koordinasi melalui sub klaster kesehatan reproduksi di tingkat provinsi

Koordinator Klaster Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan

Koordinator Sub Klaster Kesehatan
Reproduksi

PJ Program Kesga/Kespro

PJ Komponen
Penanganan

kekerasan berbasis
gender

PJ Komponen
Pencegahan

Penularan IMS/
HIV

PJ Komponen
Pencegahan

Kehamilan yang 
tidak diinginkan

PJ Komponen
Maternal dan

Neonatal

PJ Komponen
Logistik

BKKBN Provinsi
(Koordinator)

Tim siaga bencana
tingkat provinsi

PJ Komponen
Kesehatan reproduksi

Remaja / KRR

c. Koordinasi pelayanan kontrasepsi di tingkat kabupaten/kota

Di tingkat kabupaten/kota dengan resiko tinggi bencana, direkomendasikan untuk membentuk 
kelompok kerja (pokja) pelayanan kontrasepsi di bawah koordinasi dinas kesehatan dan OPD 
Dalduk KB dan beranggotakan lintas sektor terkait.
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Diagram 9: Mekanisme koordinasi melalui kelompok kerja (pokja) pelayanan kontrasepsi di tingkat 
kabupaten/kota

Pokja pelayanan kontrasepsi
tingkat kabupaten/kota

Koordinator 1
Kepala OPD Dalduk KB

Koordinator 2
Kepala Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan
Bidang Kesga/KIA Organisasi Profesi LSM / 

LSOM Swasta
OP Dalduk KB

Bidang KB/Kesehatan
Reproduksi

PKB/PLKB

Kampung KB

• Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota

• Organisasi Profesi: seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), POGI dll.

• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan KB: 
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Lembaga Sosial Organisasi Masyarakat 
(LSOM): PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dll

• Kampung KB: sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN 
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui 
program Bangga Kencana (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka 
mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

B. Langkah-langkah pada setiap tahapan krisis kesehatan

Untuk dapat menyediakan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas pada krisis kesehatan, serangkaian 
kegiatan harus dilakukan secara berkesinambungan; dimulai dari kegiatan kesiapsiagaan pada tahap 
prakrisis, penyediaan pelayanan kontrasepsi pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan dan penyediaan 
pelayanan kontrasepsi komprehensif yang lebih luas dan lengkap pada tahap pascakrisis dimana situasi 
sudah mulai stabil (kembali ke pelayanan normal seperti pada situasi sebelum bencana).
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Diagram 10: Langkah-langkah yang harus dilakukan pada setiap tahapan krisis kesehatan:

 

 

  

TAHAPAN KRISIS 
KESEHATAN

PASCA KRISIS 

MEMASTIKAN TERSEDIANYA
PELAYANAN KONTRASEPSI

Mengumpulkan informasi 
tentang kejadian bencana

Melakukan penilaian 

kebutuhan:

1. Kondisi Kantor

2. Kondisi personil

3. Kondisi Gudang alokon

4. Kondisi alokon

5. Kondisi kampung KB

Estimasi target
sasaran &
kebutuhan

alokon

Pengaturan
pelayanan
kontrasepsi

Penyediaan
logistik

Penyiapan materi KIE &
informasi pelayanan

kontrasepsi

PRA KRISIS

KEGIATAN
KESIAPSIAGAAN

1. Identifikasi provinsi/  
 kabupaten prioritas
2. Pembentukan tim siaga 
 bencana
3. Identifikasi partner 
 potensial
4. Menyusun rencana 
 kesiapsiagaan
5. Pembangunan kapasitas  
 BKKBN
6. Penyiapan logistik untuk 
 bencana

1. Pelayanan kontrasepsi komprehensif 
semua jenis metode kontrasepsi jangka 
pendek dan jangka panjang (MKJP)

2. Meningkatkan cakupan sesuai target 
Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) 
kontrasepsi sampai mencapai cakupan 
situasi normal

3. Mengumpulkan data cakupan pelayanan 
kontrasepsi secara komprehensif dan 
mendetail

4. Pengaturan kembali stok alokon di 
wilayah terdampak

5. Merencanakan pelatihan untuk pelayanan 
kontrasepsi

TANGGAP DARURAT

PELAYANAN KONTRASEPSI
KOMPREHENSIF
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C. Langkah-langkah pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan akibat bencana alam 
dan wabah penyakit:

a. Tanggap darurat krisis kesehatan akibat bencana alam

Diagram 11: Langkah-langkah pada tanggap darurat krisis kesehatan akibat bencana alam

Kejadian 
Bencana

Mengumpulkan data 
tentang bencana

Langkah ke-1
Berkoordinasi 

dengan sub
klaster Kespro

Langkah ke-2
Menghubungi kantor
perwakilan BKKBN di 
provinsi terdampak

Langkah ke-3
Mengadakan rapat tim
siaga bencana tingkat

pusat

TUJUAN:
Memastikan tersedianya

pelayanan kontrasepsi pasca
bencana

Penilaian Kebutuhan: kondisi
kantor, personel, gudang, 

alokon, kampung KB

Estimasi target
sasaran dan

kebutuhan alokon

Pengaturan 
pelayanan 

kontrasepsi

Penyediaan logistik
untuk pelayanan

kontrasepsi

Penyiapan materi KIE dan
informasi tentang

pelayanan bagi
 masyarakat

b. Tanggap darurat akibat wabah penyakit

Pelayanan kontrasepsi pada situasi wabah penyakit diberikan berdasarkan zonasi daerah yang 
terdampak terkait risiko kenaikan kasus, apakah daerah dengan zona hijau, kuning, oranye atau merah. 
Penentuan zonasi adalah dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan 
menggunakan beberapa indikator yaitu: 

1. Indikator epidemiologi (jumlah kasus yang positif, yang dirawat di rumah sakit, jumlah kasus 
sembuh, jumlah kematian dll)

2. Indikator surveillans kesehatan masyarakat
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3. Indikator pelayanan kesehatan masyarakat

Indikator di atas dikumpulkan secara rutin dan dilakukan analisa oleh gugus tugas dengan melakukan 
skoring dan pembobotan untuk menentukan kriteria risiko dan zona daerah.

Zona Merah Zona risiko tinggi
Zona oranye Zona resiko sedang
Zona kuning Zona resiko rendah
Zona hijau Zona tidak ada kasus: tidak tercatat kasus COVID-19 positif atau pernah terdapat 

kasus, namun tidak ada penambahan kasus baru dalam 4 minggu terakhir dan angka 
kesembuhan 100%

Diagram 12: Langkah-langkah yang dilakukan pada tanggap darurat krisis  
kesehatan akibat wabah penyakit

Kejadian Bencana
akibat wabah penyakit

Mengumpulkan data
tentang bencana

Langkah ke-1
Berkoordinasi 

dengan sub 
klaster Kespro

Langkah ke-2
Menghubungi kantor
perwakilan BKKBN di
provinsi terdampak

Langkah ke-3
Mengadakan rapat
tim siaga bencana

tingkat pusat

Pembentukan gugus
tugas penanganan 

wabah di BKKBN bila
diperlukan

TUJUAN:
Memastikan tersedianya 
pelayanan kontrasepsi 

pada situasi wabah
penyakit

Penilaian kebutuhan di daerah yang terkena 
wabah: status daerah (zonasi), status 

pembatasan pergerakan, kondisi personil 
BKKBN

Pendataan
akseptor

Pengaturan
pelayanan

kontrasepsi

Penyediaan logistik
untuk pelayanan

kontrasepsi

Penyiapan materi KIE dan
informasi tentang pelayanan

bagi masyarakat

a. Pendataan dan analisis 
(R/1/PUS) untuk jumlah 
dan persebaran PUS yang 
membutuhkan pelayanan 
ulangan untuk suntik dan 
pil, dan pengguna IUD dan 
implan yang habis pakai 
masa berlakunya

b. Dilakukan oleh PKB/PLKB 
dengan kader IMP

a. Penyiapan Fasilitas: dengan perjanjian, 
penjadwalan, pembatasan jumlah klien

b. Jenis pelayanan kontrasepsi diberikan 
berdasarkan zonasi covid: merah, oranye, 
kuning dan hijau

c. Pelayanan kontrasepsi terintegrasi dengan 
layanan kespro lainnya: pasca salin, pasca 
keguguran, PKBRS

d. Hanya target sasaran prioritas yang datang ke 
fasilitas kesehatan

e. Melibatkan PLKB dan Kader untuk distribusi 
kondom dan pil di bawah pengawasan 
puskesmas

a.Pesan-pesan kunci untuk 
situasi wabah

b.Materi KIE secara daring 
melalui media sosial, TV, radio

c.Kegiatan KIE oleh PLKB

d.Membuka saluran hotline untuk 
konsultasi dan mendapatkan 
informasi

a. Penyiapan alokon dan BMHP 
sesuai jumlah target sasaran

b. Penyiapan a lokon untuk 
metode alternatif: kondom dan 
pil

c. P e n y i a p a n  A P D  y a n g 
memadai sesuai kebutuhan 
dan sesuai jenis pelayanan
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Pelayanan kontrasepsi pada situasi wabah penyakit berdasarkan zonasi daerah yang terdampak, 
apakah daerah dengan zona hijau, kuning, oranye atau merah. Penentuan zonasi adalah ditentukan 
oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19

Tabel 1: Pelayanan kontrasepsi pada situasi wabah penyakit

No Kriteria Zona hijau dan zona kuning Zona oranye dan Merah 

1 Teknis umum 
pelaksanaan 
pelayanan

Pelayanan KB dapat dilaksanakan tetapi 
dilakukan dengan pengaturan jumlah 
pasien dan waktu pelayanan yang 
dilakukan secara tele registrasi

Pelayanan KB dapat dilaksanakan tetapi 
dilakukan dengan pengaturan jumlah 
pasien dan waktu pelayanan yang 
dilakukan secara tele registrasi

Akseptor KB sebaiknya tidak datang 
ke petugas kesehatan, kecuali yang 
mempunyai keluhan, dengan syarat 
membuat perjanjian terlebih dahulu 
dengan petugas Kesehatan

 Dilakukan anamnesa melalui 
teleregistrasi terkait: gejala dan risiko 
tertular covid (dengan menelusuri 
riwayat kontak), konsultasi 
penggunaan KB dapat dilakukan 
dengan tatap muka dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan

 Melakukan validasi hasil anamnesa 
teleregistrasi dengan melakukan 
triase kepada klien yang datang ke  
fasilitas kesehatan.

Dilakukan anamnesa melalui 
teleregistrasi terkait:

 gejala dan risiko tertular covid

 konseling penggunaan KB, (apabila 
masih dibutuhkan informasi lanjutan 
dapat diberikan saat tatap muka 
dengan waktu yang terbatas).

 Melakukan validasi hasil anamnesa 
teleregistrasi dengan melakukan 
triase kepada klien yang datang ke 
fasilitas kesehatan.

2 Pelayanan medis 
& pemberian 
kontrasepsi

Pelayanan kontrasepsi diberikan dengan 
syarat menggunakan APD lengkap 
sesuai standar dan sudah mendapatkan 
perjanjian terlebih dahulu:

Petugas kontrasepsi diberikan dengan 
syarat menggunakan APD lengkap 
sesuai standard dan sudah membuat 
perjanjian terlebih dahulu:
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No Kriteria Zona hijau dan zona kuning Zona oranye dan Merah 

 Akseptor dengan keluhan seperti 
nyeri perut yang mengganggu, 
keputihan, dan demam pada 
pengguna IUD serta perdarahan 
yang lebih banyak dan lebih lama 
dari haid biasanya bagi pengguna KB 
lain

 Akseptor implant & AKDR yang habis 
masa pakainya

 Akseptor suntik yang datang sesuai 
jadwal

 Akseptor dengan keluhan seperti 
nyeri perut yang    mengganggu, 
keputihan, dan demam pada 
pengguna IUD serta perdarahan yang 
lebih banyak dan lebih lama dari haid 
biasanya bagi pengguna KB lain

 Akseptor implant & AKDR yang habis 
masa pakainya.

 Akseptor suntik yang datang sesuai 
jadwal

 Akseptor baru yang akan 
menggunakan AKDR, implant, suntik 
dan pil dilakukan penapisan kondisi 
medis memakai Roda Klop

Pil KB dapat diberikan oleh PLKB dan 
kader dibawah koordinasi dan supervisi 
petugas kesehatan bagi akseptor pil 
ulangan sesuai jadwal 

Pil KB dapat diberikan oleh PLKB dan 
kader dibawah koordinasi dan supervisi 
petugas kesehatan bagi:

 Akseptor pil ulangan sesuai jadwal

 Akseptor pil baru yang yang sudah 
konsultasi ke petugas kesehatan 

Petugas Kesehatan tetap memberikan pelayanan KBPP sesuai program yaitu 
dengan mengutamakan metode MKJP (AKDR Pasca Plasenta atau MOW sesuai 
indikasi)

Pemberian kondom dapat diberikan 
oleh PLKB dan kader di bawah koordinasi 
dan supervisi tenaga kesehatan untuk 
akseptor yang tidak bisa datang kontrol 
ke petugas kesehatan
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No Kriteria Zona hijau dan zona kuning Zona oranye dan Merah 

Petugas dapat memberikan pelayanan 
MOW interval dan MOP di FKTP dan 
FKTRL dengan menggunakan APD 
sesuai standar dan memperhatikan 
protokol pencegahan covid -19

Konseling Konseling KB dapat dilakukan secara 
langsung dengan menggunakan 
APD dan mematuhi protokol 
pencegahan penularan Covid-19, tetapi 
sedapat mungkin mengoptimalkan 
penggunaan media online

Konseling KB tidak dilakukan secara 
langsung atau tatap muka, dapat 
dialihkan melalui media online (WA, SMS, 
HP, Aplikasi, dsb)

4 P e n y a m p a i a n 
Keluhan dan 
informasi lebih 
lanjut

Petugas kesehatan memberikan 
konsultasi kepada klien menggunakan 
wa/telepon atau menerima klien secara 
langsung dengan menggunakan 
APD dan memperhatikan protokol 
pencegahan covid-19

Petugas kesehatan memberikan 
konsultasi kepada klien menggunakan 
wa/telepon.

