
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2020

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI 
PADA KRISIS KESEHATAN 
AKIBAT BENCANA 



ii

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA



iii

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2020

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI 
PADA KRISIS KESEHATAN 

AKIBAT BENCANA 



iv

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

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“Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Pada Krisis Kesehatan 
Akibat Bencana” ini yang dapat dijadikan acuan dalam memastikan ketersediaan serta pelayanan 
kontrasepsi di wilayah bencana. Dengan tersusunnya pedoman 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,   Juni 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. 

Jakarta, Juni 2020

Direktur Bina Kesertaan KB 
Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus

Dra. Evi Ratnawati
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KATA PENGANTAR

When crisis strikes, women and girls are among the most vulnerable. Women do not stop becoming 
pregnant or giving birth therefore access to skilled birth attendance for safe delivery needs to be ensured. 
Apart from that, continued access to family planning even during an emergency is also critical. It prevents 
unintended pregnancies and lowers the incidence of death and disability related to complications of 
pregnancy and childbirth. Family planning saves lives - according to the updated Minimum Initial Service 
Package (MISP) for Reproductive Health (2018), family planning “preventing unintended pregnancies” is 
repositioned as one of four main clinical and lifesaving services of the MISP. By ensuring access to quality 
birth attendance and family planning services, we ensure people’s human rights.  

UNFPA is committed to meet people’s rights and works to achieve three transformative and people-
centred results in the period leading up to 2030. These transformative results include: (a) an end to 
preventable maternal deaths; (b) an end to the unmet need for family planning; and (c) an end to gender-
based violence and all harmful practices, including female genital mutilation and child, early and forced 
marriage. 

As a key partner in the Family Planning 2020 (FP2020) global partnership, UNFPA has been continuously 
working with the Government of Indonesia, the National Population and Family Planning Board (BKKBN), 
in particular, to reduce the unmet needs for family planning. One of the challenges that occur during 
the recent emergencies in Indonesia is to accommodate family planning needs among IDPs during the 
disaster response phase (crisis situations).  In order to accommodate FP needs in crisis situations, we are 
delighted to take part in the development of a key document, the Guideline on Contraceptive Services 
in Health Crisis after Disaster. This document was developed in close consultation with national and 
sub-national stakeholders to meet the national and sub-national needs and stakeholder landscape in 
Indonesia under the coordination of BKKBN. The Guidelines covers critical steps for the stakeholders to 
take 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 
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the Unreached Groups, BKKBN 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 Guideline. We hope that this 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, Province and Municipality/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.  

Jakarta,   June 2020

Anjali Sen

Representative 
UNFPA Indonesia



viii

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

TIM PENYUSUN

Editor 
•	 Dr.	Ir.	Dwi	Listyawardani,	M.Sc.,	Dip.Com
•	 Dra.	Evi	Ratnawati

Tim Penulis
•	 Novianto	Bayu	Prabowo,	S.Sos,	MM
•	 Nopi	Fauziah,	Apt,	M.Sc	
•	 M.	Febriansyah	K,	S.IP
•	 Rina	Utaminingsih,	Amd.Kep
•	 Marwidi,	SE
•	 Suparman

Kontributor
•	 Samsul	Bahri,	S.Sos
•	 dr.	Tuty	Sahara,	M.Si
•	 dr.	Ratna	Widyastuti
•	 dr.	Raymond	Nadeak,	M.H.Kes
•	 Deni	Achmad	S,	SH
•	 Pither	Amba,	SE
•	 Mujiono,	S.Sos
•	 Agus	Susanto
•	 Lidya	Dwijayani,	SKM
•	 M.	Dwi	Adi	Nugroho,	SKM
•	 Elly	Wahyuni,	Amd.Kep
•	 Mawar	Sulistyo	Rini,	A.Md	
•	 Whinda	Gemaria	Maibang,	SKM
•	 Ike	Indriati
•	 Prof.	Dr.	dr.	Dwiana	Ocviyanti,	SpOG(K),	MPH
•	 Dr.	dr	Melania	Hidayat	MPH
•	 Elisabeth	Adelina	Sidabutar,	Spi.	MMD
•	 Riznawaty	Imma	Aryanty,	SKM,	MSc,	PhD
•	 dr.	Stenly	Sajow,	MSc

Konsultan
•	 dr.	Rosilawati	Anggraini	MMD



ix

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ............................................................................................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR .............................................................................................................................................................................. v
DAFTAR ISI  ................................................................................................................................................................................................. ix

BAB 1  PENDAHULUAN  ............................................................................................................................................................ 1
 A.  Latar Belakang ............................................................................................................................................................ 2
 B.  Tujuan  .............................................................................................................................................................................. 4
  1. Tujuan Umum    .................................................................................................................................................... 4
  2. Tujuan Khusus    .................................................................................................................................................... 4
 C. Sasaran ............................................................................................................................................................................. 5
 D. Batasan Pengertian ................................................................................................................................................. 5

BAB 2.  KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KONSEP DASAR ....................................................................................... 9
 A. Kebijakan dan Strategi ............................................................................................................................................. 10
 B. Pengetahuan Dasar tentang Krisis Kesehatan ......................................................................................... 11
 C. Konsep Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada 
  Krisis Kesehatan Akibat Bencana ..................................................................................................................... 14
 D. Pendekatan Klaster dalam Bencana .............................................................................................................. 17
 E. Sub Klaster Kesehatan Reproduksi di Bawah Klaster Kesehatan ................................................. 19
 F. Pelayanan Kontrasepsi sebagai bagian dari PPAM ............................................................................. 24

BAB 3  PELAYANAN KONTRASEPSI PADA KRISIS KESEHATAN ................................................................ 27
 A. Tahap Prakrisis ............................................................................................................................................................ 28
 B. Tanggap Darurat Krisis Kesehatan ................................................................................................................. 31
 C. Pascakrisis Kesehatan ............................................................................................................................................. 36

BAB 4. PELAYANAN KONTRASEPSI PADA SITUASI BENCANA NON ALAM AKIBAT                                                     
 WABAH PENYAKIT  .......................................................................................................................................................  39
 A. Istilah-Istilah Terkait Bencana Akibat Penyakit Penular ................................................................... 40
 B. Kondisi dan Situasi Khusus yang Terjadi Pada wabah Penyakit Menular   ............................... 41



x

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

 C. Koordinasi Internal dan Eksternal BKKBN   ................................................................................................ 42
 D. Dampak wabah penyakit terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan
  kontrasepsi   ................................................................................................................................................................... 43
 E. Mekanisme pelayanan kontrasepsi pada situasi wabah penyakit:   ............................................ 45
 F.  Pembiayaan  .................................................................................................................................................................. 59
 G.  Referensi   ......................................................................................................................................................................... 59

BAB 5. LOGISTIK PELAYANAN KONTRASEPSI ..................................................................................................... 61
 A. Logistik yang Dibutuhkan untuk Pelayananan Kontrasepsi  ........................................................ 62
 B. Penghitungan Kebutuhan Logistik Berdasarkan Estimasi Sasaran ............................................ 65
 C. Mekanisme Permintaan, Distribusi dan Rantai Supply (Supply Chain) Alokon pada 
  Krisis Kesehatan .......................................................................................................................................................... 70

BAB 6. KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KB &  KESEHATAN REPRODUKSI 
 DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT ........................................................................................................... 79
 A Komunikasi, Infromasi dan Edukasi (KIE) KBKR ...................................................................................... 80
 B Pergerakan Masyarakat  ....................................................................................................................................... 83

BAB 7.  SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN ............................................................................................... 87
 A.  Pencatatan dan Pelaporan Melalui Data Rutin dan Non Rutin .................................................... 88
 B.  Data-data Pelayanan Kontrasepsi yang Dikumpulkan dan Dilaporkan ................................. 89

BAB 8.  MONITORING DAN EVALUASI .............................................................................................................................. 93
 A.  Monitoring ................................................................................................................................................................. 94
 B.  Evaluasi ............................................................................................................................................................................ 96

BAB 9.  PENUTUP ............................................................................................................................................................................. 99

LAMPIRAN  ................................................................................................................................................................................................ 101



1

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

PENDAHULUAN

BAB 

1



2

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang rawan bencana di dunia. Hal ini disebabkan karena letak 
geografis di Pacific Ring of Fire (cincin api Pasific) dan kondisi iklim yang menyebabkan Indonesia 
sering menghadapi situasi darurat bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, 
tanah longsor, kemarau dan kebakaran hutan yang sering kali menimbulkan dampak buruk. 
Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan 
dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim 
seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, 
baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Wilayah Indonesia juga 
merupakan wilayah kepulauan sehingga rawan terhadap bencana kelautan seperti tsunami. Selain 
itu, sebagai negara yang memiliki jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia, Indonesia pun 
rawan terhadap bencana letusan gunung berapi dengan frekuensi letusan beberapa kali dalam 1 
(satu) tahun.

Dengan kondisi Indonesia yang rawan bencana dan kejadian bencana yang berulang, masyarakat 
menjadi terbiasa dan berdamai dengan bencana dan menghasilkan beberapa kearifan lokal. 
Kejadian tsunami Samudra Hindia di tahun 2004, bukan merupakan kejadian yang pertama. 
Hal ini dapat kita lihat di masyarakat kabupaten Simelue yang penduduknya hanya sedikit yang 
menjadi korban tsunami. Jumlah korban yang sedikit karena berdasarkan cerita turun temurun 
tentang gelombang besar yang telah menjadi buah bibir sehingga masyarakat mengerti apa 
yang harus dilakukan saat terjadi gelombang besar. Ini merupakan bagian dari kearifan lokal 
masyarakat masyarakat Simelue. Sayangnya kearifan lokal biasanya ada di daerah pedesaan 
sementara saat ini hampir 50% penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan, sehingga ini 
mengubah pola ketahanan masyarakat di perkotaan. Situasi ini meningkatkan tingkat kerentanan 
penduduk Indonesia yang menggambarkan fenomena lain terkait isu kependudukan. Masyarakat 
yang hidup disekitar wilayah rawan bencana tersebut, pada akhirnya harus selalu bersiap diri 
apabila bencana terjadi sehingga menyebabkan kelompok masyarakat tersebut harus hidup di 
pengungsian dengan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai pada situasi 
krisis bencana, Pada situasi krisis kesehatan, karena keterbatasan sarana dan prasarana, dapat 
menyebabkan hambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara umum, kesehatan 
reproduksi maupun pelayanan kontrasepsi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga mengamanatkan pentingnya upaya untuk mewujudkan pertumbuhan 
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penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Hal ini dilakukan melalui upaya 
pengaturan angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobiltas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk pada setiap dimensinya, peningkatan kesejahteraan keluarga, 
penyiapan dan pengaturan perkawinan. Dengan upaya tersebut maka penduduk akan menjadi 
sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu 
bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan program Keluarga Berencana 
(KB), diantaranya memprioritaskan program KB di wilayah dan sasaran khusus yaitu di wilayah 
tertinggal, terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan dengan meningkatkan akses layanan KB 
metode jangka panjang. Kebijakan program KB diprioritaskan untuk pemenuhan hak reproduksi 
dan kemampuan untuk menentukan pilihan berdasarkan informasi yang diperoleh (informed 
choice).

Sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi merupakan hak tiap warga negara Indonesia. Namun demikian, daerah yang memiliki 
keterbatasan akses, terhadap pelayanan KB seperti daerah pada situasi krisis kesehatan cenderung 
memiliki angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) KB tergolong tinggi.

Sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi merupakan hak tiap warga negara Indonesia, termasuk hak untuk menentukan 
sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis. Pelayanan kesehatan 
dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur 
untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pemerintah bertanggung jawab dan 
menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan 
keluarga berencana yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Namun demikian, 
daerah yang memiliki keterbatasan akses, terhadap pelayanan KB seperti daerah pada situasi 
krisis kesehatan cenderung memiliki angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) KB 
tergolong tinggi.

Pada situasi krisis kesehatan hambatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan 
resiko kesakitan dan kematian pada penduduk yang terkena dampak bencana khususnya pada 
kelompok perempuan dan remaja perempuan. Hal ini terjadi karena pada situasi krisis terjadi 
peningkatan resiko terjadinya kekerasan seksual, resiko penularan IMS/HIV, peningkatan resiko 
komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir Selain itu, hambatan dalam pelayanan kontrasepsi 
karena adanya krisis kesehatan, dapat menyebabkan terjadinya putus pakai sebagai peserta KB.
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Tidak tersedianya pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan akibat bencana dapat menyebabkan 
berbagai konsekuensi berkaitan dengan keluarga berencana dan penyebaran IMS/HIV. Untuk 
keluarga berencana akan mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak dinginkan yang 
biasanya akan berakhir dengan aborsi yang tidak aman dan meningkatnya resiko kesakitan dan 
kematian terkait kehamilan dan persalinan. Akses terhadap pelayanan kontrasepsi secara sukarela 
merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak reproduksi dimana setiap individu atau 
pasangan dapat memutuskan jumlah, jarak maupun waktu untuk memiliki anak.

Mengingat pentingnya pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan, Direktorat Bina Kesertaan 
KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus menyusun sebuah pedoman mengenai penyelenggaraan 
pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan akibat bencana.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan kontrasepsi sukarela dalam upaya 
menjamin keberlangsungan keluarga berencana dan mencegah kehamilan yang tidak 
diinginkan.

2. Tujuan Khusus

a. Memberikan petunjuk operasional untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak 
diinginkan dan segala konsekuensinya melalui pelayanan kontrasepsi pada krisis 
kesehatan akibat bencana;

b. Meningkatkan kesiapsiagaan dan peran aktif BKKBN dan OPD Dalduk KB di dalam 
penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana baik di tingkat pusat, provinsi 
maupun kabupaten;

c. Menyusun mekanisme dan prosedur untuk menjamin ketersediaan alokon pada 
setiap tahapan krisis kesehatan sebagai bagian dari penerapan Paket Pelayanan Awal 
Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan;
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 d. Menyediakan pentunjuk operasional dalam memberikan pelayanan kontrasepsi 
yang terintegrasi dengan komponen PPAM lainnya pada prakrisis, tanggap darurat 
dan pascakrisis kesehatan;

e.    Meningkatkan kapasitas staff BKKBN, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan 
kontrasepsi dan lintas sektor terkait dalam pelayanan kontrasepsi pada setiap tahapan 
krisis kesehatan.