5 P e n g g e r a k a n 
masyarakat

Petugas lapangan diperkenankan 
untuk memberikan KIE dan penyuluhan 
secara langsung tetapi dengan jumlah 
terbatas dan memperhatikan protokol 
pencegahan covid-19

Petugas lapangan tidak diperkenankan 
untuk memberikan KIE dan penyuluhan 
baik secara personal maupun 
penyuluhan massal secara langsung 
kepada masyarakat

Memberian KIE dapat dikombinasikan 
dengan penggunaan media online (WA, 
Telepon, Aplikasi smart phone, dsb)

Pemberian KIE dapat diberikan dengan 
mengoptimalkan penggunaan media 
online (WA, Telepon, Aplikasi smart 
phone, dsb)

Optimalisasi pencatatan dan pemantauan akseptor serta berkoordinasi dengan 
bidan setempat untuk memastikan tidak terjadi putus pakai bagi akseptor dimasa 
pandemi Covid 19
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Tebel 2: Jenis pelayanan kontrasepsi beserta prosedur pelaksanaan dan jenis APD yang digunakan di 
fasilitas kesehatan:

Jenis Pelayanan Prosedur/Teknik
APD yang

Dipakai petugas

Konseling Berhadapan dengan jarak minimal 2 meter  Masker bedah

 Faceshied

 Penutup kepala

Penyerahan pil dan 
kondom

Pil KB atau kondom diserahkan dengan 
nampan/baki obat

 Masker bedah

 Sarung tangan

 Face shield 

 Penutup kepala

Pelayanan suntik KB Akseptor menyiapkan posisi bokong siap 
suntik dengan tidur tengkurap dengan wajah 
menghadap ke arah berlawanan posisi nakes

 Masker bedah

 Sarung tangan

 Face shield

 Penutup kepala

Pemasangan implan Akseptor menyiapkan posisi bokong siap 
suntik dengan tidur tengkurap dengan wajah 
menghadap ke arah berlawanan posisi nakes

 Masker bedah

 Sarung tangan

 Face shield 

 Penutup kepala

Pelayanan AKDR Akseptor menyiapkan posisi siap insersi AKDR  Minimal masker bedah

 Sarung tangan panjang

 Face shiled

 Baju gown

 Penutup kepala

Pelayanan MoW Sesuai prosedur  Masker N95

 Sarung tangan

 Fface shield

 Baju Gown 

 penutup kepala 
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Jenis Pelayanan Prosedur/Teknik
APD yang

Dipakai petugas

Pelayanan MoP Sesuai prosedur  Masker N95

 Sarung tangan

 Face shield

 Baju Gown 

 Penutup kepala

Pelayanan KBPP 
(Pasca Persalinan)

Mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang digunakan pada pertolongan persalinan 
dan jenis layanan kontrasepsi.

 APD yang digunakan pada 
pertolongan persalinan dan 
jenis layanan kontrasepsi.

Tabel 3: Jenis APD pada pelayanan kontrasepsi oleh PLKB/Kader 

Jenis Pelayanan Prosedur/Teknik APD yang Dipakai petugas

Pemberian KIE Pemberian KIE harus dilaksanakan dengan 
tetap mematuhi protokol-protokol standar 
pencegahan penularan Covid 19, dengan jarak 
minimal 2 meter.

 Masker kain (3 lapis)
 Face shield

Penyerahan pil KB 
dan kondom

Pemberian KIE harus dilaksanakan dengan 
tetap mematuhi protokol-protokol standar 
pencegahan penularan Covid 19, dengan jarak 
minimal 2 meter

 Masker Kain (3 lapis) 
 Face shield 
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D. Perbedaan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan yang disebabkan karena 
bencana alam dan non alam akibat wabah penyakit

Tabel 4: Perbedaan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan yang disebabkan karena 
bencana alam dan non alam akibat wabah penyakit

Komponen Bencana Alam Wabah Penyakit

Target  Sasaran Semua peserta KB lama agar tidak 
putus penggunaan alokon

 Penggguna KB dengan keluhan

 Pengguna IUD/implant yang habis masa 
pakainya

 Pengguna suntik

 Akseptor baru yang akan memakai IUD, 
implant dan pil akan diskrining dengan 
menggunakan roda klop

 Akseptor lainnya dapat datang dnegan 
mengikuti protokol COVID-19, membuat 
janji sebelum datang untuk mendapatkan 
jadwal kedatangan dan melakukan tele 
registrasi

Metode 
Kontrasepsi

 Metode kontrasepsi modern 
jangka pendek dan jangka panjang

 Metode Operasi Pria (MOP) bila 
situasi sudah stabil memakai 
Muyan

 metode kontrasepsi modern jangka 
panjang yang reversible

 Metode alternatif bila metode ideal tidak 
memungkinkan

Mekanisme 
Pelayanan

 Pelayanan Statik di fasilitas 
kesehatan ataupun di pelayanan 
sementara (tenda kespro)

 Pelayanan bergerak untuk 
menjangkau pengungsi

 Pelayanan terbatas hanya untuk sasaran 
prioritas

 Membatasi kontak dengan klien: 
pelayanan daring, dengan perjanjian, 
jadwal pelayanan tertentu, membatasi 
jumlah klien
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Komponen Bencana Alam Wabah Penyakit

KIE dan Pemberdayaan masyarakat

Materi KIE Menggunakan materi KIE memakai 
bahan yang bermanfaat bagi 
pengungsi: pesan dicetak di kipas 
plastik, tas hygiene kit, jerigen plastik 
dll

 Materi KIE dipersiapkan secara elektronik 
berupa gambar, rekaman suara, rekaman 
video termasuk dalam bentuk informasi 
layanan masyarakat (Public Service 
Announcement/PSA)

Metode KIE Kegiatan KIE dan penyuluhan 
dilakukan secara aktif melalui:

 pelayanan bergerak di tempat 
pengungsian 

 menggunakan mobil penerangan 
(mupen) Media talkshow di radio, 
dll

Kegiatan KIE dan penyuluhan dilakukan 
dengan pembatasan kontak:

 menggunakan metode daring (online) 
& menggunakan media sosial, internet, 
media elektronik (TV/Radio)

 Kegiatan KIE, penyuluhan melali telpon 

 (nomer telpon hotline)

Pesan-pesan 
kunci

Pada tahap tanggap darurat:  

  pentingnya melanjutkan 
penggunaan kontrasepsi dan 
mencegah terjadinya drop out 
agar tidak terjadi kehamilan yang 
tidak diinginkan

  bagaimana mendapatkan 
pelayanan kontrasepsi beserta 
lokasi pelayanan Pada tahap 
pascakrisis dan ketika situasi sudah 
mulai stabil:  

 memotivasi PUS di masyarakat 
untuk menggunakan pelayanan 
kontrasepsi yang lebih luas 
termasuk kontrasepsi mantap.

 Tunda kehamilan sampai kondisi pandemik 
berakhir. Jangan sampai tidak berKB

 Akseptor KB sebaiknya tidak datang 
ke petugas kesehatan, kecuali yang 
mempunyai keluhan dan dengan 
perjanjian

 Akseptor IUD/Implan yang sudah habis 
masa pakainya, jika tidak memungkinkan 
untuk datang ke petugas Kesehatan dapat 
menggunakan kondom melalui petugas 
PLKB atau kader

 Akseptor suntik diharapkan datang 
ke petugas dengan perjanjian atau 
menggunakan kondom melalui petugas 
PLKB atau kader  
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Komponen Bencana Alam Wabah Penyakit

 Akseptor Pil menghubungi PKB/PLKB atau 
kader untuk mendapatkan pil 

 Ibu pasca bersalin sebaiknya langsung 
menggunakan KB Pasca Persalinan (KBPP)

Logistik yang 
dibutuhkan

Alokon, BMHP, fasilitas penunjang, 
materi KIE

 Jumlah alokon dtambah dengan stok 
untuk metode alternatif (pil dan kondom)

 Sama dengan logistik bencana alam dan 
ditambah Alat Perlindungan Diri (APD) 
sesuai jenis layanan yang diberikan

E. Penentuan Status Bencana

Respon bencana yang dilakukan di Indonesia adalah berdasarkan status atau tingkatan bencananya. Sesuai 
dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2008, menyatakan bahwa keadaan darurat bencana 
dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai tingkatannya. Keadaan darurat bencana 
dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu: keadaan darurat bencana kabupaten/kota, keadaan darurat bencana 
provinsi dan keadaan darurat bencana nasional.

Penentuan status keadaan darurat bencana berdasarkan:

a. Ketersediaan sumberdaya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana yang terdiri 
dari: petugas/personil, logistik dan peralatan serta pembiayaan

b. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengaktivasi sistem komando: pos komando penanganan 
darurat bencana dan pos lapangan penanganan darurat bencana

c. Kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana yang terdiri dari: penyelamatan 
dan evakuasi korban/penduduk terancam, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok 
rentan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital
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Diagram 13 Penentuan status bencana

Kewenangan dan tanggung jawab dalam penyediaan pelayanan kontrasespsi oleh BKKBN akan mengikuti 
penetapan status kedaruratan bencana, apakah menjadi tanggung jawab OPD Dalduk KB kabupaten, BKKBN 
provinsi atau BKKBN pusat. Penyediaan pelayanan kontrasepsi ini akan dilaksanakan dengan berkoordinasi 
dengan lintas sektor terkait di bawah sub klaster kesehatan reproduksi. Namun bimbingan dan dukungan 
teknis dapat selalu diberikan oleh BKKBN provinsi dan pusat sesuai kebutuhan, tanpa memandang status 
kedaruratan
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F. Pelayanan kontrasepsi pada situasi kondisi khusus

Selain pelayanan kontrasepsi pada situasi krisis kesehatan akibat bencana alam dan non alam akibat wabah 
penyakit seperti yang telah dipaparkan di atas, ada pelayanan kontrasepsi yang harus diberikan pada 
situasi dan kondisi khusus yang terjadi di Indonesia seperti situasi meningkatnya jumlah sasaran pelayanan 
kontrasepsi dari luar wilayah pelayanan akibat pemulangan pekerja migran WNI dari luar negeri dalam 
jumlah besar (kasus pemulangan sekitar  4000 pekerja migran WNI dari luar negeri karena situasi pandemi 
COVID-19 di provinsi NTB tahun 2020) dan ratusan pengungsi dari Rohingya yang terdampar di provinsi 
Aceh tahun 2015 dan 2020. 

Komponen 
pelayanan

Pemulangan pekerja migran dari luar 
negeri (TKI/TKW)

Pengungsi illegal yang 
terdampar di Indonesia

1. Target sasaran Pasangan usia subur yang membutuhkan alat 
kontrasepsi

Pasangan usia subur yang 
membutuhkan alat kontrasepsi

2. Sumber alokon  Selama di penampungan sementara: 
menggunakan stok maksimal BKKBN provinsi

 Setelah kembali ke daerah asal: alokon 
diperoleh dari stok maksimal alokon yang ada 
di kabupaten tempat asal pekerja migran 

Selama di penampungan 
sementara: menggunakan stok 
maksimal BKKBN provinsi

3. Penanggung jawab 
pelayanan

 Kantor perwakilan BKKBN setempat saat di 
penampungan sementara

 OPD Dalduk KB setelah kembali ke daerah asal

Kantor perwakilan BKKBN di 
provinsi tempat penampungan 
pengungsi

4. Mekanisme 
pelayanan

 Datang ke fasilitas kesehatan

 Pelayanan bergerak

Pelayanan bergerak ke tempat 
penampungan migran

5. Sistem pencatatan 
dan pelaporan

Data non rutin – data luar biasa – data bencana 
(lihat mekanisme pencatatan dan pelaporan di 
bab VI Sistem Pencatatan dan Pelaporan)

Data non rutin – data luar biasa 
– data bencana (lihat mekanisme 
pencatatan dan pelaporan di 
bab VI Sistem Pencatatan dan 
Pelapoan)

6. Pendanaan untuk 
biaya pelayanan 
dan operasional

 Dana pelayanan bergerak 

 Dana pelayanan bakti sosial/momentum

• Dana pelayanan bergerak 

• Dana pelayanan bakti sosial/
momentum

• Dana bantuan dari pihak swasta
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Pengalaman Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan kontrasepsi 
untuk pekerja migran lokal di DKI Jakarta selama pandemi COVID-19

Selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan cakupan pelayanan kontrasepsi di wilayah Indonesia 
khususnya di daerah yang terdampak COVID-19 termasuk provinsi DKI untuk periode bulan Maret – Juni 
2020. Salah satu dugaan penyebab menurunnya cakupan pelayanan kontrasepsi tersebut disebabkan 
karena turunnya akses ke pelayanan kontrasepsi karena dampak ekonomi dari wabah. Banyak pekerja 
migran yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan sehingga ada kendala keuangan untuk mendapatkan 
pelayanan kontrasespsi. Selain itu sebagian besar pekerja informal tersebut tidak memiliki kartu identitas 
penduduk Jakarta sehingga tidak memiliki akses ke kartu sehat yaitu kartu pelayanan kesehatan bagi 
warga yang tidak mampu dan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan BPJS yang dapat digunakan di DKI 
Jakarta. Untuk dapat melayani kelompok ini, Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan 
dengan mewajibkan akseptor yang datang untuk membayar uang restribusi di fasilitas kesehatan dan 
pelayanan diberikan dengan menggunakan dana pelayanan bergerak dan dana bakti sosial atau dana 
kegiatan momentum seperti saat peringatan Hari Keluarga Nasional. Pada peringatan Harganas, pelayanan 
kontrasepsi diberikan secara gratis tanpa biaya pelayanan dengan kerja sama Dinas Kesehatan dengan 
Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

G. Menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi

Keberlanjutan kehidupan seksual yang sehat adalah merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari 

pengungsi dan merupakan bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya untuk situasi 

pengungsian dalam jangka waktu yang cukup lama. Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) 

menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi 

mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. HKSR memastikan seorang individu untuk dapat 

memilih apakah ia akan melakukan aktivitas seksual atau tidak, kapan dia akan melakukan aktivitas itu, dan 

dengan siapa dia akan melakukan aktivitas tersebut. Penyediaan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan 

seksual yang sehat dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi dan untuk 

mencegah terjadinya kekerasan seksual/perkosaan di lokasi pengungsian.
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Prinsip-prinsip dalam penyediaan fasilitas:

a. Melibatkan pengungsi (laki-laki dan perempuan) dalam merancang dan merencanakan fasilitas 
tersebut untuk mendapatkan masukan yang sesuai dengan keinginan mereka termasuk bentuk 
fasilitas, penamaan dan pengaturan penggunaan

b. Penyediaan fasilitas harus sesuai dengan norma-norma budaya setempat dan memperhatikan kearifan 
lokal. Belum ada standar atau pedoman cara penyediaan fasilitas ini karena sangat bergantung situasi 
dan budaya setempat.

c. Mekanisme penyediaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan sub klaster kesehatan reproduksi dan 
sub klaster perlindungan dan pengungsian

d. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau pemanfaatan dan melakukan perbaikan bila 
diperlukan

Gambar 2: Gambar contoh fasilitas untuk kehidupan seksual yang sehat dan  
kesehatan reproduksi selama pengungsian 





page | 27

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KONTRASEPSI PADA KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA

BAB III

LOGISTIK PELAYANAN KONTRASEPSI

A. Logistik yang dibutuhkan untuk pelayanan kontrasepsi

Untuk dapat memberikan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan, dibutuhkan dukungan logistik 
berupa  fasilitas kantor darurat (bila bangunan kantor rusak berat/hancur dan tidak bisa dipergunakan), 
peralatan untuk pelayanan kontrasepsi sementara  termasuk tenda pelayanan, alokon, Bahan Medis Habis 
Pakai (BMHP), materi KIE dengan Alat Bantu Pembuat Keputusan (ABPK), identitas Lembaga (visibility items) 
serta fasilitas penunjang seperti mobil pelayanan (Muyan) dan mobil penerangan (Mupen). 

Berikut adalah daftar kebutuhan logistik untuk pelayanan kontrasepsi:

Tabel 5: Daftar kebutuhan logistik pelayanan kontrasepsi

KEBUTUHAN LOGISTIK ITEM KETERANGAN

1. Kantor darurat

Bila bangunan kantor rusak/
terdampak akibat bencana

Tenda beserta meja kursi 
lipat, Alat Tulis Kantor (ATK), 
kebutuhan kantor darurat

 Dipersiapkan pada saat tahap 
prakrisis sebagai bagian dari 
kegiatan kesiapsiagaan

 Disimpan di kantor BKKBN Pusat

2. Pelayanan Kontrasepsi

Tenda pelayanan sementara Bisa berupa bagian dari layanan 
tenda kespro

 Pengadaan sendiri

 Berkoordinasi dengan sub klaster 
kespro (pelayanan terpadu di 
tenda kespro)

Alat dan obat kontrasepsi 
(alokon)

Metode kontrasepsi modern 
jangka pendek dan jangka 
panjang yang reversible

 Sesuai jumlah target sasaran 
jumlah PUS

 Atau sesuai jumlah setimasi target 
sasaran berdasarkan jumlah 
pengungsi

Bahan Medis Habis Pakai 
(BMHP) 

Sesuai estimasi kebutuhan 
alokon
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KEBUTUHAN LOGISTIK ITEM KETERANGAN

Hygiene Kit Estimasi target wanita usia 
subur = 25% pengungsi

 Pengadaan sendiri 

 Berkoordinasi dengan sub klaster 
kespro (pelayanan terpadu di 
tenda kespro)

3. Fasilitas Penunjang

a. Mobil Pelayanan

b. Mobil Penerangan

Sumber daya manusia

Bahan bakar, biaya operasional

Alokasi dana untuk biaya operasional 
pelayanan bergerak

4. Materi KIE

a. Materi penyuluhan di 
fasilitas kesehatan dan tenda 
pengungsian

b. Alat Bantu Pembuat 
Keputusan (ABPK)

Dicetak di bahan yang 
bermanfaat seperti kipas plastic, 
jerigen lipat, tas hygiene kit dll

Dipersiapkan pada saat tahap 
prakrisis sebagai bagian dari kegiatan 
kesiapsiagaan

5. Identitas Lembaga 

Item untuk menunjukkan 
identitas lembaga

Rompi, T-shirt, Topi, Sticker

Spanduk

Dipersiapkan pada saat tahap 
prakrisis sebagai bagian dari kegiatan 
kesiapsiagaan

Untuk situasi bencana non alam akibat wabah penyakit, berikut kebutuhan logistik yang harus ditambahkan:

Situasi wabah penyakit:

 Jumlah alokon ditambah dengan stok untuk metode alternatif sebagai metode pangganti sementara 
berupa pil dan kondom

 Kebutuhan Alat Perlindunga Diri (APD) sesuai jenis pelayanan kontrasepsi yang diberikan dan siapa yang 
memberikan pelayanan
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APD yang dibutuhkan untuk pelayanan kontrasepsi pada situasi wabah penyakit berupa:

APD untuk tenaga kesehatan APD untuk PLKB & Kader

 Masker Bedah 

 Masker N95

 Face shield

 Penutup kepala

 Baju gown

 Sarung tangan

 Masker kain 3 lapis
 Face Shield

Catatan: 

APD dapat diperoleh dari berbagai sumber dan dengan berkoordinasi dengan sub klaster kesehatan 
reproduksi dan klaster kesehatan:

 APD yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana

 Kementerian Kesehatan

 BKKBN (APD yang merupakan bagian dari Badan Medis Habis Pakai/BMHP)

 LSM, donor

 Lembaga swasta

 Bantuan/sumbangan dari masyarakat

 Sumber lain

B. Cara penghitungan estimasi target sasaran dan kebutuhan alokon

Penghitungan kebutuhan alokon secara rutin pada situasi normal dilakukan oleh BKKBN dengan 
menghitung jumlah sasaran yaitu jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Pada tahap awal tanggap darurat 
krisis kesehatan, biasanya sangat sulit untuk mendapatkan data lengkap tentang penduduk yang terkena 
dampak bencana termasuk data PUS. Oleh karena itu, penghitungan estimasi sasaran dan kebutuhan alokon 
dengan menggunakan estimasi statistik berdasarkan data jumlah pengungsi yang tersedia. Estimasi sasaran 
dihitung kembali karena setelah terjadi bencana ada perubahan jumlah penduduk karena adanya korban 
meninggal dan hilang dan adanya pengungsi yang datang dari wilayah lain.

Penghitungan Estimasi Target Sasaran dan Kebutuhan Alokon berdasarkan data jumlah pengungsi dan data 
penggunaan kontrasepsi modern berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 
2017:
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Tabel 6: Penghitungan target sasaran dan kebutuhan alokon

METODE
DATA

SDKI 2017
FORMULA

Kondom 2,5 %  Penghitungan kebutuhan kondom selama 3 bulan adalah berdasarkan 
estimasi bahwa laki-laki yang aktif secara seksual adalah 20% dari jumlah 
pengungsi dan melakukan hubungan seksual rata-rata 3x seminggu

 Laki-laki yang aktif secara seksual = 20% x jumlah pengungsi = a

 Menggunakan kondom: 2.5% x a = b

 Jumlah kondom: hubungan seksual rata-rata 3x/minggu, dan  4 minggu/
bulan

  membutuhkan kondom sebanyak 3 x 4 =12 buah/bulan

 Kebutuhan kondom 3 bulan = b x 12 buah x 3 bulan = c 

 Cadangan: 20% dari c = d 

 Total kebutuhan kondom = c + d

Pil KB 13,1%  Penghitungan kebutuhan pil KB selama 3 bulan adalah dengan 
menghitung jumlah wanita usia subur (WUS) dan 13.1% dari WUS 
menggunakan pil

 Jumlah WUS  adalah 25% x pengungsi = a

 Yang memakai pil: 13.1% x a = b 

 Jumlah kebutuhan pil  = b x 3 bulan  =  c 

 Cadangan: 10% x c = d 

 Total kebutuhan pil = c + d

Suntik 29%  Penghitungan kebutuhan suntik selama 3 bulan adalah dengan 
menghitung jumlah wanita usia subur (WUS) dan 29% dari WUS 
menggunakan suntik

 Jumlah WUS: 25% x jumlah pengungsi = a 

 Jumlah yang memakai suntik: 29% x a = b

 Jumlah kebutuhan suntik 3 bulan adalah = b (karena periode suntik yang 
diberikan BKKBN adalah 3 bulan)
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METODE
DATA

SDKI 2017
FORMULA

IUD 4,7%  Penghitungan kebutuhan IUD adalah dengan menghitung jumlah wanita 
usia subur (WUS) dan 4.7% dari WUS menggunakan IUD

 Jumlah WUS: 25% x jumlah pengungsi = a

 Jumlah yang menggunakan IUD: 4.7% x a = b

 Jumlah IUD yang dibutuhkan = b

Implan 4,7%  Penghitungan kebutuhan implan adalah dengan menghitung jumlah 
wanita usia subur (WUS) dan 4.7% dari WUS menggunakan implan

 Jumlah wanita usia subur: 25% x jumlah pengungsi = a 

 Jumlah yang menggunakan implan 4.7% x a = b

 Jumlah implan yang dibutuhkan adalah = b

Pil 
Kontrasepsi 
Darurat

2%  Penghitungan kebutuhan pil kontrasepsi darurat berdasarkan estimasi 
bahwa 2% dari WUS mengalami resiko kekerasan seksual/perkosaan

 Jumlah wanita usia subur: 25% x  jumlah pengungsi = a 

 Jumlah wanita usia subur yang mengalami resiko perkosaan/kekerasan 
seksual: 2% x a = b

 Kebutuhan pil kontrasepsi darurat: b

 Dapat menggunakan pil KB kombinasi (30 mikrogram Etinil Estradiol 
ditambah 0.15 mg Levonorgestrel 4 tablet, diminum secepat 
mungkin,diikuti dengan dosis yang sama12 jam kemudian) = b x 8 tablet

C. Penyiapan dan distribusi alokon pada krisis kesehatan

Mekanisme Permintaan, Distribusi dan Rantai Pasok (supply chain) alokon pada krisis kesehatan

1. Mekanisme penyediaan dan permintaan alokon pada tanggap darurat krisis kesehatan

a. Kebutuhan alokon pada krisis kesehatan akan dipenuhi melalui beberapa mekanisme sbb:

 Menggunakan stok maksimal yang ada di tingkat kabupaten Bila stok masih memadai, dapat 
dilakukan realokasi antar fasilitas kesehatan di kabupaten
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 Menggunakan stok maksimal yang ada di tingkat provinsi Jika stok di tingkat kabupaten tidak 
memadai dapat dilakukan realokasi antar kabupaten di wilayah propinsi

 Menggunakan stok penyangga (buffer stock) yang ada di tingkat pusat sebagai alternatif 
terakhir bila dibutuhkan

b. Permintaan alokon akan dilakukan secara resmi melalui permintaan darurat dengan menggunakan 
Formulir Permintaan Darurat Alat dan Obat Kontrasepsi Kabupaten/Kota.  Pada hari-hari awal 
bencana, permintaan darurat dapat dilakukan melalui komunikasi via telepon dan surat permintaan 
darurat resmi akan disusulkan segera setelah situasi memungkinkan.

Alur administrasi permintaan darurat: 

a. Alur permintaan darurat dari kabupaten

  

Dari Kabupaten: 
Surat Permintaan 

Darurat 

  

 

Dari Provinsi: 
Surat Permintaan 

Darurat 

  

Pusat (Ditjalpem): 
Nota Dinas 
cq, Bukub 

  

 

Pusat (BIKUB): 
Surat Perintah 

Mengeluarkan Barang 
(SPMB)  

- BAST   
- SBBK dan Surat Jalan 

 

Provinsi (Bendahara 
Material): 

Buku Mutasi Barang 
Kartu stok 

Sumber: Peraturan Kepala Badan no 9 tahun 2019
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b. Alur permintaan darurat dari provinsi

 

  
Dari Provinsi:  

- Surat Permintaan Darurat 

  

 

Pusat (Ditjalpem): 
- Nota Dinas 

cq, Bukub 
 

  

Pusat (BIKUB): 
- Surat Perintah Mengeluarkan 

Barang (SPMB)  
- BAST   

-  SBBK dan Surat Jalan 

 
Provinsi (Bendahara Material): 

- Buku Mutasi Barang 
- Kartu stok 

Sumber: Peraturan Kepala Badan no 9 tahun 2019

Pada hari-hari awal bencana, permintaan darurat dapat dilakukan melalui komunikasi via telepon/
radio dan surat permintaan darurat resmi akan disusulkan segera setelah situasi memungkinkan.

Mekanisme permintaan alokon di luar mekanisme rutin BKKBN

Selain mekanisme permintaan dan distribusi alokon secara rutin, pada kondisi krisis kesehatan, 
diperlukan mekanisme di luar mekanisme rutin sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Permintaan 
alokon akan diajukan untuk pelayanan kontrasepsi sementara di luar fasilitas kesehatan dan 
untuk pelayanan kontrasepsi yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan bergerak (mobile 
clinic) yang dilakukan oleh berbagai lembaga seperti organisasi profesional, LSM nasional dan 
internasional, tim kesehatan dari lembaga swasta dll.
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Diagram 14: Mekanisme permintaan alokon di luar mekanisme rutin BKKBN

Mekanisme permintaan
alokon non rutin

Permintaan dari tenda
kesehatan reproduksi

(tenda kespro)

PKB/PLKB

Puskesmas

Puskesmas Sub Kluster Kespro

Kantor BKKBN

Gudang Alokon 
Kabupaten

Permintaan dari tim
kesehatan organisasi
profesi, LSM,  Swasta

Mekanisme
permintaan lain sesuai 

kondisi
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BAB IV

KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KB & 
KESEHATAN REPRODUKSI DAN PELIBATAN  MASYARAKAT

A. Kegiatan KIE dan pesan-pesan kunci terkait keberlanjutan kontrasepsi pada krisis 
kesehatan setelah bencana alam dan non alam akibat wabah penyakit.

Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) adalah merupakan komponen penting dari pelayanan 
kontrasepsi baik pada situasi krisis kesehatan akibat bencana alam maupun bencana non alam akibat 
wabah penyakit.  Berikut adalah komponen yang harus disiapkan untuk kegiatan KIE pada situasi bencana 
alam dan akibat wabah penyakit:

Tabel 7: Perbedaan KIE dan penggerakan masyarakat pada krisis kesehatan akibat bencana alam dan wabah 
penyakit

Bencana Alam Wabah Penyakit

KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI

Materi KIE Menggunakan materi KIE memakai 
bahan yang bermanfaat bagi pengungsi: 
pesan dicetak di kipas plastik, tas hygiene 
kit, jerigen plastik dll

Materi KIE dipersiapkan secara elektronik 
berupa gambar, rekaman suara, rekaman video 
termasuk dalam bentuk informasi layanan 
masyarakat (Public Service Announcement/
PSA)

Metode KIE Kegiatan KIE dan penyuluhan dilakukan 
secara aktif melalui:

 pelayanan bergerak di tempat 
pengungsian 

 menggunakan mobil penerangan 
(mupen)

 Media talkshow di radio, dll

Kegiatan KIE dan penyuluhan dilakukan 
dengan pembatasan kontak:

 menggunakan metode daring (online) 
& menggunakan media sosial, internet, 
media elektronik (TV/Radio)

 Kegiatan KIE, penyuluhan melali telpon 
(nomer telpon hotline)
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Bencana Alam Wabah Penyakit

Pesan-pesan 
kunci

Pada tahap tanggap darurat:  

 pentingnya melanjutkan 
penggunaan kontrasepsi dan 
mencegah terjadinya drop out agar 
tidak terjadi kehamilan yang tidak 
diinginkan

 bagaimana mendapatkan pelayanan 
kontrasepsi beserta lokasi pelayanan 
Pada tahap pascakrisis dan ketika 
situasi sudah mulai stabil:  

 memotivasi PUS di masyarakat 
untuk menggunakan pelayanan 
kontrasepsi yang lebih luas termasuk 
kontrasepsi mantap.

 Tunda kehamilan sampai kondisi pandemik 
berakhir. Jangan sampai tidak berKB

 Akseptor KB sebaiknya tidak datang 
ke petugas kesehatan, kecuali yang 
mempunyai keluhan dan dengan perjanjian

 Akseptor IUD/Implan yang sudah habis 
masa pakainya, jika tidak memungkinkan 
untuk datang ke petugas Kesehatan dapat 
menggunakan kondom melalui petugas 
PLKB atau kader

 Akseptor suntik diharapkan datang 
ke petugas dengan perjanjian atau 
menggunakan kondom melalui petugas 
PLKB atau kader  

 Akseptor Pil menghubungi PLKB atau kader 
untuk mendapatkan pil 

 Ibu pasca bersalin sebaiknya langsung 
menggunakan KB Pasca Persalinan (KBPP)

B. Pelibatan masyarakat

Masyarakat yang terkena dampak krisis kesehatan harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pelayanan kontrasepsi, termasuk melibatkan kelompok-kelompok yang rentan sulit dijangkau seperti 
kelompok remaja, penyandang disabilitas, pekerja seks komersial, dan difokuskan pada akses dalam 
mendapatkan pelayanan kontrasepsi. 

Berikut ada komponen penting dari pergerakan masyarakat yaitu:

1. Keterlibatan laki-laki

2. Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas

3. Peran Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB)
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Diagram 15: Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan pelibatan masyarakat

KIE dan penggerakan
masyarakat

Keterlibatan dan
dukungan laki-laki

Materi KIE & 
metode yang 
sesuai bagi 
penyandang 

disabilitas

Melibatkan
kelompok sebaya

dalam setiap
kegiatan

Mengumpulkan
data

penyandang
disabilitas
beserta 

lokasinya

Jangkauan
pelayanan

melalui
pelayanan
kontrasepsi

bergerak

Jenis alokon &
metode yang 
sesuai bagi 
penyandang 

disabilitas

Keterlibatan 
penyandang disabilitas

Peran PKB &
PLKB

Bencana
alam

Bencana
wabah 

penyakit

Dalam membuat
keputusan &
memberikan
persetujuan

Mempertimbangkan
perspektif & motivasi

laki-laki dalam 
KB-KR

Layanan
kontrasepsi yang
dirancang khusus

untuk laki-laki
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Tabel 8: Perbedaan peran PKB dan PLKB untuk kegiatan KIE dan pelibatan masyarakat pada  situasi bencana alam 
dan wabah penyakit

PERAN PKB DAN PLKB UNTUK TERKAIT KEGIATAN KIE &
PENGGERAKAN MASYARAKAT

Bencana alam Wabah penyakit

1. Melakukan pendataan & pembinaan PUS di 
lokasi pengungsian 

2. Motivasi PUS untuk terus berKB memberi info 
tentang lokasi pelayanan 

3. Memantau ketersediaan alokon di setiap fasilitas 
pelayanan (statik, sementara & bergerak) 

4.  Menggerakkan kader-kader KB di sekitar 
pengungsian

5. Memberdayakan pengungsi pria & wanita untuk 
menjadi kader KB

6. Menyusun materi & membuat media KIE di 
pengungsian

7. Melakukan penyiapan pelayanan kontrasepsi

8. Melakukan konseling terhadap penggunaan 
kontrasepsi

9. Advokasi mitra & stakeholder di lapangan

10. Kegiatan monitoring & evalauasi

1. PKB/PLKB bekerjasama dengan Kader Institusi 
Masyarakat Pedesaan (IMP) melakukan analisis dari 
(R/1/PUS)  untuk mengetahui jumlah dan persebaran 
PUS yang memerlukan pelayanan suntikan KB, pil 
KB baik untuk pil lanjutan maupun ganti cara dari 
suntik, IUD dan implan karena tidak dapat melakukan 
lanjutan metode tsb di fasilitas kesehatan dan peserta 
kontrasepsi kondom pada masa darurat

2. PKB/PLKB dapat mendisitribusikan ulangan pil dan 
kondom di bawah supervisi puskesmas/dokter/
bidan setempat

3. PKB/PLKB melakukan koordinasi dengan fasilitas 
kesehatan terkait serta praktek mandiri bidan untuk 
persiapan dan pelaksanaan pelayanan KB termasuk 
melakukan KIE dan konseling KB secara daring, 
menggunakan media sosial maupun kunjungan 
langsung dengan memperhatikan jarak ideal sesuai 
prosedur 
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BAB V

SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN

A. Mekanisme pencatatan dan pelaporan 

Sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BKKBN no 8 tahun 2018, pencatatan dan pelaporan pelayanan 
kontrasepsi pada krisis kesehatan adalah menggunakan data non rutin. Data non rutin adalah data yang 
dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan 
pemerintah. Yang termasuk di dalam data non rutin adalah data khusus dan data luar biasa dan data 
bencana merupakan bagian dari data luar biasa.

Diagram 16: Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi

Pencatatan & Pelaporan
Pelayanan Kontrasepsi

Data Khusus

Data Sasaran 
Khusus

Data faktor
resiko

Data lingkungan
keluarga

Data pendukung
lainnya

Data Luar 
Biasa

Data 
Bencana

Data Kedaruratan
Program Pengendalian

Kependudukan
Data Wabah

Data Luar Biasa

Data Rutin Data Non Rutin

Saat ini sistem dan mekanisme untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan 
melalui data bencana (data non rutin) masih dalam proses pengembangan dan melibatkan direktorat 
terkait di lingkungan BKKBN dan dukungan dari Direktorat Pelaporan dan Statistik (Ditlaptik) dan untuk saat 
ini sistem pengumpulan data menggunakan 3 alternatif sebagai berikut:
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Diagram 17: Mekanisme pengumpulan data pelayanan kontrasepsi

 

Pencatatan & Pelaporan 
Pelayanan Kontrasepsi

Data Rutin D ata Non Rutin 

Data Luar Biasa

Data Bencana

Mekanisme
pengumpulan data

Alternatif 1

Data dari fasilitas
kesehatan

Data dari fasilitas
kesehatan dikumpulkan &

direkap oleh PLKB

Dilaporkan ke
Direktorat Pelaporan & 
Statistik (Ditlaptik) via

telepon)

Dilaporkan ke
Direktoran Pelaporan & 
Statistik (Ditlaptik) via

telepon)

Jika tidak ada PLKB, 
dilaporkan oleh 

penanggung jawab
 fasilitas kesehatan

Data dari fasilitas
kesehatan

Alternatif 2 Alternatif 3

Mekanisme lain
sesuai kondisi & 

dengan persetujuan
sub klaster kespro, & 

BKKBN

Menggunakan
teknologi & aplikasi

digital

Aplikasi Kobo-collect
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B. Data-data pelayanan kontrasepsi yang dikumpulkan dan dilaporkan

Data pelayanan kontrasepsi yang dikumpulkan dibedakan berdasarkan tahapan krisis kesehatan yaitu:

Tahap tanggap darurat krisis kesehatan

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

2. Jumlah akseptor KB baru dan lama untuk setiap metode:

 Kondom

 Pil KB

 Suntik

 IUD (AKDR)

 Implan (AKBK)

3. Pelayanan terpadu kontrasepsi dan PPAM

 Jumlah akseptor KB yang mendapat penyuluhan/ tentang IMS/HIV, kekerasan seksual

 Pelayanan kontrasepsi pasca-salin

 Pelayanan kontrasepsi pasca keguguran

 Jumlah penyintas kekerasan seksual yang mendapat kontrasepsi darurat

4. Stok alokon di fasilitas pelayanan untuk masing-masing metode:

 Jumlah alokon masuk

 Jumlah alokon keluar

 Sisa stok

Tahap pascakrisis kesehatan

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

2. Jumlah akseptor KB baru dan lama untuk setiap metode:

 Kondom

 Pil KB

 Suntik

 IUD (AKDR)

 Implan (AKBK)

 Tubektomi atau Metode Operasi Wanita (MOW)

 Vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP)
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3. Jumlah akseptor yang mengalami efek samping untuk masing-masing metode

4. Jumlah akseptor yang dirujuk

5. Jumlah akseptor yang mengalami kegagalan

6. Pelayanan terpadu kontrasepsi dan PPAM

 Jumlah akseptor KB yang mendapat penyuluhan tentang IMS/HIV, kekerasan seksual

 Pelayanan kontrasepsi pasca-salin

 Pelayanan kontrasepsi pasca keguguran

 Jumlah penyintas kekerasan seksual

7. Stok alokon di fasilitas pelayanan untuk masing-masing metode:

 Jumlah alokon masuk

 Jumlah alokon keluar

 Sisa stok

Diagram 18: Data pelayanan kontrasepsi yang dikumpulkan pada tahap tanggap darurat dan pasca krisis

Data Bencana

Data Pelayanan
Kontrasepsi yang 

dikumpulkan

Tahap 
pascakrisis

Tahap tanggap 
darurat

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
2. Jumlah akseptor KB baru dan lama
 untuk setiap metode
3. Pelayanan terpadu kontrasepsi dan
 P PAM
4. Stok alokon di fasilitas pelayanan
 untuk masing-masing metode

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
2. Jumlah akseptor KB baru dan lama untuk setiap metode
3. Jumlah akseptor yang mengalami efek samping untuk
 m asing-masing metode
4. Jumlah akseptor yang dirujuk
5. Jumlah akseptor yang mengalami kegagalan
6. Pelayanan terpadu kontrasepsi dan komponen lain dari PPAM
7. Stok alokon di fasilitas pelayanan untuk masing-masing metode
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BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelayanan kontrasepsi dilakukan pada setiap tahapan krisis kesehatan. Untuk 
pelaksanaan pelayanan kontrasepsi, monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memantau hal-hal 
sebagai berikut:

a. memastikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi (apakah tujuan mencegah 
kehamilan yang tidak diinginkan pada krisis kesehatan dapat tercapai atau tidak) dan mengidentifikasikan 
adanya permasalahan atau kendala selama pelaksanaan

b. memberikan akuntabilitas dan transparansi bagi BKKBN dan jajarannya dan bagi sub klaster kesehatan 
reproduksi

c. memastikan ketersediaan dan penggunaan alat dan obat kontrasepsi selama tanggap darurat krisis 
kesehatan dan pasca krisis

d. memastikan kesiapan pelayanan kontrasepsi yang komprehensif ketika situasi sudah mulai stabil pascakrisis 
kesehatan

Berikut adalah alur untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai waktu pelaksanaan dan aspek yang dinilai:
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Diagram 19: Kegiatan monitoring dan evaluasi
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Tabel 9: Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi

Kegiatan Waktu Pelaksanaan Aspek yang dinilai

Monitoring Tahap tanggap darurat 1. Ketersediaan alokon dan sarana prasarana penunjang di 

fasilitas kesehatan statis, fasilitas kesehatan sementara ataupun 

pelayanan kontrasepsi bergerak

2. Ketersediaan layanan kontrasepsi di setiap lokasi pengungsian 

oleh tenaga kesehatan setempat ataupun sukarelawan dari 

luar wilayah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi

3. Kualitas pelayanan: termasuk kepuasan klien terhadap 

pelayanan (apakah secara sukarela, non diskriminasi dan 

semua terlayani dan apakah pelayanan terjangkau dari segi 

biaya maupun dari segi jarak ke fasilitas). Informasi ini dapat 

diperoleh dengan melakukan wawancara dengan klien 

(wawancara singkat dengan klien sebelum meninggalkan 

fasilitas)  

4. Kelengkapan pencatatan dan pelaporan dan memonitor 

apakah pencatatan dan pelaporan sudah dilakukan secara 

teratur dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan

Tahap pascakrisis Seperti mekanisme monitoring rutin

Evaluasi Akhir pelaksanaan program Efektivitas dari program: apakah program sudah mencapai tujuan 

yang ditentukan?

Efisiensi dari program: apakah sumber daya yang ada telah 

dimanfaatkan secara efisien termasuk sumber daya manusia, 

sarana prasarana, peralatan dan pemanfaatan dana dll?