C. Sasaran

Sasaran dari pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi pada Krisis Kesehatan akibat 
Bencana yang ditujukan bagi:

•	 Pengelola	program	KB	di	tingkat	Pusat,	Provinsi	dan	Kabupaten/Kota;

•	 Kementerian/Lembaga	dan	mitra-mitra	kerja	terkait	termasuk	anggota	sub	klaster	kesehatan	
reproduksi, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. Batasan Pengertian 

1. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah alat dan obat 
kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah,  pemerintah daerah atau pihak lain sesuai 
dengan formularium nasional;

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau 
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2007);

3. Modern Contraceptive Prevalence Rate (CPR) di sebut dengan tingkat pemakaian 
kontrasepsi modern pada pasangan usia subur;

4. Data Non rutin adalah data yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan 
prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan pemerintah; 
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5. Fasilitas Pelayanan KB Bergerak adalah fasilitas pelayanan kesehatan bergerak yang 
digunakan untuk menjangkau wilayah yang sulit dan tidak memiliki tenaga kesehatan yang 
kompeten;

6. Informed consent adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan 
kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan metode suntik KB, IUD, implan, tubektomi 
dan vasektomi setelah mendapatkan informed choice;

7. Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan 
hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan 
sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya;

8. Kit Kesehatan Reproduksi seperangkat alat, obat dan bahan habis pakai yang disusun 
secara khusus untuk digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi pada 
situasi krisis kesehatan akibat bencana. Kit ini disusun dan dikemas berdasarkan tindakan 
yang dilakukan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi;

9. Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila di gunakan 
segera setelah hubungan seksual. Dalam buku pedoman ini, kontrasepsi darurat difokuskan 
untuk pencegahan kehamilan bagi penyintas kekerasan seksual/perkosaan. Jenis kontrasepsi 
darurat dapat berupa mekanik (AKDR) maupun medik (pil hormonal);

10. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan 
individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana. 
(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013);

11. Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut MUYAN KB adalah 
fasilitas pelayanan KB Bergerak yang dipergunakan oleh tim pelayanan kesehatan/KB 
terlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat 
khususnya masyarakat di wilayah yang belum tersedia tenaga medis yang kompeten 
ataupun daerah yang memerlukan bantuan pelayanan KB Bergerak seperti pelayanan 
dalam rangka bhakti sosial atau sejenisnya; 

12. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang 
selanjutnya disebut OPD Dalduk KB adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah 
daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraaan 
Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di provinsi dan kabupaten/kota;
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13. Paket Pelayanan Awal Minimum yang selanjutnya disingkat PPAM merupakan 
serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus dilaksanakan segera pada 
tahap awal bencana/saat tanggap darurat krisis kesehatan yang menitikberatkan pada 
pencegahan kematian, kesakitan dan kecacatan pada populasi yang terkena dampak 
bencana, khususnya pada kelompok perempuan dan remaja perempuan. Setelah situasi 
memungkinkan dan mulai stabil, maka pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif 
harus segera dilaksanakan;  

14. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami isteri yang 
isterinya berumur antara 15-49 tahun, atau isteri yang belum berumur 15 tahun namun 
telah menikah, atau isteri yang berumur lebih dari 49 tahun namun masih mendapatkan 
menstruasi; 

15. Pelayanan KB Bergerak merupakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan 
di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau tidak 
bersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan 
pelayanan KB Bergerak seperti pelayanan dalam rangka bhakti sosial atau sejenisnya, 
dengan maksud untuk mendekatkan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang 
bisa dilakukan dengan kunjungan pelayanan dan atau menggunakan fasilitas pelayanan 
Keluarga Berencana (KB) Bergerak;

16. Pelayanan KB Bergerak dengan mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana 
(MUYAN KB) adalah pelayanan KB yang di lakukan oleh tim pelayanan KB terlatih di dalam 

 kendaraan bus yang dirancang sebagai kamar operasi kecil untuk tindakan medis 
kontrasepsi seperti pemasangan dan pencabutan Keluarga Berencana (KB) susuk (implan), 
Pemasangan dan pencabutan AKDR, dan vasektomi;

17. Pengungsi adalah Orang atau kelompok orang yang dipaksa atau harus melarikan diri 
atau meninggalkan rumah atau habitat mereka, sebagai akibat atau untuk menghindari 
dampak dari konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, kekerasan terhadap kemanusiaan, 
bencana alam atau buatan manusia, namun belum melewati batas negara yang diakui 
secara internasional;  

18. Pengungsi eksternal/refugee: Seseorang yang melarikan diri menuju suatu negara 
atau kekuatan asing untuk menghindari bahaya atau penyiksaan karena alasan ras, 
agama, kewarganegaraan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial atau opini politik 
tertentu, berada di luar negaranya, dan tidak bisa, atau karena sangat takut, tidak bersedia 
menyerahkan dirinya kedalam perlindungan negara tersebut;
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19. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, 
pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana 
dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA);

20. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana 
untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan 
program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA 
KENCANA);

21. Penyintas (survivor) kekerasan seksual berasal dari kata survivor dalam bahasa Inggris 
yang artinya orang yang selamat atau bertahan hidup setelah mengalami peristiwa 
kekerasan seksual. Istilah penyintas dipakai sebagai pengganti istilah korban karena lebih 
menunjukkan konotasi positif dan menunjukkan orang tersebut tidak lemah tapi berdaya;

22. Permintaan darurat alokon merupakan suatu mekanisme permintaan yang dilakukan 
melalui pengajuan surat permintaan darurat alokon pada saat kondisi stok mencapai titik 
permintaan darurat;

23. Status kedaruratan bencana tingkat nasional ditentukan atas pertimbangan 
pemerintah provinsi tidak mampu melakukan satu atau lebih tindakan: memobilisasi 
sumber daya, mengaktivasi sistem komando dan melalukan penanganan awal darurat 
secara terbatas. Bencana tingkat nasional biasanya ditetapkan bila bencana berskala sangat 
besar atau lebih dari 1 propinsi yang terkena dampak bencana

24. Stok penyangga atau disebut juga buffer stock adalah sejumlah alokon maupun 
sarana penunjang lainnya yang ditetapkan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi 
atau kehilangan yang tidak dapat diprediksi;

25. Tenda Kesehatan Reproduksi adalah fasilitas kesehatan sementara dalam bentuk tenda 
yang didirikan di lokasi puskesmas yang bangunannya rusak atau di pengungsian yang 
menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi secara terpadu selama 24 jam;

25. Unmet Need KB adalah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tetapi belum dapat terlayani, 
baik dengan alasan ingin menunda punya anak, menjarangkan kehamilan maupun tidak 
ingin menambah anak lagi.



9

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

KEBIJAKAN, STRATEGI 
DAN KONSEP DASAR 

BAB 

2



10

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

A. Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka memastikan akses pelayanan Keluarga Berencana sebagai upaya menjaga 
keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, BKKBN menyusun kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan akibat bencana sebagai berikut:

Kebijakan

1. Memastikan keberlangsungan penggunaan alat dan obat kontrasepsi pada krisis kesehatan 
akibat bencana;

2. Menurunkan angka putus pakai pemakaian alokon dan mencegah kehamilan yang tidak 
diinginkan;

3. Pendekatan multi sektor dan kemitraan dengan lembaga terkait.

Strategi

1. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan jajaran BKKBN di daerah (BKKBN provinsi                    
dan OPD Dalduk KB) dan mitra terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi pada 
krisis kesehatan;

2. Memperkuat koordinasi dan kemitraan BKKBN dengan lintas sektor terkait melalui sub-klaster 
kesehatan reproduksi dalam penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi pada tanggap darurat krisis 
kesehatan dan pelayanan KB komprehensif setelah situasi lebih stabil;

3. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi pada saat terjadinya krisis kesehatan dengan 
menyusun rencana kesiapsiagaan bencana di bidang pelayanan kontrasepsi termasuk mekanisme 
mobilisasi dan distribusi alokon dari stok maksimal dan stok penyangga (buffer stock) dan mekanisme 
permintaan darurat;

4. Penggerakan akseptor dengan beberapa cara seperti melakukan kegiatan Komunikasi Informasi dan 
Edukasi (KIE) dan konseling tentang KB oleh petugas lapangan dan petugas penyuluh KB , keterlibatan 
dan penggerakan masyarakat dalam pelayanan KB, meningkatkan akses melalui pelayanan KB 
bergerak secara rutin dll;

5. Mengoptimalkan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan dengan menggunakan berbagai 
metode pelayanan termasuk pelayanan bergerak dengan tim pelayanan KB bergerak atau 
menggunakan Mobil Unit Pelayanan KB di lokasi lokasi pengungsian atau dengan bekerja sama 
dengan pihak lain dalam memberikan pelayanan seperti dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), tim 
kesehatan TNI atau tim kesehatan dari swasta.
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B. Pengetahuan Dasar Tentang Krisis Kesehatan

1. Krisis Kesehatan

Krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan 
individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana. 

Penggunaan istilah krisis kesehatan pada buku pedoman ini mengacu pada istilah yang 
digunakan oleh Kementerian Kesehatan karena seringkali masalah kesehatan sudah 
muncul sebelum status bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomer 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan 
Krisis Kesehatan. Misalnya pada kondisi bencana gunung berapi. Sering kali sudah ada 
pengungsian dan masalah kesehatan sudah muncul (gangguan saluran pernafasan dan 
masalah kesehatan lain) meskipun status bencana belum ditetapkan oleh pemerintah 
daerah. Dengan demikian, penanganan masalah kesehatan telah dapat dilakukan tanpa 
menunggu penetapan status bencana.

Tahapan Kegiatan Krisis Kesehatan

Kegiatan krisis kesehatan dibagi menjadi 3 tahap, meliputi:

1. Prakrisis Kesehatan: 
 Merupakan serangkaian kegiatan kesiagaan krisis kesehatan  yang dilakukan pada 

situasi tidak terjadi bencana atau situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang 
meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan, pengurangan 
risiko krisis kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penetapan persyaratan standar 
teknis dan analisis penanggulangan krisis kesehatan, kesiap siagaan dan mitigasi 
kesehatan; 

2. Tanggap darurat krisis kesehatan: 
 Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 

akibat bencana untuk menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan, yang 
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, 
pelindungan dan pemulihan korban, memastikan ketersediaan sarana & prasarana 
serta fasilitas pelayanan kesehatan; 
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3. Pascakrisis kesehatan: 
 Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, 

memulihkan, dan/atau membangun kembali sarana & prasarana serta fasilitas 
pelayanan kesehatan.

Penetapan tingkatan status kedaruratan bencana

Sesuai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2008, tentang penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, 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 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.

Tingkatan status kedaruratan bencana:

1. Status kedaruratan bencana kabupaten/kota 

Status ini ditetapkan apabila pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kemampuan 
memobilisasi, mengaktivasi sistem komando dan melakukan penanganan darurat awal 
bencana secara terbatas. Penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah 
terdampak menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota 
bersangkutan.

2. Status kedaruratan bencana provinsi

Status ini ditetapkan apabila pemerintah kabupaten/kota terdampak tidak memiliki 
kemampuan untuk melakukan 1 atau lebih tindakan memobilisasi sumber daya, 
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mengaktivasi sistem komando dan melalukan penanganan awal darurat secara terbatas. 
Bencana tingkat provinsi biasanya ditetapkan bila lebih dari 1 kabupaten yang terkena 
dampak bencana. Ketidakmampuan tersebut diperjelas melalui:

a. Pernyataan resmi dari Bupati/Walikota terdampak mengenai ketidakmapuan dalam 
melaksanakan upaya penanganan darurat bencana; 

b. Pernyataan tersebut didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilalukan 
oleh pemerintah provinsi yang menunjukkan ketidakmampuan tsb. Kewenangan 
dan tanggung jawab penyelenggaraan darurat bencana dapat beralih kepada 
pemerintah provinsi bersangkutan dan selanjutnya gubernur menetapkan status 
kedaruratan bencana provinsi.

3. Status kedaruratan bencana nasional

Status kedaruratan bencana tingkat nasional ditentukan atas pertimbangan pemerintah 
provinsi tidak mampu melakukan satu atau lebih tindakan: memobilisasi sumber daya, 
mengaktivasi sistem komando dan melalukan penanganan awal darurat secara terbatas. 

Bencana tingkat provinsi biasanya ditetapkan bila bencana berskala sangat besar atau lebih 
dari 1 propinsi yang terkena dampak bencana. Ketidakmampuan tersebut diperjelas melalui:

a. Pernyataan resmi dari gubernur wilayah provinsi terdampak mengenai 
ketidakmampuan dalam melaksanakan updaya penanganan darurat bencana; 

b. Pernyataan tersebut didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan 
oleh pemerintah (BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait). Kewenangan dan 
tanggung jawab penyelenggaraan darurat bencana dapat beralih kepada pemerintah 
dan selanjutnya presiden menetapkan status kedaruratan bencana nasional.

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 (lihat penjelasan mengenai sub klaster kesehatan reproduksi di bagian berikutnya). 
Namun bimbingan dan dukungan teknis dapat selalu diberikan oleh BKKBN provinsi dan pusat 
sesuai kebutuhan, tanpa memandang status kedaruratan bencananya.
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C. Konsep Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi 
pada Krisis Kesehatan akibat bencana 

1. PPAM Kesehatan Reproduksi

Ketersediaan layanan kesehatan reproduksi sejak awal bencana/krisis kesehatan adalah 
melalui pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi. Sasaran PPAM adalah penduduk yang 
merupakan kelompok rentan kesehatan reproduksi yaitu bayi baru lahir, ibu hamil, ibu 
bersalin, ibu pascapersalinan, ibu menyusui, anak perempuan, remaja dan wanita usia subur.

PPAM merupakan serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus segera 
dilaksanakan pada tanggap darurat krisis kesehatan dalam rangka menyelamatkan jiwa 
pada kelompok rentan. 

PPAM merupakan intervensi global yang telah menjadi bagian dari standar minimal dalam 
respon bencana/kemanusian yang disebut dengan standar SPHERE. Standar SPHERE adalah 
satu set prinsip dan standar kemanusian yang disusun oleh pekerja/organisasi kemanusiaan 
internasional dengan tujuan untuk memastikan agar penduduk yang terkena dampak 
bencana/pengungsi dapat hidup secara layak dan bermartabat, PPAM telah masuk standar 
SPHERE sejak edisi revisi tahun 2004.

PPAM kesehatan reproduksi diterapkan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan dan 
akan dilanjutkan dengan penerapan kesehatan reproduksi komprehensif ketika situasi sudah 
lebih stabil. Dengan pelaksanaan PPAM yang dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan 
reproduksi komprehensif akan memastikan terjadinya kesinambungan dan keterkaitan 
antara respon bencana dengan kegiatan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi 
terhadap pencapaian tujuan pembangungan berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDGs). Hal ini terkait dengan pencapaian tujuan nomor 3.7 tentang akses universal ke 
kesehatan seksual dan reproduksi, manajemen dan pengurangan risiko serta target nomor 
5.6 tentang gender dan kesehatan seksual dan reproduksi yang mencakup pemenuhan 
kebutuhan kontrasepsi secara sukarela dan menjadikan pemenuhan kebutuhan ini sebagai 
prioritas dalam intervensi.

PPAM kesehatan reproduksi diterapkan pada semua jenis bencana, baik bencana alam 
maupun non alam. Kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi disesuaikan 
dengan hasil penilaian kebutuhan awal, yang dilakukan oleh petugas kesehatan di 
lapangan/anggota sub klaster kesehatan reproduksi.
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Secara umum tidak perlu dilakukan penilaian apakah ada kebutuhan kesehatan  reproduksi 
atau tidak sebelum melaksanakan PPAM, karena dapat dipastikan kalau kebutuhan tersebut 
ada. Tetapi penilaian yang dilakukan adalah untuk melihat kondisi fasilitas kesehatan 
apakah masih berfungsi atau tidak, kondisi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan 
kesehatan reproduksi maupun ketersedian peralatan dan obat-obatan untuk memberikan 
pelayanan kesehatan reproduksi.  

Jika PPAM kesehatan reproduksi tidak dilaksanakan, akan memiliki konsekuensi:                                                
1) meningkatnya kematian maternal dan neonatal, 2) meningkatnya resiko kasus kekerasan 
seksual dan komplikasi lanjutan, 3) meningkatnya penularan Infeksi Menular Seksual (IMS), 
4) terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman, 5) terjadinya 
penyebaran HIV.

2. Tujuan dan Waktu Pelaksanaan PPAM

PPAM dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan kelompok rentan kesehatan reproduksi 
yang terdampak bencana seperti ibu hamil, bersalin, pascapersalinan, bayi baru lahir, remaja 
dan Wanita Usia Subur (WUS), termasuk juga di dalamnya Orang Hidup Dengan HIV/AIDS 
(ODHA) dan semua penduduk terkait pencegahan dan pengobatan IMS. Komponen PPAM 
kesehatan reproduksi dilaksanakan segera setelah mendapatkan hasil penilaian dari tim kaji 
cepat di lapangan (tim Rapid Health Assessment).

Selain itu PPAM kesehatan reproduksi dapat dimonitor pelaksanaannya dengan 
menggunakan HeRAMS (Health Resources Available Mapping System) yang dikembangkan oleh 

Tabel 2. Penjelasan PPAM Kesehatan Reproduksi

ISTILAH PENJELASAN

Paket Kegiatan, koordinasi, perencanaan dan logistik. 
Paket tidak berarti sebuah kotak tetapi mengacu pada strategi yang mencakupkan 
koordinasi, perencanaan, supplies dan kegiatan-kegiatan layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi 

Pelayanan Pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada penduduk terdampak

Awal Dilaksanakan sesegera dengan melihat hasil penilaian kebutuhan awal.

Minimum Kebutuhan kesehatan reproduksi minimum
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Badan Kesehatan Dunia (WHO). HeRAMS merupakan suatu pendekatan untuk memonitor 
kondisi fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, serta ketersediaan sumber daya, termasuk di 
dalamnya monitoring pelayanan kesehatan reproduksi melalui pelaksanaan PPAM.

PPAM terdiri dari 7 tujuan sebagai berikut; 

1. Memastikan dan menentukan koordinator sub klaster kesehatan reproduksi untuk 
pelaksanaan PPAM;

2. Mencegah dan menangani kekerasan seksual;

3. Mencegah penularan dan mengurangi kesakitan dan kematian karena HIV dan Infeksi 
Menular Seksual (IMS) lainnya;

4. Mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal;

5. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan;

6.  Melaksanakan kesehatan reproduksi dan pelibatan remaja di semua komponen 
PPAM;

7. Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan terintegrasi ke 
dalam pelayanan kesehatan dasar sesegera mungkin dan bekerja bersama sektor 
kesehatan untuk menangani 6 blok pembangun sistem kesehatan (six building 
blocks);

8  Pengelolaan logistik kesehatan reproduksi.

Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan merupakan komponen dan tujuan penting 
dari pelaksanaan PPAM dan dapat dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan kontrasepsi.

D. Pendekatan Klaster dalam Bencana

Klaster merupakan sekelompok badan, organisasi, dan/atau lembaga yang bekerjasama untuk 
mencapai tujuan bersama, yaitu untuk mengatasi kebutuhan pada sektor tertentu (contohnya 
adalah kesehatan). Pendekatan klaster adalah salah satu pendekatan koordinatif yang menyatukan 
semua pihak terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya penanggulangan 
bencana, untuk meminimalkan kesenjangan dan tumpang tindih dalam bantuan/pelayanan.
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 Klaster Bencana di Tingkat Internasional 

Klaster internasional adalah kelompok organisasi kemanusiaan, baik PBB dan non-PBB, di 
masing-masing sektor utama aksi kemanusiaan, misalnya air dan fasilitas sanitasi, kesehatan 
dan logistik. Mereka ditunjuk oleh Inter-Agency Standing Committee (Komite Tetap Antar 
Lembaga/IASC) dan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk koordinasi. Klaster ini 
diketuai oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). 
Ada 11 (sebelas) klaster internasional, salah satunya klaster kesehatan dan gizi yang di 
koordinasi oleh World Health Organization (WHO) dan United Nation Children’s Fund (Unicef ). 

Gambar 1. Klaster Bencana di Tingkat Internasional
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 Klaster Bencana di Tingkat Nasional

Indonesia mengadopsi sistem klaster internasional dalam penanggulangan bencana. 
Dengan mempertimbangkan situasi dan struktur pemerintah maka berdasarkan keputusan 
Kepala BNPB Nomor 173 tahun 2015, klaster nasional penanggulangan bencana diadaptasi 
menjadi 8 klaster, yaitu; kesehatan, pencarian dan penyelamatan, logistik, pengungsian 
dan perlindungan, pendidikan, sarana dan prasarana, ekonomi dan pemulihan dini. Dari 
8 klaster tersebut yang terkait dengan kesehatan reproduksi adalah klaster kesehatan dan 
klaster pengungsian dan perlindungan. 

PENCARIAN DAN 
PENYELAMATAN

Gambar 2. Klaster Bencana di Tingkat Nasional
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LOGISTIK
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E. Sub Klaster Kesehatan Reproduksi di Bawah Klaster Kesehatan

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. Sub 
klaster kesehatan reproduksi dibentuk di tingkat pusat hingga di tingkat daerah secara berjenjang, 
berfungsi dan berkoordinasi sejak pra krisis, saat krisis dan pascakrisis kesehatan.

Gambar 3: Struktur klaster kesehatan dan sub klaster kesehatan reproduksi 
di dalam sistem klaster nasional di tingkat pusat
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 Mekanisme koordinasi melalui sub klaster kespro

Sub klaster kesehatan reproduksi mempunyai anggota lembaga pemerintah, swasta,  
organisasi profesi dan masyarakat penggiat kesehatan reproduksi. Sub klaster kesehatan 
reproduksi diketuai seorang koordinator yang mengkoordinir komponen-komponen 
dalam PPAM kesehatan reproduksi yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, 
pencegahan penularan IMS/HIV, kesehatan maternal dan neonatal, pencegahan kehamilan 
yang tidak diinginkan, logistik serta kesehatan reproduksi remaja. Untuk setiap komponen 
PPAM kesehatan reproduksi ditunjuk seorang penanggung jawab komponen. 

Gambar 4: Struktur klaster kesehatan dan sub klaster kesehatan reproduksi 
di dalam sistem klaster nasional di tingkat daerah
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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. 

Jika terjadi bencana berskala besar dan daerah membutuhkan bantuan, maka tim sub-klaster di 
tingkat pusat akan diturunkan untuk memberikan bantuan teknis dan bantuan operasional untuk 
pelaksanaan PPAM di daerah yang terkena dampak bencana. 

Pelayanan kontrasepsi dan promosi konseling kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan 
melibatkan berbagai direktorat di dalam struktur organisasi BKKBN karena melibatkan proses 
perencanaan dan alokasi anggaran, mekanisme pelayanan kontrasepsi melalui beberapa jalur 
maupun ketersediaan logistik dan manajemen distribusi alokon dan materi KIE pada situasi krisis 
kesehatan. Oleh karena itu di tingkat pusat akan dibentuk tim siaga bencana BKKBN di bawah 
koordinasi Direktorat Bina Kesertaan KB melalui Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus di bawah 
naungan Deputi Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.

Tim siaga bencana BKKBN akan berfungsi memberikan dukungan dan bimbingan teknis dan 
logistik bagi BKKBN tingkat provinsi dan OPD Dalduk KB tingkat kabupaten dalam penyediaan 
layanan kontrasepsi di daerah yang terkena dampak krisis kesehatan akibat bencana.

Informasi detail tentang keanggotaan tim siaga bencana BKKBN di tingkat pusat dan kerangka 
kerja tim siaga dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.
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BKKBN Pusat harus menjadi anggota aktif sub-klaster kesehatan reproduksi dan bertanggungjawab 
untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan berkoordinasi dengan anggota lain dari 
sub klaster kesehatan reproduksi yang merupakan mitra BKKBN dalam menyediakan pelayanan 
kontrasepsi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional, organisasi profesi dan sektor 
swasta melalui CSR (Corporate Social Responsibility)

Gambar 5: Struktur Sub Klaster Kesehatan Reproduksi di Tingkat Pusat
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Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, selaku koordinator sub klaster kesehatan reproduksi 
adalah eselon 3/penanggung jawab program kesehatan keluarga/kesehatan reproduksi di dinas 
kesehatan.

BKKBN Provinsi dan OPD Dalduk & KB kabupaten/kota harus menjadi anggota aktif sub-klaster 
kesehatan reproduksi di daerah apabila sub klaster kesehatan reproduksi di daerah sudah terbentuk 
dan bertanggungjawab untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan berkoordinasi 
dengan anggota lain dari sub klaster kesehatan reproduksi.
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Gambar 6: Struktur Sub Klaster Kesehatan Reproduksi di Tingkat Daerah
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F. Pelayanan Kontrasepsi sebagai Bagian dari PPAM

Pelayanan kontrasepsi pada setiap tahapan dari krisis kesehatan akibat bencana sangat penting 
untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan beberapa pengalaman bencana di Indonesia, ada 2 kemungkinan terkait 
keberlanjutan penggunaan kontrasepsi pada krisis kesehatan:

1. Keinginan untuk terus menggunakan kontrasepsi karena tidak ingin hamil lagi di 
pengungsian dengan kondisi yang tidak pasti maupun tidak ingin hamil lagi meskipun 
situasi sudah lebih stabil;

2. Keinginan untuk mempunyai anak lagi untuk menggantikan anak-anak yang meninggal 
saat bencana. Hal ini terjadi apabila bencana berskala besar seperti bencana gempa dan 
tsunami di Aceh tahun 2004 dimana banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga. 
Meskipun ingin punya anak lagi, tetapi kelompok ini tidak ingin hamil pada saat tanggap 
darurat melainkan merencanakan kehamilan pada saat kondisi sudah lebih stabil dan 
mendapat kepastian tempat tinggal di masa yang akan datang di hunian sementara 
(huntara) atau di hunian tetap (huntap).

Meskipun kedua kelompok memiliki keinginan yang berbeda, tetapi keduanya ingin meneruskan 
penggunaan kontrasepsi dan tidak ingin hamil di situasi pengungsian pada fase awal/tanggap 
darurat krisis kesehatan. Oleh karena itu, harus dipastikan tersedianya pelayanan kontrasepsi pada 
tanggap darurat dan pascakrisis kesehatan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. 
Pasca gempa di Nusa Tenggara Barat di tahun 2018 sudah ada permintaan pelayanan kontrasepsi 
di minggu pertama pasca bencana dan permintaan pelayanan kontrasepsi mulai muncul di 
minggu kedua pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di provinsi Sulawesi Tengah tahun 
2018.
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Sesuai dengan konsep PPAM yang telah dipaparkan di atas, pelayanan kontrasepsi sebagai bagian 
dari PPAM difokuskan pada pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan diterapkan pada 
tahap tanggap darurat krisis kesehatan (tahap awal bencana). Pelayanan keluarga berencana 
yang lebih luas dan komprehensif akan diberikan pascakrisis setelah situasi lebih stabil. Lamanya 
tahap tanggap darurat akan ditetapkan oleh kepala daerah setempat tergantung besarnya skala 
bencana dan lama waktu yang dibutuhkan untuk penanganan darurat dan dapat diperpanjang 
sesuai dengan kebutuhan dan situasi di lapangan.

Pelayanan kontrasepsi dapat diberikan secara terpadu dengan komponen PPAM yang lain, 
seperti pemberian kontrasepsi pasca salin atau pasca-keguguran di bawah komponen kesehatan 
maternal dan neonatal, pemberian kondom sebagai bagian dari perlindungan ganda (dual 
protection) dari kehamilan dan infeksi menular seksual (IMS), dan pemberian kontrasepsi darurat 
sebagai bagian dari penanganan medis penyintas kekerasan seksual.  Pemberian kondom dapat 
berfungsi sebagai pencegahan kehamilan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan 
ke-3 PPAM yaitu mencegah penularan dan mengurangi kesakitan dan kematian karena HIV dan 
Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya.

Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan dapat dilihat 
di bab selanjutnya (Bab III).

 

Tabel 1: Data pelayanan kontrasepsi di NTB dan Sulawesi Tengah selama 
tahap tanggap darurat krisis kesehatan pasca bencana 2018

Sumber data: 5 tenda kespro di NTB (periode Sept – Oct 2018) dan 15 tenda kespro di 
Sulawesi Tengah (periode Oktober -Desember 2018) – Kementerian Kesehatan

HASIL PELAYANAN KB PADA MASA TANGGAP DARURAT

Metode NTB Sulteng

Suntik 179 722

Pil 56 264

Implan 9 94

AKDR 1 43

TOTAL 245 1.123*
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Untuk dapat menyediakan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas pada krisis kesehatan, harus 
dilaksanakan serangkaian kegiatan secara berkesinambungan; dimulai dengan melakukan 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)

A. Tahap Prakrisis

Kegiatan yang dilakukan pada tahap prakrisis adalah merupakan kegiatan kesiapsiagaan sebelum 
terjadinya krisis kesehatan. Kegiatan kesiapsiagaan meliputi:

1. Memperkuat koordinasi internal dan external BKKBN

a. Koordinasi internal

 Mengidentifikasi provinsi/kabupaten rawan bencana sebagai provinsi/
kabupaten prioritas berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 
yang ditetapkan oleh BNPB (lihat lampiran 3). Melakukan kegiatan-kegiatan 
kesiapsiagaan di provinsi dan kabupaten prioritas termasuk penyediaan alokon 
pada stok level minimal;

 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 bencana perlu dibentuk juga di tingkat regional berdasarkan hasil 
identifikasi provinsi dan kabupaten prioritas dengan indeks resiko bencana 
yang tinggi. Tim siaga di tingkat regional akan ditugaskan untuk membantu 
provinsi yang berada di sekitar wilayah, khususnya bila kantor BKKBN di provinsi 
ikut terdampak dan tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Lokasi tim siaga BKKBN 
di tingkat regional akan ditentukan kemudian;

 Pertemuan koordinasi tim siaga bencana secara rutin sesuai yang disepakati di 
kerangka acuan.
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b. Koordinasi eksternal

1. BKKBN di tingkat pusat, provinsi dan OPD Dalduk KB di kabupaten/kota 
bergabung dan berpartisipasi aktif di sub klaster kesehatan reproduksi tingkat 
nasional dan di daerah (apabila sudah terbentuk) dan bertanggung jawab 
untuk komponen pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Mengidentifikasi mitra potensial dan menjalin kerja sama seperti organisasi 
terkait keluarga berencana termasuk dengan Lembaga Sosial Masyarakat 
(LSM) nasional, organisasi profesi dan sektor swasta melalui Corporate 
Social Responsibility (CSR). Melakukan kegiatan advokasi dan sosialisasi akan 
pentingnya pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan di lingkungan internal 
BKKBN di pusat dan daerah serta di lingkungan eksternal BKKBN seperti lintas 
sektor terkait. Kegiatan advokasi harus dilakukan dengan berbasis bukti 
(evidence-based advocacy) dengan memaparkan data-data cakupan pelayanan 
kontrasepsi prakrisis dan pascakrisis, untuk melihat dampak krisis kesehatan 
terhadap pelayanan kontrasepsi.