Relevansi dari program: apakah program yang dilaksanakan sudah 

sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang terkena bencana?
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Kegiatan Waktu Pelaksanaan Aspek yang dinilai

Dampak dan kesinambungan program: apakah program 

memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan dapat 

dilanjutkan setelah pasca bencana selesai?

Permasalahan: apakah ada masalah yang dialami dalam 

mengimplementasikan program dan bagaimana solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut?

Proses pembelajaran: pelajaran apakah yang didapatkan selama 

pelaksanaan program yang penting untuk perbaikan ke depan?

Rekomendasi apa yang harus disampaikan untuk peningkatan 

kualitas pelayanan?
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BAB VII

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Petunjuk Teknis Pelayanan Kontrasepsi pada Krisis Kesehatan, diharapkan dapat 

memberikan petunjuk dan langkah-langkah yang praktis untuk diterapkan di lapangan saat terjadi situasi krisis 

kesehatan akibat bencana alam maupun bencana non alam akibat wabah penyakit. Penggunaan petunjuk 

teknis ini bersama dengan buku pedoman teknis yang lebih lengkap dan komprehensif dan menggunakan 

lembar balik saat tahap tanggap darurat krisis kesehatan, akan membantu BKKBN di tingkat pusat dan provinsi 

serta OPD Dalduk KB di tingkat kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan 

melalui penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi yang tepat waktu, komprehensif dan berkualitas bagi penduduk 

yang terkena dampak bencana alam dan non alam akibat wabah penyakit. Rangkuman informasi penting dan 

langkah-langkah yang harus dilakukan pada setiap tahapan krisis kesehatan baik pada situasi bencana alam 

ataupun non alam akibat wabah penyakit, dapat dilihat di lampiran 2.

Secara periodik akan dilakukan pengkajian isi petunjuk teknis ini, khususnya setelah terjadi bencana berskala besar 

dan isi petunjuk teknis akan diperbaiki berdasarkan pengalaman baik (good practices) maupun pembelajaran 

(lessons learnt) dari penanggulangan krisis kesehatan yang telah dilakukan.



48 | page

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KONTRASEPSI PADA KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA





page | 49

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KONTRASEPSI PADA KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Lampiran 1

KERANGKA ACUAN 
TIM SIAGA BENCANA BKKBN TINGKAT PUSAT

I. Latar Belakang

Pada tahun 2018, secara internasional telah dilakukan revisi dari konsep dan tujuan  Paket Pelayanan 
Awal Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan. Pelayanan kontrasepsi yang 
sebelumnya hanya merupakan prioritas tambahan untuk memastikan keberlanjutan penggunakan alat dan 
obat kontrasepsi bagi pasangan yang sebelum bencana sudah menggunakan alokon, kini menjadi salah 
1 komponen dan tujuan yang penting dari PPAM yang difokuskan untuk mencegah terjadinya kehamilan 
yang tidak diinginkan. Dengan perubahan ini, pelayanan kontrasepsi menjadi wajib tersedia pada fase awal 
tanggap darurat krisis kesehatan bersamaan dengan komponen PPAM lainnya.

Karena sebelumnya tidak tersedia pedoman nasional terkait pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan, 
pada saat terjadi bencana gempa di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bencana gempa, tsunami 
dan likuifaksi di provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2018, telah terjadi kebingunan baik di BKKBN tingkat 
pusat maupun provinsi dan kabupaten yang terdampak tentang langkah-langkah intervensi apa yang 
harus dilakukan sehingga terjadi keterlambatan dalam melakukan respon pada tahap tanggap darurat. 
Berdasarkan pengalaman tersebut, penguatan kapasitas lembaga BKKBN di tingkat pusat menjadi kegiatan 
prioritas dan perlu dibentuk tim siaga bencana BKKBN di tingkat pusat yang akan bertanggung jawab 
dalam mempersiapkan dan melakukan respon bencana berskala sedang maupun besar. Tim ini akan siap 
untuk ditugaskan di daerah yang terdampak bencana untuk memberi dukungan dan petunjuk teknis bagi 
kantor BKKBN yang terdampak baik di tingkat provinsi maupun dukungan bagi OPD Dalduk KB di tingkat 
kabupaten. Dengan pembentukan tim siaga ini diharapkan respon bencana yang dilakukan BKKBN dapat 
terlaksana secara tepat waktu, komprehensif, berkualitas dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan 
reproduksi pada krisis kesehatan.

II. Tujuan

a. Tujuan Umum:

1. Memastikan keterlibatan dan peran aktif BKKBN pusat di dalam kegiatan penangulangan bencana 
secara umum maupun secara khusus terkait kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepisi

2. Menjadikan kegiatan kesiapsiagaan dan respon bencana menjadi prioritas dan menjadi bagian 
dari program rutin BKKBN dan dilaksanakan secara berkesinambungan
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3. Membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan BKKBN untuk dapat memberikan 
pelayananan kontrasepsi yang berkesinambungan pada setiap kondisi termasuk pada situasi krisis 
kesehatan

b. Tujuan Khusus

1. Respon bencana BKKBN di bidang pelayanan kontrasepsi yang tepat waktu, komprehensif, 
berkualitas dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan

2. Memperkuat koordinasi di antara direktorat dan unit-unit terkait di lingkungan BKKBN untuk 
respon yang lebih efektif, efisien dan tepat waktu

3. Terbentuknya tim respon bencana BKKBN yang selalu siaga dan dapat diterjunkan dalam waktu 
cepat untuk memberi dukungan kepada provinsi/kabupaten yang terkena dampak bencana, baik 
berupa dukungan teknis, logistik maupun pendampingan di lapangan

III. Struktur Oganisasi

Koordinator 1
SESTAMA

Koordinator 2
Deputi Bidang

KB KR

Sekretariat :
Penanggung jawab 1: Ditjalsus
Penanggung jawab 2:Ditjalpem

a. Biro Perencanaan
b. Biro Keuangan &
Pengelolaan BMN

Dit Pelaporan & 
Statistik

Dit Bina Hubungan
Antar Lembaga

Penanggung Jawab
Logistik & Keuangan

a. Dit Kespro
b. Ditjalsus
c. Ditjalpem
d. Ditjalwa

Penanggung Jawab
Pelayanan

a. Dit Advokasi & KIE
b. Dit Bina Lini
Lapangan

Penanggung Jawab
KIE & Penggerakan

Masyarakat

Penanggung 
Jawab Pencatatan

& Pelaporan

Penanggung 
Jawab Kemitraan

Masing-masing direktorat/unit/biro yang menjadi anggota tim siaga bencana di tingkat pusat, diminta untuk 
mengidentifikasi 2-3 orang staff yang dinominasikan untuk menjadi angota tim reaksi cepat BKKBN yang 
akan ditugaskan di daerah bencana. Staff yang telah dinominasikan akan dibekali dengan pengetahuan 
tentang hal-hal yang harus dilakukan melalui pelatihan/orientasi yang dilakukkan oleh tim siaga bencana 
dan akan siap ditugaskan dalam waktu 3 x 24 Jam sesuai kebutuhan. Waktu penugasan akan mengikuti 
status bencana dan kebutuhan di lapangan serta melalui mekanisme sub klaster kesehatan reproduksi.
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Setiap staff yang akan ditugaskan, akan dilengkapi dengan dokumen dan sebaiknya dilengkapi dengan 
peralatan standard yang direkomendasikan.

Daftar dokumen dan peralatan untuk anggota tim reaksi cepat yang akan ditugaskan di daerah bencana:

1. Kartu Identitas petugas/staff BKKBN

2. Surat Tugas dari BKKBN disertai dengan kerangka acuan singkat yang berisi tugas dan tanggung jawab

3. Peralatan yang menunjukkan identitas sub-klaster kesehatan reproduksi maupun lembaga BKKBN

a. Rompi sub klaster kespro (diperoleh dari Kemenkes/UNFPA sebagai koordinator sub klaster 
kesehatan reproduksi)

b. T-shirt/Kaus dengan logo BKKBN

c. Topi dengan logo BKKBN

4. Peralatan emergency individual (disarankan, dengan merujuk pada emergency kit dari LSM internasional 
saat respon bencana di Palu, Sulawesi Tengah):

a. Tenda individual

b. Sleeping bag

c. Kit P3K (First Aid kit)

d. Obat perlindungan diri: krim tabir surya (sunblock), lotion anti nyamuk (mosquito repellent)

e. Peralatan makan: piring, sendok, garpu, pisau berbahan stainless steel, pembuka botol

f. Kain lap

g. Peralatan penyaring air sederhana

h. Botol air dan kantung penyimpan air (water bladder)

i. Senter

j. Lampu darurat (emergency/camping lamp)

k. Batterei yang dapat diisi ulang

l. Solar power pad (lempeng tenaga surya), kecil dan portable

m. Tas Ransel besar untuk menyimpan semua peralatan
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Penugasan tim reaksi cepat berdasarkan status bencana, kebutuhan di lapangan dan dilakukan dengan 
berkooridnasi dengan sub klaster kesehatan reproduksi

IV. Peran dan Tanggung Jawab

Peran Tugas dan tanggung jawab

 Koordinator 1

 Koordinator 2

1. Melakukan kegiatan advokasi di lingkungan internal dan eksternal 
BKKBN tentang pentingnya pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan

2. Menghadiri pertemuan di tingkat kementerian lembaga terkait 
permasalahan krisis kesehatan akibat bencana dan penanggulangan 
bencana secara umum baik pada tahap kesiapsiagaan maupun pada 
tahap respon bencana

3. Menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan di kelembagaan 
BKKBN untuk mendukung dan menjamin ketersediaan pelayanan 
kontrasepsi pada situasi krisis kesehatan

4. Memimpin pertemuan rutin tim siaga bencana di setiap triwulan dan 
memimpin pertemuan darurat apabila ada bencana berskala sedang 
ataupun besar

5. Memberikan arahan dan pentunjuk kepada setiap penanggung jawab 
komponen dari tim siaga bencana terkait kegiatan kesiapsiagaan 
ataupun saat diterjunkan ke daerah bencana untuk mendukung 
provinsi dan kabupaten yang terkena dampak

Sekretariat:

 Penanggung jawab 1 

 Penanggung jawab 2

1. Berfungsi sebagai sekretariat yang mengatur pengelolaan administrasi 
dan keuangan tim siaga bencana , termasuk mengatur administrasi 
perjalanan bagi anggota tim yang akan diterjunkan ke daerah yang 
terkena dampak bencana

2. Mengkoordinasikan permasalahan teknis dengan direktorat dan unit 
yang terkait di lingkungan BKKBN

3. Mewakili BKKBN di pertemuan koordinasi klaster kesehatan dan sub 
klaster kesehatan reproduksi atau pertemuan lain yang terkait
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Peran Tugas dan tanggung jawab

Penanggung jawab 
logistik dan keuangan

1. Memastikan ketersediaan anggaran melalui APBN maupun sumber 
lain untuk kegiatan kesiapsiagaan di tingkat pusat dan provinsi (rapat 
koordinasi rutin, penyiapan logistik, dana siap pakai untuk biaya 
perjalanan saat krisis kesehatan dll)

2. Memastikan ketersediaan alokon untuk persediaan di tingkat pusat 
(stockpiling) dengan menambah alokasi untuk stok penyangga di 
tingkat pusat

3. Pada saat tanggap darurat, memberikan dukungan dan petunjuk teknis 
untuk pengaturan logistik dan mekanisme distribusi darurat di provinsi/
kabupaten yang terkena dampak krisis kesehatan

Penanggung jawab 
pelayanan kontrasepsi

1. Pada saat pra krisis kesehatan, mengkoordinasikan kegiatan orientasi 
dan pelatihan terkait pelayanan kontrasepsi bagi provinsi dan 
kabupaten prioritas

2. Pada saat tanggap darurat, bersama dengan tim BKKBN provinsi dan 
OPD Dalduk KB di kabupaten melakukan penilaian kebutuhan untuk 
pelayanan kontrasepsi pada hari-hari awal tanggap darurat krisis 
kesehatan

3. Pada saat tanggap darurat, membantu BKKBN provinsi dan OPD Dalduk 
KB dalam menyusun rencana pelayanan kontrasepsi dan berkoordinasi 
dengan koordinator sub klaster kesehatan untuk:

 Menentukan lokasi pelayanan kontrasepsi baik di fasilitas kesehatan 
static, sementara ataupun melalui pelayanan bergerak

 Penyiapan tenaga pemberi layanan kesehatan reproduksi di fasilitas 
statik dan bergerak

 Menyusunan rencana monitoring untuk memastikan pelayanan 
kontrasepsi yang berkesinambungan pada krisis kesehatan
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Peran Tugas dan tanggung jawab

Penanggung jawab 
KIE dan penggerakan 
masyarakat

1. Menyusun materi dan pesan-pesan terkait keberlangsungan 
penggunaan dan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan

2. Memproduksi materi KIE khusus untuk situasi krisis kesehatan akibat 
bencana dengan media khusus yang bermanfaat

3. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis untuk penggerakan 
masyarakat melalui Kampung KB dan peran serta PKB/PLKB pada krisis 
kesehatan

PJ pencatatan dan 
pelaporan

1. Menyusun mekanisme dan petunjuk teknis  untuk pencatatan dan 
pelaporan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan melalui 
mekanisme pelaporan data non rutin dan rutin

2. Memberikan bimbingan teknis kepada propinsi dan kabupaten yang 
terkena dampak krisis kesehatan untuk memastikan tersedianya data 
pada saat tanggap darurat

3. Melakukan kompilasi dan analisa data cakupan pelayanan kontrasepsi 
pada krisis kesehatan untuk dilaporkan secara internal di lingkungan 
BKKBN dan secara eksternal ke sub klaster kesehatan reproduksi dan 
lembaga lainnya

Penanggung jawab 
kemitraan

1. Melakukan pendataan dan pemetaan kembali mitra-mitra BKKBN yang 
telah bekerja sama di dalam pelaksanaan kegiatan KB KR baik di tingkat 
pusat ataupun di tingkat daerah

2. Mengidentifikasi mitra potensial untuk dilibatkan pada penyediaan 
pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan

3. Memperluas lingkup kerja mitra dengan menambahkan kemitraan 
pada krisis kesehatan pada dokumen kerja sama yang ada atau 
dokumen kerja sama yang baru