 Perlu dilakukan identifikasi mitra-mitra yang selama ini sudah bekerja sama 
dengan BKKBN maupun mitra baru yang dapat mendukung penyediaan 
pelayanan kontrasepsi seperti di bawah ini:

a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Pada tahun 2017, telah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) 
no: 27/KSM/G2/2017 antara BKKBN dan BNPB tentang Pelayanan 
Kependudukan Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga dalam 
Penanggulangan Bencana.  Nota kesepahaman ini mencakup:

1. Pemanfaatan data dan informasi program Kependudukan, KB dan 
Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA); 

2. Pemanfaatan data dan informasi peta resiko dan rawan bencana;

3. Memfasilitasi pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) program (BANGGA KENCANA);

4. Pemanfaatan program (BANGGA KENCANA);
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5. Memfasilitasi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan; 

6. Memfasilitasi pelayanan ketahanan keluarga;

7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). 

Berdasarkan Nota Kesepahaman ini, maka BKKBN di tingkat Pusat, Provinsi dan 
Kabupaten dapat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dengan kegiatan advokasi 
maupun integrasi program BANGGA KENCANA khususnya pelayanan kontrasepsi 
ke dalam kegiatan kesiapsiagaan dan respon bencana BNPB/BPBD. Misalnya 
penggunaan Index Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dan peta wilayah rawan bencana 
yang disusun oleh BNPB yang dapat dipakai oleh BKKBN dalam menentukan provinsi/
kabupaten prioritas, dukungan logistik BNPB untuk transportasi dan pendistribusian 
alat dan obat kontrasepsi ke daerah yang terdampak bencana dll.

b. Tentara Nasional Indonesia

 Selama ini BKKBN telah bekerja sama secara rutin dengan TNI untuk pelaksanaan 
kegiatan momentum seperti “Manunggal KB-TNI”, kerja sama dengan TNI dapat 
ditingkatkan dalam respon krisis kesehatan:

 Mobilisasi personil TNI (termasuk tim kesehatan) untuk mendukung pelayanan 
kontrasepsi bergerak di lokasi pengungsian;

 Bantuan alat transportasi (pesawat Hercules, truk, mobil dll) untuk membantu 
transportasi alokon dan logistik lainnya ke lokasi bencana;

 Bantuan alat komunikasi bila jaringan komunikasi melalui telepon dan internet 
tidak berfungsi.

c. ORARI (Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia); untuk mendukung 
komunikasi maupun sistem pelaporan melalui radio pada saat tanggap 
darurat krisis kesehatan.

d. Pihak swasta untuk mendukung logistik alokon, pelayanan kesehatan 
dan kontrasepsi bergerak maupun bantuan logisik umum seperti tenda, 
generator dan lain-lain.
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e. Lembaga internasional seperti badan PPB (UN OCHA, UNFPA), LSM 
Internasional.

3.  Menyiapkan panduan-panduan dan materi untuk edukasi.

 Menyusun rencana kesiapsiagaan internal BKKBN yang dipaparkan dan diintegrasikan 
dengan rencana kesiapsiagaan sub klaster kesehatan reproduksi, klaster kesehatan 
dan klaster terkait lainnya.

 Pembangunan kapasitas internal dan eksternal BKKBN melalui pelatihan termasuk 
pelatihan PPAM dalam memenuhi kebutuhan kontrasepsi secara sukarela pada krisis 
kesehatan.

 Pengadaan logistik yang dibutuhkan termasuk alokon dan logistik penunjang lainnya 
(dijelaskan pada di bab IV).

B. Tanggap Darurat Krisis Kesehatan

Tujuan ke-5 dari PPAM adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Langkah-langkah yang 
harus dilakukan:

1. Memastikan tersedianya alokon jangka pendek dana jangka panjang (reversible) bagi 
Pasangan Usia Subur (PUS). Untuk dapat memastikan tersedianya pelayanan kontrasepsi, 
harus dilakukan langkah sebagai berikut:

a. Penilaian kebutuhan yang dilakukan secara bersama dengan penilaian kebutuhan 
PPAM yang dilakukan oleh sub klaster kesehatan reproduksi di hari-hari awal pasca 
bencana. Lihat lampiran 4: formulir penilaian kebutuhan cepat atau rapid need 
assessment.

 Data yang dikumpulkan melalui penilaian kebutuhan:

 Kondisi kantor BKKBN provinsi/OPD Dalduk KB Kabupaten Kota (gudang dan 
kondisi alokon beserta fasilitas penunjangnya: alat transportasi, mobil muyan 
dll) serta kondisi fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi 
termasuk kondisi alokon dan alat-alat lainnya. Jika bangunan kantor rusak, 
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dapat didirikan kantor sementara/pos dengan menggunakan tenda untuk 
koordinasi penyediaan dan pendistribusian alokon serta pelayanan kontrasepsi 
bergerak;

 Lakukan penghitungan dan pengecekan kondisi fisik alokon dan sarana 
penunjang untuk melihat adanya kerusakan atau kehilangan. Jika terdapat 
kerusakan, buatlah Berita Acara Kerusakan dan ditindaklanjuti dengan usulan 
penghapusan, bila situasi telah memungkinkan. Lakukan penyesuaian pada 
kartu stok. Lihat lampiran 4: Berita Acara Kejadian Bencana;

 Apabila akibat bencana tidak dapat membuka gudang alokon karena berbagai 
sebab seperti petugas pemegang kunci gudang menjadi korban, kunci gudang 
tidak ditemukan dan sebab lain, maka Kepala Perwakilan BKKBN provinsi atau 
pejabat lain yang berwenang dapat melakukan tindakan membuka paksa 
gudang alokon. Pembukaan paksa dikuti dengan membuat Berita Acara 
pembukaan paksa gudang dengan penjelasan mengenai situasi dan kondisi 
pasca bencana dan alasan pembukaan gudang alokon secara paksa;

 Kondisi personil BKKBN provinsi/OPD Dalduk KB Kabupaten: jumlah yang 
menjadi korban meninggal/terkena dampak krisis kesehatan, termasuk 
kondisi personil PKB (Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB). Lakukan 
penilaian apakah kantor perwakilan BKKBN/OPD Dalduk KB dapat berfungsi 
dan melaksanakan tugasnya atau tidak. Jika tidak dapat berfungsi, rencanakan 
permintaan bantuan personil dari kantor perwakilan terdekat melalui kantor 
BKKBN propinsi. Permintaan bantuan dapat melalui komunikasi telepon 
ataupun radio pada hari-hari awal pasca bencana dan surat permintaan/
dokumen dapat dilengkapi bila situasi telah memungkinkan;

 Kondisi kampung-kampung KB di wilayah/lokasi yang terkena dampak 
bencana;

 Data penduduk yang terkena dampak krisis kesehatan akibat bencana, 
dapat diperoleh dari sub-klaster kespro (yang mendapatkan data tersebut 
dengan menggunakan estimasi statistik jika data tidak tersedia dan dapat 
menggunakan kalkulator PPAM (MISP calculator);
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 Data peserta KB pada prakrisis/pra-bencana (bila masih ada);

 Estimasi jumlah sasaran pelayanan kontrasepsi: Pasangan Usia Subur (PUS);

1. Data pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur (Modern 
Contraceptives Prevalence Rate/CPR dari penduduk setempat (host 
community) dan pengungsi;

2. Metode Mix kontrasepsi (method mix) baik penduduk setempat (host 
community) dan pengungsi;

3. Kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan untuk 
metode kontrasepsi tertentu;

b. Penyediaan alokon menggunakan stok yang ada atau melalui mekanisme permintaan 
darurat (dibahas lebih mendalam di bab IV: Logistik Pelayanan Kontrasepsi).

c. Menyediakan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) termasuk konselling 
yang menjelaskan berbagai metode kontrasepsii termasuk efektivitasnya 
dengan menjamin kerahasiaan dan kerahasiaan klien, layanan yang setara dan 
nondiskriminasi serta materi konseling untuk KB post partum. Contoh materi KIE 
dapat dilihat di bab V.

d. Memastikan masyarakat mengetahui tentang ketersediaan alokon bagi PUS 
(Pasangan Usia Subur).

e. Memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan komoditas yang 
tersedia termasuk lokasi pelayanan kesehatan reproduksi bagi penduduk terdampak 
yang tinggal di lokasi pengungsian.

Tempat pemberian pelayanan kontrasepsi:

Pelayanan kontrasepsi sebagai bentuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan diberikan 
sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi terpadu yang mencakup kesehatan 
maternal dan neonatal, pelayanan medis bagi penyintas kekerasan seksual, serta pencegahan dan 
pengobatan IMS dan HIV (melanjutkan pengobatan anti retro viral bagi pengidap HIV/AIDS). Pada 
situasi krisis kesehatan pelayanan kontrasepsi dapat di berikan:
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1. Fasilitas kesehatan statik yang masih berfungsi (rumah sakit, puskesmas, pustu dll);

2. Fasilitas kesehatan sementara: tenda kesehatan reproduksi yang didirikan di lokasi 
pengungsian atau di fasilitas kesehatan yang rusak;

3. Pelayanan KB bergerak: 

 kunjungan rumah atau kunjungan ke lokasi pengungsian;

 pelayanan melalui muyan KB.

Pelayanan kontrasepsi dilakukan pada situasi tanggap darurat krisis kesehatan, harus 
berkulitas dan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah ditentukan: 

  Melakukan persetujuan tindakan medis (informed consent): memberikan penjelasan 
agar klien memahami dan mampu membuat keputusan dan menyetujui pelayanan 
yang diberikan (informed choice);

 Menjamin kerahasiaan (privacy);

 Menghormati hak asasi manusia;

 Non diskriminasi: mencakup semua kelompok masyarakat: termasuk kelompok 
rentan.
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Penyelenggaran pelayanan kontrasepsi:

1. Pra Pelayanan

Hal-hal yang harus dilakukan sebelum pelayanan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi calon peserta KB oleh PKB/PLKB;

b. Konseling klien oleh tenaga kesehatan/tim medis pelayanan kontrasepsi;

c. Penapisan klien untuk melakukan kajian terhadap kondisi kesehatan klien 
sehingga dapat disesuaikan dengan metode kontrasepsi yang diinginkan;

d. Penandatanganan Informed Consent;

e. Penyiapan alat dan obat kontrasepsi (alokon);

f. Persiapan tenaga medis pelayanan.

2. Pelayanan Kontrasepsi

Pelaksanaan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan harus sesuai dengan 
standarisasi pelayanan KB yang berlaku, termasuk praktek kewaspadaan standard 
untuk pencegahan infeksi sesuai prosedur yang ditentukan oleh Kementrian 
Kesehatan.
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3. Pasca Pelayanan

Dapat dilakukan dengan memberikan:

a. Konseling pasca pelayanan;

 Konseling pasca pelayanan dilakukan untuk memberikan informasi kepada 
akseptor tentang perawatan pasca pelayanan, gangguan efek samping atau 
komplikasi serta waktu untuk melakukan kunjungan ulang pasca pelayanan.

b. Penanganan komplikasi dan efek samping;

 Komplikasi merupakan kumpulan gejala ringan dan gejala berat yang timbul 
akibat tindakan pelayanan KB dan harus segera ditangani dengan memberikan 
pertolongan pengobatan dan/atau membawa ke tempat pelayanan kesehatan 
terdekat yang menjadi rujukan.

c. Prosedur penanganan komplikasi;

 Prosedur penanganan komplikasi mengacu pada prosedur penanganan 
komplikasi dengan mengikuti Peraturan Kepala BKKBN tentang penggerakan 
pelayanan KB serta ayoman, komplikasi dan kegagalan kontrasepsi.

C. Pascakrisis Kesehatan

Perencanaan pelayanan kontrasepsi komprehensif pada pascakrisis kesehatan dilakukan seperti 
pada kondisi normal yang meliputi:

1. Menyediakan pelayanan kontrasepsi komprehensif yang mencakup semua jenis metode 
kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang (MKJP). Metode Operasi Pria (vasektomi) 
dapat dipromosikan dan diberikan melalui muyan KB ketika situasi sudah mulai stabil;

2. Meningkatkan cakupan pelayanan kontrasepsi sesuai target Perkiraan Permintaan 
Masyarakat (PPM) kontrasepsi sampai mencapai cakupan layanan seperti pada situasi 
prakrisis (sebelum bencana). Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelayanan 
kontrasepsi bergerak secara aktif di lokasi pengungsian atau hunian sementara (Huntara) 
bekerja sama dengan mitra BKKBN;
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3. Mengumpulkan data cakupan pelayanan kontrasepsi secara mendetail dan komprehensif 
serta melakukan analisis hasil cakupan prakrisis, tanggap darurat dan pascakrisis;

4. Melaksanakan kegiatan pelayanan kontrasepsi seperti pada situasi prakrisis/situasi normal; 

5. Melakukan monitoring secara berjenjang dan terjadwal;

6. Pengaturan kembali stok alokon di wilayah terdampak termasuk mengganti alokon yang 
dipinjam/dipakai pada tahap tanggap darurat;

7. Merencanakan pelatihan yang dibutuhkan bagi penyedia pelayanan kontrasepsi seperti 
pelatihan tentang PPAM, Contraceptive Technology Update (CTU) dll.
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Tabel 2: Rangkuman kegiatan yang harus dilakukan 
di setiap tahapan krisis kesehatan:

TAHAP KRISIS 
KESEHATAN

KEGIATAN

Prakrisis kesehatan Melakukan kegiatan kesiapsiagaan 
1. Mengidentifikasi daerah rawan bencana berdasarkan Indeks Rawan Bencana 

Indonesia (IRBI) yang ditentukan oleh BNPB 
2. Memperkuat koordinasi di lingkungan internal dan external BKKBN Advokasi 

dan sosialisasi pentingnya pelayanan kontrasepsi
3. Pelatihan dan orientasi pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan bagi staff 

BKKBN di pusat dan di daerah dan bagi pemberi pelayanan kontrasepsi
4.  Penyusunan kebijakan
5. Penyediaan logistik (alokon) dan penyediaan perlengkapan penunjang 

termasuk materi KIE dan panduan pelayanan.

Tanggap darurat krisis 
kesehatan

Penyediaan pelayanan kontrasepsi sebagai bagian dari penerapan PPAM: 
1. Memastikan tersedianya alokon jangka pendek dan jangka panjang 

(reversible) yang diawali dengan:

  Melakukan penilaian kebutuhan: keadaan kantor, gudang, alokon  
dan SDM

  Melakukan pendataan kondisi kampung KB di wilayah yang 
terdampak bencana

  Penyediaan alokon menggunakan stok yang ada (stok maksimal) 
atau melalui mekanisme permintaan darurat

2. Menyediakan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 
3. Memastikan masyarakat mengetahui tentang ketersediaan alokon untuk 

Pasangan Usia Subur (PUS)
4. Memberikan promosi & konseling kesehatan reproduksi, termasuk lokasi 

pelayanan kesehatan reproduksi

Pascakrisis 
kesehatan

Secepatnya melakukan perencanaan pelayanan kontrasepsi komprehensif dan 
pelayanan kontrasepsi pada kondisi normal
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PELAYANAN KONTRASEPSI PADA 
SITUASI BENCANA NON ALAM 
AKIBAT  WABAH PENYAKIT

BAB 

4
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Berdasarkan UU Penanggulangan Bencana no 24 tahun 2007, bencana dibedakan menjadi bencana alam, 
non alam dan bencana sosial. Topik tentang bencana alam sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. 
Sedangkan bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa 
non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Salah satu jenis bencana non alam adalah bencana akibat wabah penyakit. Pada bab ini, secara khusus 
akan dibahas tentang bencana akibat penyakit menular, dampaknya terhadap pelayanan kontrasepsi 
dan bagaimana memberikan pelayanan kontrasepsi pada situasi tersebut.

A. Istilah-istilah Terkait Bencana Akibat Penyakit Penular

 Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya 
suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara 
nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat 
menimbulkan malapetaka

 Epidemi adalah wabah penyakit yang mengenai wilayah geografis yang lebih luas.  
Contohnya, epidemi SARS pada 2003 yang menyebabkan lebih dari 774 orang meninggal 
dunia (laporan WHO 2003)

 Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah 
geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara 
atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contohnya adalah pandemi COVID-19 yang 
mengenai hampir seluruh benua di tahun 2019-2020. 

 Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah 
pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi 
sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

 Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk 
dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian 
rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
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 Alat Pelindung Diri (APD) atau Personal Protective Equipment (PPE) adalah peralatan yang 
harus dikenakan untuk mencegah kemungkinan tertular penyakit menular termasuk 
Influenza

B. Kondisi dan Situasi Khusus yang Terjadi pada Wabah Penyakit Menular

Kondisi yang diakibatkan oleh suatu wabah penyakit menular dapat bervariasi tergantung dari jenis 
penyakitnya, mekanisme penularan penyakit (bisa ditularkan melalui udara, kontak dengan cairan 
tubuh orang yang terinfeksi, air yang tercemar dll) dan tingkat penyebaran wabah. Berdasarkan 
UU wabah no 4 tahun 1984 dan Peraturan Menteri Kesehatan no 1501 tahun 2010, terdapat 17 
jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah termasuk B, Demam berdarah Dengue 
(DBD), campak, difteri, virus avian influenza, dan penyakit lainnya termasuk penyakit menular baru 
(new emerging disease). Wabah penyakit yang ditularkan melalui udara (airborne disease) seperti 
wabah SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), Influenza (flu burung, flu babi), dan COVID-19 
yang ditularkan melalui droplet dan jalur kontak akan sangat cepat ditularkan ke orang lain 
dibandingkan penyakit lain yang ditularkan lewat cairan tubuh seprti wabah kolera, ebola dan lain 
sebagainya. Penyakit yang ditularkan melalui udara akan sangat cepat sekali menyebar melalui 
bersin, batuk, dan kontak dengan selaput lendir (mukosa) dari penderita atau sumber infeksi ke 
orang yang tidak terinfeksi. Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman penanganan wabah 
penyakit covid-19 di Indonesia pada tahun 2019-2020. Penerapan untuk jenis wabah penyakit lain 
termasuk penyakit menular baru, akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat terjadi wabah 
penyakit tsb.

Untuk mengurangi kecepatan penularan, secara umum akan dilakukan pembatasan kontak antara 
penderita penyakit tersebut dengan orang yang sehat, khususnya pada kelompok rentan seperti 
anak-anak, orang tua, orang dengan penyakit penyerta dll.

Pembatasan kontak dilakukan dengan berbagai tingkatan, mulai dari isolasi mandiri, isolasi 
penderita yang sakit, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menjaga jarak sosial (social 
distancing), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan karantina wilayah. 

Pada situasi pandemi COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020, dipilih mekanisme Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan berbagai pertimbangan termasuk kesehatan dan sosial 
ekonomi. Berdasarkan UU no 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pada penerapan 
PSBB dilakukan tindakan sbb:
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a. Peliburan sekolah dan tempat bekerja (belajar dan bekerja dari rumah)

b. Pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau

c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Selama penerapan PSBB pelayanan dasar dan penting termasuk pelayanan kesehatan masih dapat 
dilakukan dengan memperhatikan protokol penanganan COVID-19.

C. Koordinasi Internal dan Eksternal BKKBN

Selama kondisi wabah penyakit, perlu dilakukan koordinasi untuk penanganan wabah baik di 
lingkungan internal BKKBN maupun koordinasi eksternal dengan pihak lain di luar BKKBN:

1. Koordinasi internal:

 Koordinasi tim siaga bencana BKKBN di tingkat pusat

 Pembentukan tim gugus kerja di lingkungan BKKBN pusat, sesuai petunjuk 
pemerintah (BNPB)

 Koordinasi dengan kantor perwakilan BKKBN di provinsi

2. Koordinasi eksternal:

 Koordinasi dengan OPD Dalduk KB di tingkat kabupaten/kota

 Koordinasi dengan dinas kesehatan dan mitra lainnya melalui sub-klaster kesehatan 
reproduksi

 Dengan gugus tugas pengendalian wabah: termasuk di dalamnya dengan Direktorat 
Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Direktorat Kesehatan 
Keluarga Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB)

 Dengan organisasi profesi: Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Obstetri dan 
Ginekologi Indonesia (POGI), Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia 
(HOGSI)
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 Koordinasi dengan Badan PBB (UNFPA, WHO), lembaga internasional dan nasional 
lainnya

 Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak swasta terkait penyediaan alokon dan 
pelayanan kontrasepsi mandiri

D. Dampak wabah penyakit terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan 
kontrasepsi

Situasi wabah penyakit dapat menimbulkan dampak di berbagai segi kehidupan masyarakat yang 
terkena seperti dampak ekonomi, sosial, pendidikan maupun kondisi kesehatan secara umum 
maupun secara khusus seperti pelayanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi.

Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2019-2020 juga memberikan dampak terhadap 
program BANGGA KENCANA khususnya dalam hal pelayanan kontrasepsi dan keberlangsungan 
pemakaian kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Pada situasi wabah, perhatian diberikan 
pada penanganan kasus COVID-19 dan pelayanan dasar lain termasuk pelayanan kontrasepsi 
tidak menjadi prioritas dan dapat terabaikan. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya putus KB dan 
penurunan cakupan pelayanan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Turunnya cakupan pelayanan kontrasepsi pada situasi wabah terjadi karena:

1. Banyak fasilitas kesehatan/klinik yang tidak siap menghadapi pandemi dengan jumlah Alat 
Perlindungan Diri (APD) yang tidak memadai

2. Akseptor juga takut datang ke fasilitas kesehatan karena takut tertular penyakit

3. Banyak fasilitas kesehatan/klinik yang tutup karena menghindari penularan COVID-19 
khususnya pada tahap awal wabah

4. Terjadi gangguan rantai pasok alokon sampai ke fasilitas kesehatan

5. Produksi alokon terbatas dan berhentinya pelatihan bagi penyedia pelayanan kontrasepsi

6. Pengguna alokon mengganti dengan metode jangka pendek dan metode tradisional yang 
kegagalannya tinggi atau berhenti menggunakan alokon.
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JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI

403.582

Berikut adalah data peserta KB baru dari bulan Januari – Mei 2020.

Dari tabel dan diagram di bawah ini, terlihat penurunan jumlah peserta KB baru yang signifikan 
dari data bulan Maret - Mei 2020 karena dampak COVID-19 khususnya untuk metode KB yang 
mengharuskan akseptor mendatangi fasilitas kesehatan seperti metode IUD, implan, suntik serta 
MoP dan MoW. Periode mulai terjadinya penurunan juga sesuai dengan saat ditetapkannya 
Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 
tanggal 31 Maret 2020.

METODE 
KONTRASEPSI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUMLAH

IUD 27.449 30.203 27.018 18.899 18.496 122.065
MOW 8.066 9.832 8.819 8.007 8.582 43.306
MOP 105 368 163 22 32 690
KONDOM 17.757 19.811 17.452 18.209 20.984 94.213
IMPLANT 34.253 51.591 44.347 22.452 19.796 172.449
SUNTIK 225.056 223.434 228.750 211.081 217.893 1.106.214
PIL 90.896 94.271 95.756 92.622 102.607 476.152

JUMLAH 403.582 428.510 422.315 371.292 388.390 2.015.089

TREND PESERTA KB BARU PER BULAN
(Januari - Mei 2020) 
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 Jumlah peserta KB 
Baru s.d. Mei 2020 
sebesar 2.015.089 
akseptor.

 Capaian peserta KB 
baru mengalami 
penurunan secara 
signifikan pada bulan 
April dan Mei karena 
dampak dari wabah 
covid-19.

Sumber F/II/KB                                        
dan SIGA

*) Cakupan laporan:
  Januari 87,4%
  Februari 87,8%
  Maret 88,4%
  April 87,6%
  Mei 90,4%
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E. Mekanisme pelayanan kontrasepsi pada situasi wabah penyakit:

 Prinsip penting dalam pemberian pelayanan

a. Pelayanan kontrasepsi dilakukan pada situasi wabah penyakit, harus semaksimal 
mungkin berkualitas dan memenuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang 
sudah ditentukan yaitu persetujuan medis, menjamin kerahasiaan, menghormati hak 
asasi manusia dan non diskriminasi (sesuai paparan di bab 3)

b. Menggunakan pelayanan jarak jauh/telemedicine melalui mekanisme daring, 
menggunakan media sosial dll untuk mengurangi kontak fisik

c. Memastikan pasokan alokon yang mencukupi dan mencegah terjadinya stockout 
termasuk ketersediaan alokon untuk metode alternatif seperti pil dan kondom

d. Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi harus mendapatkan Alat 
Perlindungan Diri (APD) yang memenuhi syarat sesuai jenis layanan yang diberikan

e. Melakukan pelayanan kontrasepsi teritegrasi dengan pelayanan kesehatan reproduksi 
lainnya di puskesmas dan mengaktifkan program pelayanan KB di RS (PKBRS) serta 
pelayanan di Praktek Mandiri Bidan (PMB) 

 Pelayanan kontrasepsi pada situasi 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

 Jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir

 Positivity rate rendah (target ≤5% sampel positif dari seluruh orang yang 
diperiksa)
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3. Indikator pelayanan kesehatan masyarakat

 Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS Rujukan mampu menampung sampai 
dengan >20% jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di RS

 Jumlah tempat tidur di RS Rujukan mampu menampung sampai dengan 
>20% jumlah ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19 yang dirawat di RS

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

1.  Sumber data untuk menghitung indikator berasal dari data surveilans dan 
database Rumah Sakit Online (RS Online) Kementerian Kesehatan.

2. Data diterima oleh Gugus Tugas setiap hari, namun data yang dianalisis 
merupakan data kumulatif mingguan, status risiko kenaikan kasus akan 
diupdate setiap minggu.

3.  Setiap indikator (indikator epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan 
pelayanan kesehatan) diberikan skoring dan pembobotan lalu dijumlahkan. 
Hasil perhitungan dikategorisasi menjadi 4 zona risiko yaitu:

Zona Merah
Zona Oranye
Zona Kuning
Zona Hijau

KATEGORISASI RISIKO KENAIKAN KASUS

0 - 1.80

1.81 - 2.40

2.41 - 3.0

Tidak tercatat kasus COVID-19 positif atau pernah terdapat 
kasus, namun tidak ada penambahan kasus baru dalam 4 
minggu terakhir dan angka kesembuhan 100%

Zona Merah

Zona Oranye
Zona Kuning

Zona Hijau

Zona risiko tinggi

Zona resiko sedang
Zona resiko rendah
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%
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Jenis pelayanan kontrasepsi pada situasi pandemi

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 implan & 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 implan & AKDR yang 
habis masa pakainya

 Akseptor suntik yang datang 
sesuai jadwal

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

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

Pil KB dapat diberikan oleh PKB/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)
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No. Kriteria Zona hijau dan zona kuning Zona oranye dan Merah 

Pemberian kondom dapat 
diberikan oleh PKB/PLKB dan 
kader di bawah koordinasi dan 
supervisi tenaga kesehatan untuk 
akseptor yang tidak bisa datang 
kontrol ke petugas kesehatan

Pemberian kondom dapat diberikan 
oleh PKB/PLKB dan kader di bawah 
koordinasi dan supervisi tenaga 
kesehatan bagi akseptor IUD atau 
Implan atau suntik yang sudah habis 
masa pakainya, tetapi tidak bisa 
kontrol ke petugas kesehata. AKDR 
dan implan yang sudah habis masa 
pakai tidak memiliki efek bahaya 
bagi tubuh jika ditinggal tersimpan 
dalam tubuh.