4. Melibatkan mitra potensial yang telah diidentifikasi dalam mekanisme 
koordinasi pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan
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V. Ruang Lingkup Kegiatan di Setiap Tahapan Krisis Kesehatan

Tahap Krisis 
Kesehatan

Kegiatan Tim Siaga Bencana

Prakrisis kesehatan Melakukan kegiatan keseiapsiagaan 

1. Mengadakan pertemuan rutin tim siaga bencana di tingkat pusat, setiap 
triwulan

2. Menghadiri pertemuan rutin yang diadakan sub klaster kesehatan 
reproduksi di tingkat nasional

3. Menyusun kegiatan kesiapsiagaan untuk dimasukkan ke dalam rencana 
kerja tahunan BKKBN dengan mengunakan dana APBN atau sumber dana 
lain

a. Identifikasi propinsi dan kabupaten prioritas berdasarkan indeks resiko 
bencana (IRBI) BNPB

b.  Memperkuat koordinasi di lingkungan internal dan external BKKBN. 
Termasuk pemetaan mitra yang dapat membantu penyediaan 
pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan

c. Pelatihan dan orientasi pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan 
bagi staff BKKBN di pusat dan propinsi prioritas 

d. Penyiapan logistik (alokon) melalui penambaham jumlah alokon 
untuk bencana di stok panyangga di tingkat pusat  dan penyediaan 
perlengkapan penunjang termasuk materi KIE khusus untuk bencana

e. Penyiapan anggaran untuk penugasan tim siaga bencana ke daerah 
yang terkena dampak krisis kesehatan(alokasi dana untuk biaya 
perjalanan)
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Tahap Krisis 
Kesehatan

Kegiatan Tim Siaga Bencana

Tanggap darurat 
krisis kesehatan

Dukungan bagi propinsi/kabupaten yang terkena dampak krisis kesehatan:

1. Menghubungi propinsi dan kabupaten yang terkena dampak krisis 
kesehatan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait 
pelayanan kontrasepsi

2. Mengadakan rapat tim siaga bencana (rapat darurat di luar jadwal rutin) 
untuk membahas situasi dan kondisi dan menyusun rencana dukungan 
dari pusat:

a. Perlu tidaknya menerjunkan tim dari pusat untuk memberikan 
bimbingan dan petunjuk teknis di lapangan

b. Penyiapan bantuan logistik BKKBN apabila diperlukan: alokon, materi 
KIE, anggaran dll

3. Hal yang dilakukan oleh tim siaga bencana pusat yang diterjunkan ke 
lapangan:

a. Membantu BKKBN setempat dalam melakukan penilaian cepat pasca 
krisis kesehatan: kondisi kantor BKKBN, gudang alokon dan personil 
BKKBN/OPD Dalduk KB, kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan yang 
dapat menyediakan pelayanan kontrasepsi

b. Membantu BKKBN setempat dalam menghitung estimasi sasaran dan 
kebutuhan alokon

c. Memberikan bantuan teknis untuk penyediaan alokon dan 
menyepakati mekanisme distribusi melalui fasilitas pelayanan statik 
dan pelayanan bergerak
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Tahap Krisis 
Kesehatan

Kegiatan Tim Siaga Bencana

Pascakrisis 
kesehatan

1. Memberikan bantuan dan petunjuk teknis untuk pelayanan kontrasepsi 
komprehensif dan pelayanan kontrasepsi pada kondisi normal 

2. Melakukan review dan evaluasi mengenai penyediaan pelayanan 
kontrasepsi yang telah dilakukan dan mendokumentasikan praktek baik 
dan proses pembelajaran untuk perbaikan ke depan

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/ pembangunan kapasitas bagi 
pemberi layanan kontrasepsi

VI. Anggaran Kegiatan

Kegiatan tim siaga bencana BKKBN pusat dan akan didanai melalui :

 Anggaran rutin APBN melalui Direktorat Bina Keikutsertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus (Ditjalsus)

	Sumber dana lain seperti melalui rencana kerja tahunan (AWP) untuk komponen Humanitarian – Country 
Programme UNFPA

	Sumber dana lainnya
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Lampiran 2

KERANGKA ACUAN 
TIM SIAGA BENCANA BKKBN TINGKAT PROVINSI

I. Latar Belakang

Pada tahun 2018, secara internasional telah dilakukan revisi dari konsep dan tujuan  Paket Pelayanan 

Awal Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan. Pelayanan kontrasepsi yang 

sebelumnya hanya merupakan prioritas tambahan untuk memastikan keberlanjutan penggunakan alat dan 

obat kontrasepsi bagi pasangan yang sebelum bencana sudah menggunakan alokon, kini menjadi salah 

1 komponen dan tujuan yang penting dari PPAM yang difokuskan untuk mencegah terjadinya kehamilan 

yang tidak diinginkan. Dengan perubahan ini, pelayanan kontrasepsi menjadi wajib tersedia pada fase awal 

tanggap darurat krisis kesehatan bersamaan dengan komponen PPAM lainnya.

Karena sebelumnya tidak tersedia pedoman nasional terkait pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan, 

pada saat terjadi bencana gempa di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bencana gempa, tsunami dan 

likuifaksi di provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2018, telah terjadi kebingunan baik di BKKBN tingkat pusat 

maupun provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak tentang langkah-langkah intervensi apa yang harus 

dilakukan sehingga terjadi keterlambatan dalam melakukan respon pada tahap tanggap darurat. Berdasarkan 

pengalaman tersebut, penguatan kapasitas lembaga BKKBN di tingkat pusat dan provinsi menjadi kegiatan 

prioritas dan perlu dibentuk tim siaga bencana BKKBN di tingkat provinsi yang akan bertanggung jawab 

dalam mempersiapkan dan melakukan respon bencana berskala sedang maupun besar. Tim ini akan siap 

untuk ditugaskan di kabupaten/kota yang terdampak bencana untuk memberi dukungan dan petunjuk 

teknis bagi OPD Dalduk KB. Dengan pembentukan tim siaga ini diharapkan respon bencana yang dilakukan 

BKKBN dapat terlaksana secara tepat waktu, komprehensif, berkualitas dan terintegrasi ke dalam pelayanan 

kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan.
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II. Tujuan

a. Tujuan Umum:

1. Memastikan keterlibatan dan peran aktif BKKBN provinsi di dalam kegiatan penangulangan 

bencana secara umum maupun secara khusus terkait kesehatan reproduksi dan pelayanan 

kontrasepsi khususnya di provinsi yang rawan bencana

2. Menjadikan kegiatan kesiapsiagaan dan respon bencana menjadi prioritas dan menjadi bagian 

dari program rutin BKKBN tingkat provinsi dan dilaksanakan secara berkesinambungan

3. Membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan BKKBN untuk dapat memberikan 

pelayananan kontrasepsi yang berkesinambungan pada setiap kondisi termasuk pada situasi krisis 

kesehatan

b. Tujuan Khusus

1. Respon bencana BKKBN di bidang pelayanan kontrasepsi yang tepat waktu, komprehensif, 

berkualitas dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan

2. Memperkuat koordinasi di antara bidang, sub bidang dan unit-unit terkait di lingkungan BKKBN 

provinsi untuk respon yang lebih efektif, efisien dan tepat waktu

3. Terbentuknya tim respon bencana BKKBN provinsi dapat diterjunkan dalam waktu cepat untuk 

memberi dukungan kepada kabupaten/kota yang terkena dampak bencana, baik berupa 

dukungan teknis, logistik maupun pendampingan di lapangan
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III. Struktur Oganisasi

KOORDINATOR 
KEPALA KANTOR PERWAKILAN

BKKBN PROVINSI

SEKRETARIAT
Sekretaris

PJ Logistik & 
Keuangan
Sekretariat

Anggota Anggota 

PJ Pelayanan
Bidang KB & 

Kespro

PJ KIE & Penggerakan
masyarakat

Bidang Advokasi, 
Penggerakan & 

Informasi

PJ Pencatatan &
Pelaporan

Sub bidang data & 
informasi

PJ Kemitraan
Sub bidang 
program & 
kerjasama

Anggota 
a. Internal 
- Subbag 
perencanaan
- Subbag 
Keuangan & BMN
b. External 
Swasta

a. Internal 
- Subbid Kesertaan
KB Jalwa, Jalsus
& wilayah sasaran
Khusus
b. External 
IBI, PKBI, Swasta

a. Internal 
- Subbid Advokasi & 
KIE
b. External 
Swasta

Anggota 
a. Internal: PKB/PLKB 
b. External 
Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
Organisasi profesi
LSM, Swasta

External 
Organisasi profesi

LSM, Swasta

Note:

Anggota tim dari luar BKKBN akan berpartisipasi aktif di dalam mekanisme koordinasi dan terlibat dalam kegiatan 
kesiapsiagaan dan respon darurat. 
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IV. Peran dan Tanggung Jawab

Peran Tugas dan tanggung jawab

 Koordinator 1. Melakukan kegiatan advokasi di lingkungan internal dan eksternal BKKBN di 

tingkat provinsi tentang pentingnya pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan

2. Menghadiri pertemuan di tingkat SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) 

terkait permasalahan krisis kesehatan akibat bencana dan penanggulangan 

bencana secara umum baik pada tahap kesiapsiagaan maupun pada tahap 

respon bencana

3. Memimpin pertemuan rutin tim siaga bencana di setiap triwulan dan memimpin 

pertemuan darurat apabila ada bencana berskala sedang ataupun besar

4. Memberikan arahan dan pentunjuk kepada setiap penanggung jawab 

komponen dari tim siaga bencana terkait kegiatan kesiapsiagaan ataupun 

saat diterjunkan ke daerah bencana untuk mendukung kabupaten/kota yang 

terkena dampak

Sekretariat:

 Sekretaris BKKBN

1. Berfungsi sebagai sekretariat yang mengatur pengelolaan administrasi dan 

keuangan tim siaga bencana , termasuk mengatur administrasi perjalanan bagi 

anggota tim yang akan diterjunkan ke daerah yang terkena dampak bencana

2. Mengkoordinasikan permasalahan teknis dengan bidang dan sub bidang terkait 

di lingkungan BKKBN provinsi

Penanggung jawab 
logistik dan keuangan

1. Memastikan ketersediaan anggaran melalui APBD maupun sumber lain untuk 

kegiatan kesiapsiagaan di provinsi (rapat koordinasi rutin, penyiapan logistik, 

dana siap pakai untuk biaya perjalanan saat krisis kesehatan dll)

2. Memastikan ketersediaan alokon untuk persediaan di tingkat provinsi 

(stockpiling) 

3. Pada saat tanggap darurat, memberikan dukungan dan petunjuk teknis untuk 

pengaturan logistik dan mekanisme distribusi darurat di kabupaten/kota yang 

terkena dampak krisis kesehatan
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Peran Tugas dan tanggung jawab

Penanggung jawab 
pelayanan kontrasepsi

1. Pada saat pra krisis kesehatan, mengkoordinasikan kegiatan orientasi dan 

pelatihan terkait pelayanan kontrasepsi bagi provinsi dan kabupaten/kota 

prioritas

2. Pada saat tanggap darurat, bersama dengan OPD Dalduk KB di kabupaten/kota 

melakukan penilaian kebutuhan untuk pelayanan kontrasepsi pada hari-hari 

awal tanggap darurat krisis kesehatan

3. Pada saat tanggap darurat, membantu OPD Dalduk KB dalam menyusun 

rencana pelayanan kontrasepsi dan berkoordinasi dengan koordinator sub 

klaster kesehatan untuk:

 Menentukan lokasi pelayanan kontrasepsi baik di fasilitas kesehatan statik, 

sementara ataupun melalui pelayanan bergerak

 Penyiapan tenaga pemberi layanan kesehatan reproduksi di fasilitas statik 

dan bergerak

 Menyusunan rencana monitoring untuk memastikan pelayanan kontrasepsi 

yang berkesinambungan pada krisis kesehatan

Penanggung jawab 
KIE dan penggerakan 
masyarakat

1. Menyusun materi dan pesan-pesan terkait keberlangsungan penggunaan dan 

pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan

2. Memproduksi materi KIE khusus untuk situasi krisis kesehatan akibat bencana 

dengan media khusus yang bermanfaat

3. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis untuk penggerakan masyarakat 

melalui Kampung KB dan peran serta PKB/PLKB pada krisis kesehatan

PJ pencatatan dan 
pelaporan

1. Menyusun mekanisme dan petunjuk teknis  untuk pencatatan dan pelaporan 

pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan melalui mekanisme pelaporan data 

non rutin dan rutin

2. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten/kota yang terkena dampak 

krisis kesehatan untuk memastikan tersedianya data pada saat tanggap darurat

3. Melakukan kompilasi dan analisa data cakupan pelayanan kontrasepsi pada 

krisis kesehatan untuk dilaporkan secara internal di lingkungan BKKBN dan 

secara eksternal ke sub klaster kesehatan reproduksi dan lembaga lainnya
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Peran Tugas dan tanggung jawab

Penanggung jawab 
kemitraan

1. Melakukan pendataan dan pemetaan kembali mitra-mitra BKKBN di tingkat 

provinsi yang telah bekerja sama di dalam pelaksanaan kegiatan KB KR 

2. Mengidentifikasi mitra potensial untuk dilibatkan pada penyediaan pelayanan 

kontrasepsi pada krisis kesehatan

3. Memperluas lingkup kerja mitra dengan menambahkan kemitraan pada krisis 

kesehatan pada dokumen kerja sama yang ada atau dokumen kerja sama yang 

baru

4. Melibatkan mitra potensial yang telah diidentifikasi dalam mekanisme koordinasi 

pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan

V. Ruang Lingkup Kegiatan di Setiap Tahapan Krisis Kesehatan

Tahap Krisis 
Kesehatan

Kegiatan Tim Siaga Bencana

Prakrisis 
kesehatan

Melakukan kegiatan keseiapsiagaan 

1. Mengadakan pertemuan rutin tim siaga bencana di tingkat provinsi, setiap 
triwulan

2. Menghadiri pertemuan rutin yang diadakan sub klaster kesehatan reproduksi di 
tingkat provinsi bila sudah terbentuk atau mekanisme koordinasi lainnya terkait 
kesehatan reproduksi