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

Tunda pelayanan MOW interval 
dan MOP, hingga wilayah tersebut 
ditetapkan menjadi zona hijau 
atau zona kuning (akseptor dapat 
disarankan menggunakan pilihan 
metode KB lainnya)

3 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 Penyampaian 
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.
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No. Kriteria Zona hijau dan zona kuning Zona oranye dan Merah 

5 Penggerakan 
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

Sumber: Panduan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Masa Pandemi COVID-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru, Kementerian 
Kesehatan – BKKBN, 2020      

 

 Pemilihan metode kontrasepsi:

a. Pilihan utama adalah metode kontrasepsi modern jangka panjang yang reversibel

b. Pelayanan kontrasepsi terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lain di fasilitas 
kesehatan termasuk pelayanan di RS (KBRS), puskesmas dan Praktek Mandiri Bidan 
(PMB)

c. Ada metode kontrasepsi alternatif jika yang ideal tidak memungkinkan

d. Mempromosilan penggunaan kontrasepsi mandiri baik laki-laki maupun perempuan, 
seperti penggunaan kondom, pil
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 Penyiapan fasilitas kesehatan 

1.  Penyediaan sarana, prasarana dan bahan habis pakai penunjang pelayanan 
kontrasepsi: 

 Tempat cuci tangan dengan sabun (pintu masuk, ruang tunggu, ruang 
pelayanan) 

 Ruang ganti pakaian dan sepatu petugas termasuk loker 

 APD 

 Disinfektan 

 Papan pemberitahuan jadwal praktik nakes 

 Penyediaan masker untuk pasien yang datang tidak menggunakan masker

 Penyediaan alat skrining kesehatan: thermometer gun, dan formulir penapisan 

 Desinfeksi ruangan, peralatan dan lingkungan dalam dan luar fasilitas 
pelayanan secara berkala setiap hari setelah selesai melakukan pelayanan

 Mengupayakan ketersediaan tele registrasi sehingga dapat dilakukaan 
skrining untuk memastikan bahwa klien yang datang tidak mempunya risiko 
menderita covid-19 

 Tersedianya media KIE atau pesan-pesan kesehatan tentang pencegahan 
penularan COVID-19

2.  Pengaturan tempat

 Pengaturan tata letak alat-alat dan perkakas lainnya agar tetap jaga jarak antara 
orang minimal 1-2 meter

 Ventilasi memadai untuk sirkulasi udara keluar masuk

 Tersedia ruangan khusus pemakaian dan pelepasan APD dengan SOP yang 
jelas ditempelkan di tempat strategis yang mudah dibaca semua orang
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 Tersedia tempat khusus APD yang telah digunakan dan terdapat SOP perlakuan 
terhadap APD tersebut. 

 Pengaturan jarak antar tempat duduk di ruang tunggu dengan jarak minimal 
1 – 2 meter

 Menghimbau agar akseptor tidak membawa anggota keluarga yang rentan 
(anak < 12 tahun serta lansia) saat datang ke fasyankes

 3. Pengaturan waktu

 Jam layanan sesuai kapasitas ruang tunggu melalui tele registrasi agar tidak 
terjadi penumpukan antrian

 Membatasi jumlah pengantar klien, sebaiknya PUS datang sendiri atau 
bersama 

Hal yang harus diperhatikan:

1. Terapkan prinsip umum pencegahan penularan COVID-19 pada saat melakukan 
pelayanan KB yaitu menggunakan APD sesuai standar, mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir setiap selesai melakukan pemeriksaan, dan menjaga 
jarak badan minimal 1.5-meter dari klien.

2. Lakukan triase klien, dan pastikan klien yang dilayani bukan penderita covid, 
ODP atau PDP. Bagi akseptor yang positif covid, ODP atau PDP dirujuk ke fasilitas 
yang mampu menangani covid dan dianjurkan tidak melakukan hubungan seks 
selama masa ini sehingga penggunaan kontrasepsi dapat ditunda dan diminta 
langsung dilakukan setelah sembuh atau selesai masa pemantauan. 

3. Informasikan ke klien bahwa mereka dapat mendapatkan informasi tentang 
KB secara online antara lain melalui situs resmi BKKBN atau melalui konsultasi 
dengan petugas kesehatan melalui WA/telepon.
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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
Face shield 
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 lengan atas siap 
insersi implan 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
Face shield
Baju Gown
penutup kepala
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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.

Sumber: Panduan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Masa Pandemi COVID-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru, 
Kementerian Kesehatan – BKKBN, 2020      
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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

Pil KB atau kondom diserahkan dengan 
nampan/baki obat

   Masker Kain (3 lapis) 
   Face shield 

 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) beserta penggerakan masyarakat 

 Pesan-pesan yang disampaikan 

1. Bagi PUS yang menunda kehamilan atau tidak ingin hamil lagi harus menggunakan 
alat atau obat kontrasepsi. 

2. Akseptor KB jika hendak datang mencari layanan KB, membuat perjanjian atau 
melakukan tele registrasi sebelum datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan 
kepastian jam layanan. 

3. Bagi akseptor AKDR/Implan/suntik yang sudah habis masa pakainya atau akseptor 
baru, jika tidak memungkinkan untuk datang ke petugas kesehatan:

 dapat menggunakan kondom yang dapat diperoleh dengan menghubungi 
petugas PKB/PLKB atau kader melalui telepon;

 apabila tidak tersedia bisa menggunakan cara tradisional (pantang berkala 
atau senggama terputus). 

4. Bagi akseptor pil lanjutan dapat menghubungi petugas PKB/PLKB atau kader atau 
Petugas Kesehatan via telfon untuk mendapatkan Pil KB. 
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5. Bagi Ibu yang akan melahirkan segera rencanakan untuk penggunaan KB Pasca 
Persalinan (KBPP) terutama menggunakan AKDR Pasca Plasenta atau MOW sesuai 
indikasi. 

6. Jika ada keluhan terkait penggunaan alat atau obat kontrasepsi, konsultasikan kepada 
petugas kesehatan lewat wa/telepon atau datang ke petugas kesehatan dengan 
perjanjian untuk mendapatkan anjuran selanjutnya. 

7. Dapatkan informasi tentang KB secara online antara lain melalui situs resmi BKKBN 
atau melalui konsultasi langsung dengan petugas kesehatan melalui wa/telepon 

8. Terapkan prinsip umum pencegahan penularan COVID-19 pada saat datang ke 
fasilitas Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB yaitu menggunakan masker, 
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, dan 
menjaga jarak badan minimal 1,5-meter dari pengunjung lain. 

9. Bagi akseptor yang positif covid atau dengan status covid-19 lainnya, konsultasikan 
kondisi kesehatan dan tidak dianjurkan melakukan hubungan seks selama masa ini 
sehingga penggunaan kontrasepsi dapat ditunda dan langsung dilakukan setelah 
sembuh atau selesai masa pemantauan. 

Tugas Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB)

PKB/PLKB memiliki peran yang penting dalam memastikan berlangsungnya penggunaan 
kontrasepsi pada situasi wabah penyakit dan dapat melakukan peran sbb:

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.
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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. 

3. Logistik khusus yang harus disiapkan

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

 Kebutuhan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai jenis pelayanan kontrasepsi yang 
diberikan dan siapa yang memberikan pelayanan.

APD yang dibutuhkan untuk pelayanan kontrasepsi pada situasi wabah penyakit berupa:

APD untuk Tenaga Kesehatan APD untuk PKB/PLKB & Kader

   Masker Bedah 

   Masker N95

   Face shield

   Penutup kepala

   Baju gown

   Sarung tangan

   Masker kain 3 lapis

   Face Shield



58

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Catatan: 

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

 APD pengadaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana

 Kementerian Kesehatan

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

 LSM, donor

 Lembaga swasta

 Bantuan/sumbangan dari masyarakat

F. Pembiayaan

Sumber pembiayaan berasal dari:

1. Tingkat pusat: APBN (kementerian Lembaga terkait), donor, LSM, sektor swasta dan 
masyarakat

2. Tingkat daerah:

 APBD provinsi

 APBD kabupaten/kota

 Donor, LSM, sektor swasta dan masyarakat
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LOGISTIK PELAYANAN 
KONTRASEPSI

BAB 

5
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Untuk dapat memberikan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan, dibutuhkan dukungan logistik 
berupa sarana dan prasarana seperti alat dan obat kontrasepsi (alokon), peralatan medis, Bahan Medis 
Habis Pakai (BMHP) dan peralatan penunjang lainnya seperti Alat Bantu Pembuat Keputusan (ABPK), 
materi KIE, maupun sarana penunjang lain seperti Muyan KB.

Pada situasi tanggap darurat krisis kesehatan, seluruh perwakilan BKKBN provinsi dan OPD Dalduk KB yang 
terdampak bencana wajib menyediakan alokon. Apabila karena dampak bencana tidak memungkinkan 
untuk dilakukan, maka BKKBN Pusat & perwakilan BKKBN Provinsi dapat membantu penyediaan alokon 
berdasarkan mekanisme permintaan darurat atau distribusi dinamis sesuai aturan yang berlaku.

A. Logistik yang dibutuhkan untuk pelayanan kontrasepsi

1. Alat dan obat kontrasepsi (Alokon)

Alokon yang diperlukan pada situasi krisis kesehatan adalah alokon untuk metode KB 
modern reversible (yang dapat kembali seperti semula):

 Metode jangka pendek

1. Kondom

2. Pil

3. Suntik

 Metode jangka panjang

1. IUD (AKDR)

2. Implan (AKBK)

 Kontrasepsi darurat

Hanya dipergunakan sebagai bagian dari pelayanan medis penyintas perkosaan/
kekerasan seksual pada krisis kesehatan. 
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2. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

BMHP adalah bahan medis habis pakai yang merupakan sarana penunjang medis untuk 
alokon susuk KB II plus inserter 3 tahunan yang terdiri dari: lidocaine, handscoen, facemask, 
Auto Disable Disposable Syringe, plester, povidone iodine. Selain itu diperlukan bahan habis 
pakai tambahan untuk pencegahan infeksi seperti safety box untuk pembuangan limbah 
medis benda tajam (syringe), kapas alkohol dll.

3. Kit kesehatan reproduksi antar lembaga

Untuk mendukung pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi telah dirancang paket-paket 
yang berisi obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan yaitu kit kesehatan reproduksi yang 
digunakan untuk memberikan pelayanan klinis bagi penyintas perkosaan, mengurangi 
penularan IMS/HIV, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan serta mencegah 
meningkatnya kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir. Kit kesehatan reproduksi 
dikemas dan diberi penomoran sesuai dengan jenis tindakan yang akan dilakukan. 
Kebutuhan kit tergantung pada jumlah pengungsi, jenis pelayanan yang akan diberikan 
dan perkiraan lamanya waktu mengungsi. Saat ini kit kesehatan reproduksi secara global 
masih diadakan dan disimpan di Copenhagen (Denmark) dan dapat dipesan hanya untuk 
bencana berskala besar saja (seperti bencana tingkat nasional) karena biaya pengiriman 
ke Indonesia yang sangat mahal. Permintaan pemesanan kit kesehatan reproduksi akan 
diajukan oleh Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan kepada UNFPA dan 
pengadaannya akan dilakukan melalui UNFPA Indonesia.

Kit kesehatan reproduksi terdiri dari 13 kit dan terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan 
tingkat pelayanan kesehatan reproduksi yaitu di tingkat masyarakat/puskesmas, di tingkat 
puskesmas PONED dan di ditingkat rumah sakit rujukan (PONEK). Isi dari kit kesehatan 
reproduksi telah diadaptasi di Indonesia dan disebut sebagai kit kesehatan reproduksi dan 
dapat diadakan secara lokal di Indonesia dengan mengikuti daftar alat, obat dan bahan 
habis pakai yang telah ditentukan. 
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Sumber: Pedoman Dukungan Logistik Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi pada Situasi Krisis Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia – 
UNFPA Tahun 2018

Tabel 3: Penyesuaian Kit Kesehatan Reproduksi dengan Kondisi di Indonesia

KIT KESEHATAN REPRODUKSI 
INTERNASIONAL

KIT KESEHATAN REPRODUKSI YANG DISESUAIKAN 
DENGAN KONDISI INDONESIA

Tingkat 
masyarakat/
puskesmas

Kit 0 Kit Administrasi/Perlengkapan 
Pelatihan

Tingkat 
masyarakat/
puskesmas

Kit 0 Kit Administrasi/Perlengkapan 
Pelatihan

Kit 1 Kit Kondom
1A Kondom Laki-laki
1B Kondom Perempuan

Kit 1 Kit Kondom (Laki-laki)

Kit 2 Kit Persalinan Bersih Individu 
(Bagian A & B)  Kit 2 Tidak Diadaptasi

Kit 3 Kit Perawatan Penyintas 
Perkosaan 

Kit 3 Kit Perawatan Penyintas 
Perkosaan

Kit 4 Kit Kontrasepsi Oral dan Suntik Kit 4 Kit Kontrasepsi Oral dan 
Suntik

Tingkat 
masyarakat/
puskesmas
PONED

Kit 5 Kit Pengobatan Infeksi Menular 
Seksual

Tingkat 
masyarakat/
puskesmas
PONED

Kit 5 Kit Pengobatan Infeksi 
Menular Seksual

Kit 6 Kit Pertolongan Persalinan di 
Klinik

Kit 6 Kit Pertolongan Persalinan di 
Klinik

Kit 7 Kit Kontrasepsi dalam Rahim 
(AKDR/IUD)

Kit 7 Kit Kontrasepsi dalam Rahim 
(AKDR/IUD) dan kit implan

Kit 8 Kit Penanganan Keguguran 
dan Komplikasi

Kit 8 Kit Penanganan Komplikasi 
dan Komplikasi Keguguran

Kit 9 Kit Jahitan Robekan (Leher 
Rahim dan Vagina) dan 
Pemeriksaan Vagina

Kit 9 Kit Jahitan Robekan (Leher 
Rahim dan Vagina) dan 
Pemeriksaan Vagina

Kit 10 Kit Persalinan dengan Ekstrasi 
Vacuum

Kit 10 Kit Persalinan dengan Ekstrasi 
Vacuum

Tingkat 
RS Rujukan
(PONEk)

Kit 11 Kit Tingkat Rujukan untuk 
Kesehatan Reproduksi Tingkat 

RS Rujukan
(PONEk)

Kit 11 Kit Tingkat Rujukan untuk 
Kesehatan Reproduksi

Kit 12 Kit Trasnfusi Darah Kit 12 Kit Trasnfusi Darah



65

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Kit kesehatan reproduksi yang dipakai untuk pelayanan kontrasepsi: no 1 (kondom laki-laki), kit 
no 4 (Kit kontrasepsi oral dan suntik) dan kit no 7 (Kit IUD dan Implan). Daftar isi dari kit kesehatan 
reproduksi no 1, no 4 dan no 7 dapat dilihat di lampiran 5.

1. Alat Bantu Pembuatan Keputusan (ABPK dalam berKB)

2. Materi KIE (KIE kit) dalam bentuk yang bermanfaat bagi pengungsi seperti kipas tangan 
plastik (plastic hand fan), t-shirt dll

3. Muyan KB

B.  Penghitungan Kebutuhan Logistik Berdasarkan Estimasi Sasaran

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. 
Berdasarkan hasil dari penilaian kebutuhan dan jumlah pengungsi, akan dihitung estimasi sasaran 
untuk masing-masing metode kontrasepsi dan kebutuhan alokon.

Berikut adalah formula untuk melakukan estimasi sasaran dan menghitung kebutuhan alokon 
selama 3 bulan berdasarkan data penggunaan alat atau cara kontrasepsi modern dari hasil Survey 
Demografi Kesehatan (SDKI) tahun 2017.
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Tabel 4: Formula penghitungan estimasi sasaran

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)

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
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Studi kasus penghitungan estimasi sasaran dan penghitungan kebutuhan alokon:

Pada tanggal 15 Oktober 2018, gempa berkekuatan 7.2 skala Richter melanda wilayah kabupaten 
Komodo, Cendrawasih dan Anoa di wilayah pesisir dari propinsi Khatulistiwa. Gempa tersebut 
diikuti oleh tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 5-meter dan menghantam daerah 
pesisir pantai di ketiga kabupaten tersebut. Sampai seminggu setelah gempa besar itu, masih 
diikuti sebanyak kurang lebih 50 kali gempa susulan.

Pemerintah provinsi Khatulistiwa mengumumkan bahwa 1,250 orang meninggal dunia dan 
sebanyak 100,000 pengungsi tersebar di 3 kabupaten yang terdampak bencana. Setelah 1 minggu 
pasca bencana, masyarakat mulai meminta pelayanan kontrasepsi di pengungsian. Berdasarkan 
penilaian kebutuhan yang dilakukan oleh tim dari BKKBN propinsi, diketahui bahwa gudang alokon 
di 3 kabupaten tersebut hilang tersapu tsunami dan gudang alokon BKKBN provinsi rusak berat. 
Pelayanan kontrasepsi merupakan intervensi yang penting sebagai bagian dari intervensi PPAM, 
mengingat cakupan Keluarga Berencana (KB) yang rendah dan angka Total Fertility Rate (TFR) atau 
jumlah rata-rata anak yang dimiliki setiap wanita di propinsi Khatulistiwa sangat tinggi yaitu 4.5.

METODE
DATA 

SDKI 2017
FORMULA

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
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Penggunaan kontrasepsi modern di provinsi Khatulistiwa adalah sebesar 57,2% dengan informasi 
detail sbb:
- Pil 13,1%
- Suntik: 29%
- Kondom: 2.5%
- IUD: 4,7%

- Implan: 4,7%

Berdasarkan informasi di atas dan data penggunaan kontrasepsi modern, hitung estimasi sasaran 
dan estimasi kebutuhan alokon termasuk kebutuhan pil kontrasepsi darurat untuk pengungsi di 
propinsi khatulistiwa selama 3 bulan ke depan.

1. Penghitungan estimasi sasaran dan estimasi kebutuhan kondom

 Jumlah pengungsi: 100,000

 Laki-laki yang aktif secara seksual = 20% dari jumlah pengungsi = 20% x 100,000 = 
20,000 (a) Yang menggunakan kondom: 2.5% x a = 2,5% x 20,000 = 500 (b)

 Jumlah kondom: hubungan seksual rata-rata 3x dalam seminggu, dan dalam sebulan 
(4 minggu) membutuhkan kondom sebanyak 12 buah

 Kebutuhan kondom selama 3 bulan = b x 12 buah x 3 bulan = 500 x 12 buah x 3 bulan

 =18,000 (c)

 Cadangan: 20% dari c = 20% x 18,000 = 3,600 = (d)

 Total kebutuhan kondom = c + d = 18,000 + 3,600 = 21,600 buah

2. Penghitungan estimasi sasaran dan estimasi kebutuhan pil

 Jumlah pengungsi: 100,000

 Jumlah wanita usia subur (WUS) adalah 25% dari jumlah pengungsi = 25% x 100,000

 = 25,000 = (a)

 Yang menggunakan pil: 13.1% x a = 13.1% x 25,000 = 3,275 = (b)
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 Jumlah  pil  yang dibutuhkan selama 3 bulan = b x 3 bulan = 3,275 x 3 = 9,825 (c) 
Cadangan: 10% x c = 9,825 x 10% = 983 = (d)

 Total kebutuhan pil = c + d = 9,825 + 983 = 10,808 siklus

3. Penghitungan estimasi sasaran dan estimasi kebutuhan suntik

 Jumlah wanita usia subur: 25% dari jumlah pengungsi = 25% x 100.000 = 25,000 = (a) 

 Jumlah yang menggunakan suntik: 29% x a = 29% x 25,000 = 7,250 = (b)

 Jumlah suntik yang dbutuhkan selama 3 bulan adalah = 7,250 (karena periode suntik 
yang diberikan BKKBN adalah 3 bulan)

4. Penghitungan estimasi sasaran dan estimasi kebutuhan IUD

 Jumlah wanita usia subur: 25% dari jumlah pengungsi = 25% x 100,000 = 25,000 = (a)

 Jumlah yang menggunakan IUD: 4.7% x a = 4,7% x 25,000 = 1,175 = b

 Jumlah IUD yang dbutuhkan = 1,175 buah

5. Penghitungan estimasi sasaran dan estimasi kebutuhan implan

 Jumlah pengungsi: 100,000

 Jumlah wanita usia subur: 25% dari jumlah pengungsi = 25% x 100,000 = 25,000 = (a)

 Jumlah yang menggunakan implan 4.7%% x a = 4,7% x 25,000 = 1,175 = (b)

 Jumlah implan yang dibutuhkan adalah = 1,175 set

6. Penghitungan estimasi sasaran dan estimasi kebutuhan pil kontrasepsi darurat

 Jumlah pengungsi: 100,000

 Jumlah wanita usia subur: 25% dari jumlah pengungsi = 25% x 100,000 =

  25,000 = (a)

 Jumlah wanita usia subur yang mengalami resiko perkosaan/kekerasan seksual: 2% x 
25,000 = 500 (b)
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 Kebutuhan pil kontrasepsi darurat: 500 x 2 siklus = 1,000 siklus

 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.  Mekanisme Permintaan, Distribusi dan Rantai Pasok (Supply Chain) 
Alokon pada Krisis Kesehatan

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. Jumlah stok 
maksimal kabupaten adalah rata-rata konsumsi bulanan faskes di kabupaten/
kota x 6 (tingkat stok maksimal di kabupaten/kota). Tingkat stok maksimal 
digunakan untuk menghitung kebutuhan pasokan ulang, yaitu pada 
mekanisme sistem top up. Dimana tingkat stok maksimum digunakan sebagai 
batasan seberapa banyak alokon akan di pasok ke suatu fasilitas pada jadwal 
pasokan rutinnya;

 Bila stok masih memadai, dapat dilakukan realokasi antar fasilitas kesehatan di 
kabupaten.

 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 (lihat lampiran 7). Pada hari-hari awal bencana, permintaan darurat dapat 



71

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

dilakukan melalui komunikasi via telepon dan surat permintaan darurat resmi akan 
disusulkan segera setelah situasi memungkinkan. Format pelaporan dan permintaan 
darurat melalui komunikasi via telepon dapat dilihat di lampiran 8

Permintaan darurat alokon merupakan suatu mekanisme permintaan yang dilakukan 
melalui pengajuan surat permintaan darurat alokon pada saat kondisi stok mencapai titik 
permintaan darurat termasuk permintaan pada kondisi krisis kesehatan akibat bencana. 
Titik Permintaan Darurat atau Emergency order point (EOP) adalah suatu batasan atau kondisi 
dimana tingkatan stok alokon berada dibawah stok minimum yaitu pada titik permintaan 
darurat yang ditetapkan dan butuh pasokan segera; karena beresiko stock out; sehingga 
perlu mengajukan surat permintaan darurat alokon.

Skenario Permintaan Darurat

1. Status kedaruratan bencana tingkat kabupaten

a. Kabupaten masih mampu melakukan tanggap darurat awal;

b. OPD Dalduk KB di tingkat kabupaten bertanggung jawab untuk penyediaan 
pelayanan kontrasepsi bekerja sama dengan lintas sektor terkait dan melalui sub 
klaster kesehatan reproduksi kabupaten bila sudah terbentuk;

c. Langkah yang harus dilakukan:

 Melakukan penilaian kebutuhan (need assessment) termasuk menilai kondisi 
gudang kontrasepsi dan ketersediaan stock;

 Melakukan estimasi jumlah sasaran karena adanya tambahan pengungsi dari 
luar wilayah dan menilai kebutuhan tambahan alokon;

 Menggunakan stok maksimal kabupaten dan melakukan realokasi antar 
fasilitas kesehatan (distribusi dinamis) sesuai hasil penilaian kebutuhan dan 
estimasi sasaran. Biaya distribusi antar fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten 
dapat menggunakan dana BOKB (Bantuan Operasional KB) dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK) atau dana APBD;
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 Mengajukan permintaan darurat ke BKKBN provinsi bila stok maksimal di 
kabupaten tidak mencukupi untuk dilakukan distribusi dinamis/realaokasi dari 
kabupaten lain.

d. Pembiayaan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan adalah melalui anggaran 
operasional muyan atau anggaran pelayanan KB bergerak kabupaten. Bila diperlukan, 
dapat mengajukan permintaan dana siap pakai BPBD kabupaten dan permintaan 
dana untuk pelayanan kontrasepsi dapat dimasukkan sebagai bagian dari anggaran 
pelayanan kesehatan. Mekanisme permintaan dana siap pakai akan didiskusikan 
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan BPBD tingkat kabupaten.

e. BKKBN tingkat provinsi dan pusat dapat memberikan dukungan teknis dan arahan ke 
OPD Dalduk KB kabupaten bila dibutuhkan.

2. Status kedaruratan bencana tingkat provinsi

a. Penyediaan pelayanan kontrasepsi di bawah koordinasi provinsi bekerja sama dengan 
lintas sektor terkait dan melalui sub klaster kesehatan reproduksi provinsi bila sudah 
terbentuk.

b. Langkah yang harus dilakukan:

 Melakukan penilaian kebutuhan (need assessment) termasuk menilai kondisi 
gudang kontrasepsi dan ketersediaan stock;

 Melakukan estimasi jumlah sasaran karena adanya tambahan pengungsi dari 
luar wilayah kabupaten/provinsi;

 Menggunakan stok maksimal di tingkat provinsi dan melakukan realokasi 
(distribusi dinamis) antar kabupaten sesuai hasil penilaian kebutuhan dan 
estimasi sasaran. Biaya distribusi dinamis/re-alokasi provinsi ke kabupaten/ 
kota dibiayai dari APBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi.

c. Mengajukan permintaan darurat ke BKKBN pusat bila stok maksimal di provinsi / 
kabupaten tidak mencukupi dan untuk dilakukan distribusi dinamis/realokasi dari 
provinsi lain. Pembiayaan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan adalah melalui 
anggaran distribusi/operasional tingkat provinsi.
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 Bila bencana berskala besar dan diperlukan, dapat mengajukan permintaan dana 
siap pakai BPBD provinsi dan permintaan dana untuk pelayanan kontrasepsi dapat 
dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pelayanan kesehatan. Mekanisme 
permintaan dana siap pakai akan didiskusikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan 
BPBD tingkat provinsi.

d. BKKBN pusat dapat memberikan dukungan teknis dan arahan kepada BKKBN provinsi 
bila dibutuhkan. 

3. Status kedaruratan bencana tingkat nasional

a. Setelah satus kedaruratan bencana tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, BKKBN 
pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait melalui sub 
klaster kesehatan reproduksi di tingkat nasional. DAK-KIE, pelayanan & distribusi 
Alokon;

b. Melakukan estimasi jumlah sasaran karena adanya tambahan pengungsi dari 
beberapa provinsi;

c. Menggunakan stok penyangga di tingkat pusat dan melakukan realokasi (distribusi 
dinamis) sesuai kebutuhan. Biaya distribusi ke provinsi/kabupaten yang terkena 
dampak krisis kesehatan dapat menggunakan anggaran handling cost atau anggaran 
distribusi dinamis;

d. Pembiayaan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan tingkat nasional dapat 
menggunakan anggaran BKKBN pusat. Bila diperlukan dapat menggunakan dana 
siap pakai BNPB dan pemintaan dana untuk pelayanan kontrasepsi dapat dimasukkan 
sebagai bagian dari anggaran pelayanan kesehatan; Mekanisme permintaan dana 
siap pakai akan didiskusikan dengan Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kementerian 
Kesehatan dan BNPB;

e. Bila dibutuhkan mengajukan permintaan pengadaan kit kesehatan reproduksi no 1 
(kit kondom), no 4 (kit kontrasepsi oral dan suntik) dan kit no 7 (kit IUD & Implan) 
kepada UNFPA bersamaan dengan pengadaan kit kesehatan reproduksi lainnya 
melalui mekanisme sub klaster kesehatan reproduksi di tingkat nasional.
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Komponen pembiayaan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan:

a. Penyediaan alokon melalui anggaran stok maksimal di tingkat kabupaten dan provinsi 
serta stok penyangga di tingkat pusat;

b. Biaya distribusi: melalui anggaran distribusi untuk permintaan darurat: dana BOKB 
dari DAK di tingkat kabupaten dan kota, anggaran di tingkat provinsi melalui dana 
handling cost atau dana distribusi dinamis;

c. Pelaksanaan pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan statis, fasilitas kesehatan 
reproduksi sementara (tenda kesehatan reproduksi) dan pelayanan KB bergerak 
melalui anggaran pelayanan KB bergerak dan dana siap pakai BPBD kabupaten, 
provinsi dan BNPB;

d. Kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tersedia untuk alokon jenis susuk/implan. 
Bahan habis pakai lainnya seperti kapas alkohol, safety box untuk pembuangan 
limbah medis tajam dll dapat diperoleh dengan berkoordinasi dengan sub klaster 
kesehatan reproduksi dan dinas kesehatan setempat.

Alur administrasi permintaan darurat:

a. Alur permintaan darurat dari kabupaten

Dari Kabupaten:

•  Surat Permintaan Darurat

Pusat (Ditjalpem):

•  Nota Dinas

•  cq, Bukub

Provinsi (Bendahara Material):

•  Buku Mutasi Barang

•  Kartu stok

Dari Propinsi:

•  Surat Permintaan Darurat

Pusat (BIKUB):
•  Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)
•  BAST
•  SBBK dan Surat Jalan



75

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

b. Alur permintaan darurat dari provinsi

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. Lihat lampiran 8. Format pelaporan dan permintaan darurat melalui 
komunikasi via telepon

Mekanisme permintaan alokon di luar mekanisme distribusi rutin BKKBN

Pada kondisi krisis kesehatan, ada kemungkinan terjadinya permintaan alokon di luar mekanisme 
distribusi rutin BKKBN.

Pada situasi normal, alokon dikeluarkan dari gudang alokon provinsi untuk diditribusikan ke 
gudang alokon kabupaten fasilitas kesehatan dasar (puskesmas) jaringan fasilitas kesehatan 
(pustu, polindes dll).