3. Menyusun kegiatan kesiapsiagaan untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja 
tahunan BKKBN dengan mengunakan dana APBD atau sumber dana lain

a. Identifikasi kabupaten/kota prioritas berdasarkan indeks resiko bencana 
(IRBI) BNPB

b. Memperkuat koordinasi di lingkungan internal dan external BKKBN. 
Termasuk pemetaan mitra yang dapat membantu penyediaan pelayanan 
kontrasepsi pada krisis kesehatan

c. Pelatihan dan orientasi pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan bagi 
staff BKKBN di provinsi dan staff OPD Dalduk KB di kabupaten/kota
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Tahap Krisis 
Kesehatan

Kegiatan Tim Siaga Bencana

d. Penyiapan logistik (alokon) di tingkat provinsi dan penyediaan perlengkapan 
penunjang termasuk materi KIE khusus untuk bencana

e. Penyiapan anggaran untuk penugasan tim siaga bencana provinsi ke 
kabupaten/kota yang terkena dampak krisis kesehatan (alokasi dana untuk 
biaya perjalanan)

Tanggap 
darurat krisis 
kesehatan

Dukungan bagi kabupaten yang terkena dampak krisis kesehatan:

1. Menghubungi kabupaten/kota yang terkena dampak krisis kesehatan dan 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan kontrasepsi

2. Mengadakan rapat tim siaga bencana (rapat darurat di luar jadwal rutin) untuk 
membahas situasi dan kondisi dan menyusun rencana dukungan dari tingkat 
provinsi

a. Perlu tidaknya meminta bantuan dari kantor BKKBN pusat atau kantor 
perwakilan BKKBN terdekat 

b. menugaskan tim dari provinsi untuk memberikan bimbingan dan petunjuk 
teknis di lapangan

c. Penyiapan bantuan logistik BKKBN apabila diperlukan: alokon, materi KIE, 
anggaran dll

3. Hal yang dilakukan oleh tim siaga bencana provinsi yang diterjunkan ke 
lapangan:

a. Membantu OPD Dalduk KB dalam melakukan penilaian cepat pasca krisis 
kesehatan: kondisi kantor, gudang alokon dan personil /OPD Dalduk KB, 
kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan 
kontrasepsi

b. Membantu OPD Dalduk KB setempat dalam menghitung estimasi sasaran 
dan kebutuhan alokon

c. Memberikan bantuan teknis untuk penyediaan alokon dan menyepakati 
mekanisme distribusi melalui fasilitas pelayanan statik, sementara dan 
pelayanan bergerak
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Tahap Krisis 
Kesehatan

Kegiatan Tim Siaga Bencana

Pascakrisis 
kesehatan

1. Memberikan bantuan dan petunjuk teknis untuk pelayanan kontrasepsi 
komprehensif dan pelayanan kontrasepsi pada kondisi normal 

2. Melakukan review dan evaluasi mengenai penyediaan pelayanan kontrasepsi 
yang telah dilakukan dan mendokumentasikan praktek baik dan proses 
pembelajaran untuk perbaikan ke depan

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/ pembangunan kapasitas bagi pemberi 
layanan kontrasepsi

VI. Anggaran Kegiatan

Kegiatan tim siaga bencana BKKBN provinsi dan akan didanai melalui :

 Anggaran rutin APBD 

 Sumber dana lainnya
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Lampiran 3

KERANGKA ACUAN  
KELOMPOK KERJA PELAYANAN KONTRASEPSI  

PADA SITUASI KRISIS KESEHATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

I. Latar Belakang

Pada tahun 2018, secara internasional telah dilakukan revisi dari konsep dan tujuan  Paket Pelayanan 

Awal Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan. Pelayanan kontrasepsi yang 

sebelumnya hanya merupakan prioritas tambahan untuk memastikan keberlanjutan penggunakan alat dan 

obat kontrasepsi bagi pasangan yang sebelum bencana sudah menggunakan alokon, kini menjadi salah 

1 komponen dan tujuan yang penting dari PPAM yang difokuskan untuk mencegah terjadinya kehamilan 

yang tidak diinginkan. Dengan perubahan ini, pelayanan kontrasepsi menjadi wajib tersedia pada fase awal 

tanggap darurat krisis kesehatan bersamaan dengan komponen PPAM lainnya.

Berdasarkan pemetaan risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) dengan menggunakan Index Risiko Bencana Indonesia, (IRBI) tahun 2015-2018, terdapat 258 

kabupaten di Indonesia dengan risiko tinggi dan 240 kabupaten dengan index risiko sedang. Dari pemetaan 

tersebut terdapat 498 kabupaten/kota (97%) dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki index 

risiko bencana tingkat sedang dan tinggi. Mengingat pentingnya pelayanan kontrasepsi sebagai bagian 

dari PPAM dan dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi dan sedang, maka 

diperlukan kegiatan kesiapsiagaan untuk menghadapi kejadian bencana baik bencana alam maupun 

bencana non alam. Salah satu komponen kesiapsiagaan adalah dengan membentuk mekanisme koordinasi 

dan kerjasama/kemitraan antar lembaga untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk yang 

terkena dampak bencana termasuk kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi.

Untuk kabupaten/kota dengan risiko tinggi bencana direkomendasikan untuk membentuk sub klaster 

kesehatan reproduksi yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan PPAM dan di dalamnya terdapat kelompok 

kerja pelayanan kontrasepsi untuk mencapai salah satu tujuan PPAM yaitu mencegah kehamilan yang tidak 

diinginkan. Kelompok kerja ini melibatkan OPD Dalduk KB dan lintas sektor terkait di tingkat kabupaten/kota 

untuk melakukan kegiatan kesiapsiagaan dan respon bila terjadi krisis kesehatan akibat bencana. 
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II. Tujuan

a. Tujuan Umum:
Membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan OPD Dalduk KB dan lintas sektor terkait di 
tingkat kabupaten/kota untuk dapat memberikan pelayananan kontrasepsi yang berkesinambungan 
pada setiap kondisi termasuk pada situasi krisis kesehatan

b. Tujuan Khusus

1. Memperkuat koordinasi dan kerja sama di bidang pelayanan kontrasepsi dengan lintas sektor 
terkait di tingkat kabupaten/kota untuk respon yang lebih efektif dan  efisien 

2. Melakukan advokasi agar pelayanan kontrasepsi dapat menjadi bagian dari pelayanan kesehatan 
secara umum dan menjadi bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi pada respon krisis 
kesehatan

3. Menyusun dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan untuk dapat memberikan pelayanan 
kontrasepsi yang tepat waktu, komprehensif, berkualitas dan terintegrasi ke dalam pelayanan 
kesehatan reproduksi di kabupaten/kota yang terdampak krisis kesehatan

III. Struktur Oganisasi

Pokja pelayanan kontrasepsi
tingkat kabupaten/kota

Koordinator 1
Kepala OPD Dalduk KB

Koordinator 2
Kepala Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan
Bidang Kesga/KIA Organisasi Profesi LSM / 

LSOM Swasta
OP Dalduk KB

Bidang KB/Kesehatan
Reproduksi

PKB/PLKB

Kampung KB
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 Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota

 Organisasi Profesi: seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), POGI dll.

 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan KB: Perkumpulan 
Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Lembaga Sosial Organisasi Masyarakat (LSOM): PKK, tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dll

 Kampung KB: sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Bangga 
Kencana (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil 
berkualitas.

IV. Ruang Lingkup Kegiatan di Setiap Tahapan Krisis Kesehatan

Tahap Krisis 
Kesehatan

Kegiatan Tim Siaga Bencana

Prakrisis 
kesehatan

Melakukan kegiatan keseiapsiagaan 

1. Mengadakan pertemuan rutin kelompok kerja pelayanan kontrasepsi, setiap 
triwulan

2. Menghadiri pertemuan rutin yang diadakan sub klaster kesehatan reproduksi 
di tingkat kabupaten bila sudah terbentuk atau mekanisme koordinasi lainnya 
terkait kesehatan reproduksi

3. Menyusun kegiatan kesiapsiagaan untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja 
tahunan dengan  mengunakan dana APBD atau sumber dana lain

a. Pelatihan dan orientasi pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan 
bagi anggota kelompok kerja dan tenaga kesehatan sebagai pemberi 
pelayanan

b. Penyiapan logistik (alokon) di tingkat kabupaten dan penyediaan 
perlengkapan penunjang termasuk materi KIE khusus untuk bencana

c. Mengidentifikasi mitra-mitra potensial untuk bekerja sama di bidang 
pelayanan kontrasepsi

d. Penyiapan anggaran yang dapat dipakai bila terjadi krisis kesehatan akibat 
bencana
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Tahap Krisis 
Kesehatan

Kegiatan Tim Siaga Bencana

Tanggap darurat 
krisis kesehatan

1. Bersama anggota kelompok kerja, melakukan penilaian kebutuhan dan 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan kontrasepsi di 
daerah yang terdampak:

a. Mengumpulkan data pengungsi termasuk jumlah PUS (bila data tersedia) 
atau melakukan estimasi target sasaran berdasarkan jumlah pengungsi

b. Mengumpulkan data lokasi pengungsian

c. Melakukan penilaian kondisi fasilitas kesehatan, kondisi tenaga kesehatan, 
ketersediaan alokon dan fasilitas penunjang lainnya

2. Mengadakan rapat kelompok kerja pelayanan kontrasepsi (rapat darurat di 
luar jadwal rutin) untuk membahas situasi dan kondisi dan menyusun rencana 
kegaitan 

a. Perlu tidaknya meminta bantuan dari kantor perwakilan BKKBN provinsi

b. Berdasarkan hasil penilaian kebutuhan merencanakan kegiatan pelayanan 
kontrasepsi di daerah yang terdampak termasuk penyediaan alokon dan 
kebutuhan logistik lainnya

c. Menyusun mekanisme pencatatan dan pelaporan selama masa tanggap 
darurat krisis kesehatan

d. Merencanakan kegiatan monitoring pelayanan kontrasepsi selama tahap 
tanggap darurat krisis kesehatan

Pascakrisis 
kesehatan

1. Merencanakan untuk pelayanan kontrasepsi komprehensif dan pelayanan 
kontrasepsi pada kondisi normal 

2. Melakukan review dan evaluasi mengenai penyediaan pelayanan kontrasepsi 
yang telah dilakukan dan mendokumentasikan praktek baik dan proses 
pembelajaran untuk perbaikan ke depan

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/ pembangunan kapasitas bagi pemberi 
layanan kontrasepsi
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V. Peran dan Tanggung Jawab

Peran Tugas dan tanggung jawab

1. OPD Dalduk KB 
(Koordinator 1)

 Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon), BMHP 
maupun peralatan penunjang untuk pelayanan kontrasepsi pada situasi 
krisis kesehatan akibat bencana alam dan wabah penyakit

 Mengatur distribusi alokon untuk fasilitas kesehatan statis, sementara dan 
pelayanan bergerak

 Menyiapkan materi KIE dan penggerakan masyarakat termasuk melakukan 
kegiatan KIE di lokasi pengungsian dengan menggunakan mobil 
penerangan

 Bersama dengan Dinas Kesehatan dan IBI merencanakan dan mengadakan 
pelayanan bergerak untuk menjangkau PUS yang tinggal di lokasi 
pengungsian dengan menggunakan mobil pelayanan (muyan)

 Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan IBI untuk mengidentifkasi 
kebutuhan pelatihan terkait pelayanan kontrasepsi bagi petugas kesehatan

 Bersama Dinas Kesehatan menyepakati mekanisme pencatatan dan 
pelaporan non rutin pada situasi krisis kesehatan

2. Dinas Kesehatan 
(Koordinator 2)

 Mempersiapkan fasilitas kesehatan baik statik, sementara maupun bergerak 
untuk dapat memberikan pelayanan kontrasepsi

 Menyiapkan tenaga untuk melakukan pelayanan kontrasepsi di fasilitas 
kesehatan sementara (tenda kesehatan reproduksi) dan pelayanan bergerak

 Mengumpulkan dan melaporkan hasil pelayanan kontrasepsi sesuai 
dengan mekanisme pencatatan dan pelaporan yang disepakati

 Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kontrasepsi 
Bersama dengan OPD Dalduk KB 

 Bersama OPD Dalduk KB dan IBI mengidentifkasi kebutuhan pelatihan 
terkait pelayanan kontrasepsi bagi petugas kesehatan

3. Ikatan Bidan 
Indonesia

 Menyiapkan tenaga bidan untuk memberikan pelayanan kontrasepsi pada 
krisis kesehatan baik di pelayanan kesehatan statik, sementara ataupun 
bergerak bersama Dinas Kesehatan dan OPD Dalduk KB

 Bersama Dinas Kesehatan dan OPD Dalduk KB mengidentifikasi kebutuhan 
pelatihan terkait pelayanan kontrasepsi bagi petugas kesehatan
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Tahap Krisis 
Kesehatan

Kegiatan Tim Siaga Bencana

4. Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM)

 Membantu penyediaan pelayanan kontrasepsi yang terintegrasi melalui 
pelayanan kesehatan bergerak (mobile clinic)

 Menjangkau sasaran yang merupakan kelompok rentan termasuk di 
dalamnya kelompok penyandang disabilitas

 Melakukan kegiatan KIE dan penggerakan masyarakat termasuk menjangkau 
kelompok remaja melalui program kesehatan reproduksi remaja

 Membantu penyediaan alokon mandiri dan peralatan penunjang lainnya

5. Swasta  Membantu ketersediaan alokon (non pemerintah) dan fasilitas penunjang 
untuk pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan

 Melakukan pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan swasta maupun 
pelayanan bergerak (tim medis swasta) yang memberikan pelayanan di 
lokasi pengungsian

 Memberikan dukungan lain yang dibutuhkan sesuai kondisi dan situasi di 
lapangan termasuk dukungan logistik dan transportasi

6. Kampung KB  Membantu kegiatan penggerakan masyarakat termasuk keterlibatan laki-
laki dan penyandang disabilitas di daerahnya selama respon darurat 

 Membantu PLKB menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan KIE di lokasi 
pengungsian 

 Membantu PLKB dalam pengumpulan data dari pasangan usia subur 
(PUS) di desa termasuk data PUS dari kelompok pengungsi pada saat krisis 
kesehatan

VI. Anggaran Kegiatan

Kegiatan tim siaga bencana BKKBN provinsi dan akan didanai melalui :

 Anggaran rutin APBD masing-masing lembaga

 Sumber dana lainnya
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Lampiran 4

Formulir penilaian kebutuhan cepat

Yang melakukan penilain:

Nama Jabatan No telepon Keterangan 

1. Data Umum

a. Provinsi

b. Kabupaten

c. Jenis bencana

d. Waktu kejadiaan bencana: tanggal…… bulan……. Tahun ……. :

e. Deskripsi bencana

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

f. Skala bencana

2. Jumlah korban

Data Laki-laki Perempuan Keterangan
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3. Data kantor BKKBN

a. Tipe kantor (kantor perwakilan provinsi/OPD Dalduk KB)

b. Kondisi Bangunan

Kondisi Ya Tidak

Rusak ringan

Rusak sedang

Rusak berat

Dapat berfungsi

Kebutuhan kantor darurat (tenda)

c. Kondisi kendaraan

Jenis Kendaraan Jumlah Jumlah yang 
berfungsi Keterangan

Kendaraan operasional

Mobil pelayanan (Muyan)

Mobil penerangan (Mupen)

Catatan:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

d. Kondisi staff

Data Jumlah Keterangan

Jumlah staff kantor

Jumlah staff terkena dampak bencana

a. Meninggal dunia

b. Mengungsi

c. Masih bekerja
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Data Jumlah Keterangan

Jumlah PKB di wilayah kerja

Jumlah PKB terkena dampak bencana

a. Meninggal dunia

b. Mengungsi

c. Masih bekerja

Jumlah PLKB di wilayah kerja

Jumlah PLKB terkena dampak bencana

a. Meninggal dunia

b. Mengungsi 

c. Masih bekerja

Catatan:

Perlu/tidak bantuan tenaga/staff dari kantor perwakilan provinsi terdekat: jenis dan jumlah tenaga yang 
dibutuhkan ……………………………………………………………………………………………

e. Gudang gudang alokon

Kerusakan gedung

Kondisi gudang Ya Tidak Keterangan

Rusak ringan

Rusak sedang

Rusak berat (roboh/hancur)

Dapat diakses:

 Ketersediaan kunci

 Kondisi petugas gudang

Catatan 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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f. Kondisi alokon:

Pemeriksaan kondisi alokon dilakukan hanya bila kondisi gudang aman dan tidak membahayakan.

Jenis alokon Jumlah stok
Jumlah 

kondisi baik
Jumlah yang 

rusak
Sisa Keterangan

Kondom

Pil

Suntik

IUD

Implan

Bahan lainnya:

a.

b.

c.

Catatan:

• Setelah melakukan penilaian kondisi gudang dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Kejadian 
Bencana

• Mengidentifikasikan kebutuhan alokondarurat dan mekanisme pemenuhannya

g. Kondisi fasilitas kesehatan

Tipe fasilitas kesehatan Jumlah
Jumlah yang 

masih berfungsi
Keterangan

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

 Puskesmas

 Prakter dokter perseorangan/BPJS

 Klinik pratama

 RS tingkat pratama
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Tipe fasilitas kesehatan Jumlah
Jumlah yang 

masih berfungsi
Keterangan

Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut 
(FKTRL)

 RSU

 Klinik utama

 RS khusus

Catatan: …………………………………………………………………………………………………

h. Kondisi Kampung KB

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Bangga 
Kencana (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil 
berkualitas.

Data Jumlah Keterangan

Kampung KB

Kampung KB yang terkenan dampak bencana Lokasi:

Kondisi mitra pelaksana di Kampung KB

Catatan:                                                                                                                                                                                              
…………………………………………………………………………………………………………
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CHEAT SHEET

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN SAAT TERJADI BENCANA NON 
ALAM KARENA WABAH PENYAKIT
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LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN SAAT TERJADI BENCANA ALAM
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KEBUTUHAN LOGISTIK PELAYANAN KONTRASEPSI

KEBUTUHAN LOGISTIK ITEM KETERANGAN

1. KANTOR DARURAT

Bila bangunan kantor rusak/
terdampak akibat bencana

Tenda beserta meja kursi 
lipat, Alat Tulis Kantor (ATK), 
kebutuhan kantor darurat

 Dipersiapkan pada saat tahap prakrisis 
sebagai bagian dari kegiatan kesiapsiagaan

 Disimpan di kantor BKKBN Pusat

2. PELAYANAN KONTRASEPSI

Tenda pelayanan sementara Bisa berupa bagian dari layanan 
tenda kesehatan reproduksi 
(kespro)

 Pengadaan sendiri

 Berkoordinasi dengan sub klaster kespro 
(pelayanan terpadu di tenda kespro)

Alat dan obat kontrasepsi 
(alokon)

Metode kontrasepsi modern 
jangka pendek dan jangka 
panjang yang reversible

 Sesuai jumlah target sasaran jumlah PUS

 Atau sesuai jumlah setimasi target sasaran 
berdasarkan jumlah pengungsi

Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Sesuai estimasi kebutuhan 
alokon

Hygiene Kit Estimasi target wanita usia subur 
= 25% pengungsi

 Pengadaan sendiri

 Berkoordinasi dengan sub klaster kespro 
(pelayanan terpadu di tenda kespro)

3. FASILITAS PENUNJANG

a. Mobil Pelayanan

b. Mobil Penerangan

Sumber daya manusia

Bahan bakar, biaya operasional

Alokasi dana untuk biaya operasional 
pelayanan bergerak
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KEBUTUHAN LOGISTIK ITEM KETERANGAN

4. MATERI KIE

a. Materi penyuluhan di 
fasilitas kesehatan dan tenda 
pengungsian

b. Alat Bantu Pembuat 
Keputusan (ABPK)

Dicetak di bahan yang 
bermanfaat seperti kipas plastic, 
jerigen lipat, tas hygiene kit dll

Dipersiapkan pada saat tahap prakrisis 
sebagai bagian dari kegiatan kesiapsiagaan

5. IDENTITAS LEMBAGA

Item untuk menunjukkan 
identitas lembaga

Rompi, T-shirt, Topi, Sticker

Spanduk

Dipersiapkan pada saat tahap prakrisis 
sebagai bagian dari kegiatan kesiapsiagaan

Penghitungan Estimasi Target Sasaran dan Kebutuhan Alokon berdasarkan data jumlah pengungsi dan data 
penggunaan kontrasepsi modern berdasarkan hasil SDKI 2017:

METODE
DATA

SDKI 2017
FORMULA

Kondom 2,5 %  Penghitungan kebutuhan kondom selama 3 bulan adalah 
berdasarkan estimasi bahwa laki-laki yang aktif secara seksual adalah 
20% dari jumlah pengungsi dan melakukan hubungan seksual rata-
rata 3x seminggu

 Laki-laki yang aktif secara seksual = 20% x jumlah pengungsi = a

 Menggunakan kondom: 2.5% x a = b

 Jumlah kondom: hubungan seksual rata-rata 3x/minggu, dan  4 
minggu/bulan

  membutuhkan kondom sebanyak 3 x 4 =12 buah/bulan

 Kebutuhan kondom 3 bulan = b x 12 buah x 3 bulan = c 

 Cadangan: 20% dari c = d 

 Total kebutuhan kondom = c + d
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METODE
DATA

SDKI 2017
FORMULA

Pil KB 13,1%  Penghitungan kebutuhan pil KB selama 3 bulan adalah dengan 
menghitung jumlah wanita usia subur (WUS) dan 13.1% dari WUS 
menggunakan pil

 Jumlah WUS  adalah 25% x pengungsi = a

 Yang memakai pil: 13.1% x a = b 

 Jumlah kebutuhan pil  = b x 3 bulan  =  c 

 Cadangan: 10% x c = d 

 Total kebutuhan pil = c + d

Suntik 29%  Penghitungan kebutuhan suntik selama 3 bulan adalah dengan 
menghitung jumlah wanita usia subur (WUS) dan 29% dari WUS 
menggunakan suntik

 Jumlah WUS: 25% x jumlah  pengungsi = a 

 Jumlah yang memakai suntik: 29% x a = b

 Jumlah kebutuhan suntik 3 bulan adalah = b (karena periode suntik 
yang diberikan BKKBN adalah 3 bulan)

IUD 4,7%  Penghitungan kebutuhan IUD adalah dengan menghitung jumlah 
wanita usia subur (WUS) dan 4.7% dari WUS menggunakan IUD

 Jumlah WUS: 25% x jumlah pengungsi = a

 Jumlah yang menggunakan IUD: 4.7% x a = b

 Jumlah IUD yang dibutuhkan = b

Implan 4,7%  Penghitungan kebutuhan IUD adalah dengan menghitung jumlah 
wanita usia subur (WUS) dan 4.7% dari WUS menggunakan implan

 Jumlah wanita usia subur: 25% x jumlah pengungsi = a 

 Jumlah yang menggunakan implan 4.7%% x a = b

 Jumlah implan yang dibutuhkan adalah = b
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METODE
DATA

SDKI 2017
FORMULA

Pil Kontrasepsi 
Darurat

2%  Penghitungan kebutuhan pil kontrasepsi darurat berdasarkan 
estimasi bahwa 2% dari WUS mengalami resiko kekerasan seksual/
perkosaan

 Jumlah wanita usia subur: 25% x jumlah pengungsi = a 

 Jumlah wanita usia subur yang mengalami resiko perkosaan/
kekerasan seksual: 2% x a = b

 Kebutuhan pil kontrasepsi darurat: b

 Dapat menggunakan pil KB kombinasi (30 mikrogram Etinil Estradiol 
ditambah 0.15 mg Levonorgestrel 4 tablet, diminum secepat 
mungkin,diikuti dengan dosis yang sama12 jam kemudian) = b x 8 
tablet
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Perbedaan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan yang disebabkan karena 
bencana alam dan non alam akibat wabah penyakit

Komponen Bencana Alam Wabah penyakit

Target 

Sasaran

Semua peserta KB lama agar tidak 
putus penggunaan alokon

Prioritas pelayanan bagi:

 Penggguna KB dengan keluhan

 Pengguna IUD/implant yang habis masa pakainya

 Pengguna suntik

 Akseptor baru yang akan memakai IUD, implant dan 
pil akan diskrining dengan menggunakan roda klop

 Akseptor lainnya dapat datang dnegan mengikuti 
protokol COVID-19, membuat janji sebelum 
datang untu mendapatkan jadwal kedatangan dan 
melakukan tele registrasi

Metode Kontrasepsi  Metode kontrasepsi modern 
jangka pendek dan jangka 
panjang

 Metode Operasi Pria (MOP) bila 
situasi sudah stabil memakai 
Muyan

 metode kontrasepsi modern jangka panjang yang 
reversible

 Metode alternatif bila metode ideal tidak 
memungkinkan

Mekanisme 
Pelayanan

 Pelayanan Statik di fasilitas 
kesehatan ataupun di 
pelayanan sementara (tenda 
kespro)

 Pelayanan bergerak untuk 
menjangkau pengungsi

 Pelayanan terbatas hanya untuk sasaran prioritas

 Membatasi kontak dengan klien: pelayanan daring, 
dengan perjanjian, jadwal pelayanan tertentu, 
membatasi jumlah klien

KIE dan Pemberdayaan masyarakat

Materi KIE Menggunakan materi KIE 
memakai bahan yang bermanfaat 
bagi pengungsi: pesan dicetak 
di kipas plastik, tas hygiene kit, 
jerigen plastik dll

 Materi KIE dipersiapkan secara elektronik berupa 
gambar, rekaman suara, rekaman video termasuk 
dalam bentuk informasi layanan masyarakat (Public 
Service Announcement/PSA)
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Komponen Bencana Alam Wabah penyakit

Metode KIE Kegiatan KIE dan penyuluhan 
dilakukan secara aktif melalui:

 pelayanan bergerak di tempat 
pengungsian 

 menggunakan mobil              
penerangan (mupen)

Media talkshow di radio, dll

Kegiatan KIE dan penyuluhan dilakukan dengan 
pembatasan kontak:

 menggunakan metode daring (online) & 
menggunakan media sosial, internet, media 
elektronik (TV/Radio)

 Kegiatan KIE, penyuluhan melali telpon 

 (nomer telpon hotline)

Pesan-pesan kunci Pada tahap tanggap darurat: 

 pentingnya melanjutkan 
penggunaan kontrasepsi dan 
mencegah terjadinya drop out 
agar tidak terjadi kehamilan 
yang tidak diinginkan

 bagaimana mendapatkan 
pelayanan kontrasepsi beserta 
lokasi pelayanan Pada tahap 
pascakrisis dan ketika situasi 
sudah mulai stabil:  

 memotivasi PUS di masyarakat 
untuk menggunakan 
pelayanan kontrasepsi yang 
lebih luas termasuk kontrasepsi 
mantap.

 Tunda kehamilan sampai kondisi pandemik berakhir. 
Jangan sampai tidak berKB

 Akseptor KB sebaiknya tidak datang ke petugas 
kesehatan, kecuali yang mempunyai keluhan dan 
dengan perjanjian

 Akseptor IUD/Implan yang sudah habis masa 
pakainya, jika tidak memungkinkan untuk datang ke 
petugas Kesehatan dapat menggunakan kondom 
melalui petugas PLKB atau kader

 Akseptor suntik diharapkan datang ke petugas 
dengan perjanjian atau menggunakan kondom 
melalui petugas PLKB atau kader  

 Akseptor Pil menghubungi PKB/PLKB atau kader 
untuk mendapatkan pil 

 Ibu pasca bersalin sebaiknya langsung 
menggunakan KB Pasca Persalinan (KBPP)

Logistik yang 
dibutuhkan

Alokon, BMHP, fasilitas penunjang, 
materi KIE

 Jumlah alokon dtambah dengan stok untuk metode 
alternatif (pil dan kondom)

 Sama dengan logistik bencana alam dan ditambah 
Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai jenis layanan 
yang diberikan
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