Pada kondisi krisis kesehatan, ada beberapa mekanisme permintaan alokon di luar mekanisme 
distribusi rutin: 

1. Permintaan dari tenda kesehatan reproduksi dan fasilitas pelayanan lainnya.

Seperti telah diterangkan di atas, pada tahap tanggap darurat, pelayanan kontrasepsi 
dapat diberikan melalui tempat pelayanan kesehatan sementara seperti tenda kesehatan 
reproduksi di lokasi pengungsian atau di lokasi puskesmas yang bangunan fisiknya rusak 
berat dan tidak bisa dipakai untuk pelayanan kesehatan, ruang ramah perempuan, dll.

Pusat (BIKUB):
•  Surat Perintah Mengeluarkan 

Barang (SPMB)
•  BAST
•  SBBK dan Surat Jalan

Provinsi (Bendahara Material):

•  Buku Mutasi Barang

•  Kartu stok

Dari Provinsi:

•  Surat Permintaan Darurat

Pusat (Ditjalpem):

•  Nota Dinas

•  cq, Bukub
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Mekanisme:

 Tenda kesehatan reproduksi mengajukan permintaan alokon ke puskesmas setempat 
permintaan akan ditindak lanjuti oleh PLKB ke gudang alokon di kabupaten melalui 
OPD Dalduk KB alokon akan diserahkan PLKB ke tenda kespro;

 Permintaan dapat diajukan langsung oleh puskesmas ke OPD Dalduk KB bila PLKB 
tidak ada atau tidak berfungsi karena terkena dampak bencana.

2. Permintaan dari lembaga lain organisasi profesi, tim kesehatan sukarelawan dari wilayah 
lain, LSM dll untuk pelayanan kontrasepsi bergerak di lokasi pengungsian atau di hunian 
sementara (huntara).

 Pada tahap tanggap darurat, bila kebutuhan alokon sangat mendesak untuk pelayanan 
bagi pengungsi, kantor BKKBN provinsi dapat mengeluarkan alokon dari stok maksimal di 
gudang provinsi dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala perwakilan BKKBN provinsi dapat membuat kebijakan pengeluaran alokon 
dari gudang alokon provinsi untuk distribusi darurat pada krisis kesehatan

b. Kepala perwakilan dapat menunjuk staff yang berwenang (kepala bidang KB) untuk 
menyetujui permintaan darurat dan memberikan instruksi kepada petugas gudang 
untuk mengeluarkan alokon dan mencatat dengan menggunakan Surat Bukti Barang 
dari gudang 

3. Mekanisme permintaan lain yang disepakati dengan sub klaster kesehatan reproduksi 
berdasarkan situasi dan kondisi di daerah yang terkena dampak krisis kesehatan.
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Kotak 1: Pengalaman pelayanan kontrasepsi pasca bencana gempa 
di provinsi NTB dan Sulawesi Tengah

Pengalaman  pelayanan  kontrasepsi  pasca  bencana  gempa di  Lombok  
dan  pasca  bencana  gempa, tsunami  dan  likuifaksi di Sulawesi Tengah
1. Pengalaman Lombok (status bencana tingkat provinsi)

Pelayanan kontrasepsi diberikan secara langsung oleh BKKBN provinsi NTB melalui pelayanan 
kontrasepsi bergerak di kokasi pengungsian dengan menggunakan muyan KB dan tenaga bidan dari 
Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

 Alokon disediakan langsung oleh BKKBN provinsi (stok maksimal yang ada di propinsi) dan layanan 
diberikan di lokasi pengungsian dan alokon diterima di fasilitas kesehatan dengan menandatangani 
Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)

 Pelaporan cakupan pelayanan masuk ke dalam pelaporan rutin fasilitas kesehatan setempat yang 
dilaporkan setiap bulan

 PKB/PLKB melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Konselling di tempat 
pengungsian dengan menggunakan alat bantu pembuat keputusan (ABPK)

2. Pengalaman Sulawesi Tengah (status bencana tingkat provinsi)

 Pelayanan kontrasepsi terintegrasi ke dalam pelayanan tenda kesehatan reproduksi

 Alokon (pil, suntik, kondom) diberikan oleh BKKBN melalui puskesmas melalui alokasi rutin. Jumlah 
AKDR (IUD) dan AKBK (Implan) terbatas tergantung stok dan alokasi puskesmas

 BKKBN provinsi juga melakukan pelayanan kontrasepsi bergerak ke lokasi-lokasi pengungsian di 
wilayah kampung KB dengan bekerja sama dengan tim pelayanan kesehatan dari mitra BKKBN 
(swasta). Alokon mempergunakan stok maksimal yang ada di Gudang alokon BKKBN provinsi

 Pelaporan layanan kontrasepsi terintegrasi melalui pelaporan tenda kesehatan reproduksi secara 
regular setiap hari dengan menggunakan aplikasi kobo-collect pada tahap tanggap darurat dan 
kemudian dilaporkan ke dalam laporan rutin bulanan BKKBN

 PKB/PLKB melakukan kegiatan KIE dan konseling di tempat pengungsian dengan menggunakan Alat 
Bantu Pembuat Keputusan (ABPK). Materi penyuluhan diberikan dalam bentuk kipas plastik, poster 
dll

 Kegiatan penyuluhan juga diberikan melalui pemutaran film dengan menggunakan mobil penerangan 
(Mupen)
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KOMUNIKASI INFORMASI 
DAN EDUKASI (KIE) KB-KR 
DAN PENGGERAKAN 
MASYARAKAT

BAB 
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A.  Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KBKR

Materi KIE harus tersedia dan digunakan 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang pentingnya melanjutkan pemakaian 
kontrasepsi, manfaat penggunaan kontrasepsi 
(kondom) untuk pencegahan IMS dan HIV dan 
ketersediaan pelayanan kontrasepsi pada situasi 
krisis kesehatan akibat bencana. Pada kondisi 
krisis kesehatan, materi KIE terkait pelayanan 
kontrasepsi sukarela dapat dicetak di barang-
barang bantuan yang biasa diberikan kepada 
penduduk yang terkena dampak bencana 
dituangkan di kipas plastik (plastic hand fan), 

pesan-pesan yang dituliskan pada kaus/t-shirt (yang dipakai PLKB/Kader), jerigen plastik lipat untuk 
menyimpan air dan tas hygiene kit dan bahan lainnya. Tidak disarankan mencetak brosur atau 
leaflet dari kertas karena akan menambah volume sampah di tempat pengungsian. Pemberian 
Materi KIE dan promosi konseling kesehatan reproduksi dilakukan oleh direktorat kesehatan 
reproduksi sedangkan penyediaan media cetak dan elektronik oleh Direktorat Advokasi dan 
Komunikasi (Ditvokom). BKKBN akan bekerja dengan sektor/klaster lain untuk memastikan bahwa 
pesan-pesan tersebut diintegrasikan ke sektor/klaster lain seperti logistik dan komunikasi.

Apabila memungkinkan pesan-pesan KIE disampaikan dengan menggunakan bahasa lokal/ 
setempat agar mudah dimengerti. Untuk jangkauan yang lebih luas, dapat menggunakan pesan 
melalui siaran radio: iklan layanan masyarakat (Public Service Announcement/PSA), radio talkshow 
dan sesi interaktif dan tanya jawab.
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Kotak 2: Penggunaan pesan melalui radio sebagai bagian dari 
kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Pengalaman  respon  bencana  gempa, tsunami dan likuifaksi 
di  Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan informasi terkait kesehatan reproduksi pada tahap tanggap 
darurat krisis kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan dukungan UNFPA dan 
bekerja sama dengan MS (Music Station) radio (stasiun radio lokal di kota Palu) secara rutin (seminggu 
3 kali) melakukan siaran talkshow interaktif dengan mengundang narasumber dari berbagai lembaga 
untuk mendiskusikan masalah kesehatan reproduksi (kesehatan ibu dan anak, pelayanan kontrasepsi/ 
KB, pencegahan dan penanganan IMS/HIV), kesehatan reproduksi remaja dan topik mengenai 
pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG). Setiap kali saran acara talkshow, dapat 
menjangkau sekitar 20,000 pendengar dan mencakup 4 kabupaten/kota yang terdampak bencana di 
provinsi Sulawesi Tengah.

Apabila memungkinkan pesan-pesan KIE disampaikan dengan menggunakan bahasa lokal/ setempat 
agar mudah dimengerti. Untuk jangkauan yang lebih luas, dapat menggunakan pesan melalui siaran 
radio: iklan layanan masyarakat (Public Service Announcement/PSA), radio talkshow dan sesi interactif 
dan tanya jawab.

Kegiatan KIE tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB)
melalui talkshow di stasiun radio lokal di Palu pasca gempa
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Pesan-pesan terkait penggunaan dan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi

 Pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan, pesan-pesan yang disampaikan difokuskan 
pada pentingnya melanjutkan penggunaan kontrasepsi dan mencegah terjadinya putus 
pakai agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, bagaimana mendapatkan 
pelayanan kontrasepsi beserta lokasi pelayanan

 Pada tahap pascakrisis dan ketika situasi sudah mulai stabil, materi yang disampaikan 
difokuskan untuk memotivasi PUS di masyarakat untuk menggunakan pelayanan 
kontrasepsi yang lebih luas termasuk kontrasepsi mantap.

Materi KIE juga dapat diberikan melalui pemutaran film menggunakan Mobil Penerangan (Mupen) 
KB. Film edukasi tentang kontrasepsi dan keluarga berencana dapat diputar bersama dengan film 
keluarga yang sekaligus dapat menjadi hiburan bagi masyarakat yang tinggal di pengungsian.

Contoh-contoh materi KIE:

 Pendidikan kesehatan reproduksi (Kebersihan organ reproduksi, pencegahan kekerasan seksual);

 Pencegahan IMS-HIV;

 Menjaga keberlangsungan menyusui (ASI eksklusif );

 Pemilihan kontrasepsi pada situasi krisis kesehatan;

 Edukasi pemeriksaan kesehatan masa kehamilan dan persalinan;

Materi KIE dapat menggunakan materi yang sudah ada di BKKBN, hanya mengubah media KIE 
menggunakan bahan yang bermanfaat bagi pengungsi.

Gambar: contoh materi KIE menggunakan bahan yang bermanfaat 
bagi pengungsi seperti kipas plastik, kaus dll



83

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

B.  Penggerakan Masyarakat

Langkah-langkah yang dilakukan untuk penggerakan masyarakat:

 Memastikan keterlibatan masyarakat

Masyarakat 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. Karena pada umumnya kelompok 
ini mengalami diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan 
kesehatan.

Kotak 3: keterlibatan kelompok penyandang disabilitas

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam perencanaan 
maupun dalam penyediaan pelayanan kontrasepsi

1. Mengumpulkan data tentang jumlah penyandang disabilitas dan keberadaannya di lokasi pengungsian. 
Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan komunitas penyadang disabilitas 
yang mengetahui keberadaan anggotanya.

2. Karena akses yang terbatas ke tempat pelayanan kontrasepsi, diharapkan kelompok penyandang 
disabilitas dapat dijangkau melalui pelayanan kontrasepsi bergerak termasuk kunjungan ke tenda-
tenda pengungsian, hunian sementara dan shelter (tempat penampungan khusus) untuk kelompok 
rentan

3. Jenis alokon dan metode yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang 
disabilitas

4. Materi KIE dan metode penyuluhan disesuaikan dengan kondisi khusus penyandang disabilitas seperti 
penyandang tuna rungu, tuna netra dan lainnya

5. Melibatkan komunitas penyandang disabilitas (dukungan sebaya) dalam setiap kegiatan karena 
komunitas mengetahui keberadaan anggotanya dan penyandang disabilitas biasanya akan lebih 
terbuka dalam mengungkapkan kebutuhan mereka kepada pendukung sebaya.
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 Keterlibatan dan dukungan laki-laki (male involvement)

1. Keterlibatan dan dukungan laki-laki dalam pembuatan keputusan dan persetujuan 
dalam penggunaan kontrasepsi dan metode yang dipilih

2. Mempertimbangkan perspektif dan motivasi laki-laki sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari pelaksanaan program KB-KR

3. Pelayanan yang dirancang khusus untuk meningkatkan peran serta laki-laki: layanan 
kontrasepsi khusus untuk laki-laki (kondom laki-laki, vasektomi), konseling bagi 
pasangan, promosi penggunaan kondom, jadwal pelayanan khusus bagi laki-laki di 
fasilitas kesehatan, diskusi kelompok sebaya laki-laki, pemberian informasi tentang 
kesehatan reproduksi bagi kelompok laki-laki yang bisa dilakukan ketika situasi sudah 
lebih stabil.

Metode Operasi Pria (MOP)/vasektomi sangat dianjurkan ketika situasi sudah mulai stabil 
pada tahap pascakrisis. Vasektomi adalah tindakan pengikatan dan pemutusan saluran 
sperma kanan dan kiri sehingga saat ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung 
sperma, maka kehamilan tidak terjadi. Hal ini sangat membantu dan meringankan beban 
wanita yang menjadi lebih berat selama tinggal di pengungsian dan mengurangi resiko 
putus KB dan kehamilan yang tidak diinginkan. Vasektomi dapat dilakukan apabila fasilitas 
Muyan tersedia dan ada tim kesehatan terlatih untuk melakukan vasektomi melalui 
pelapelayanan kontrasepsi bergerak.

Pelayanan MOP dianjurkan karena memiliki kelebihan sebagai berikut:
a. Efektivitas tinggi (99%) untuk mencegah kehamilan;
b. Tidak ada mortalitas (kematian) dan morbiditas (kesakitan) rendah;
c. Biaya lebih murah karena hanya membutuhkan satu kali tindakan saja;
d. Prosedur medis dilakukan hanya 10-15 menit;
e. Tidak mengganggu hubungan seksual setelah vasektomi;

f. Aman;

Pelayanan vasektomi dilakukan untuk 1 akseptor dengan menggunakan 
Muyan KB di Lombok pasca gempa setelah situasi telah stabil
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g. Dapat dilakukan dengan Muyan KB ketika situasi sudah mulai stabil pascakrisis 
kesehatan.

Syarat menjadi peserta vasektomi/MOP:

1. Tidak ingin menambah jumlah anak

2. Terpenuhinya syarat sukarela yaitu calon peserta tetap memilih vasektomi setelah 
mendapat konseling tentang vasektomi;

3. Mendapat persetujuan dari isteri atau keluarga dengan menandatangani formulir

 persetujuan (informed consent);

4. Terpenuhinya syarat bahagia yaitu terikat dalam perkawinan yang sah, jumlah anak 
hidup minimal dua orang, jika anak hanya dua maka usia anak terkecil minimal 
berumur dua tahun dan umur isteri sekurang-kurangnya 25 tahun;

5. Terpenuhinya syarat sehat yaitu memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak ada 
kontraindikasi untuk dilakukan vasektomi.

 Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana (PLKB) pada krisis kesehatan

PKB dan PLKB di tingkat daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penggerakan 
masyarakat untuk pelayanan pada krisis kesehatan.

Serangkaian kegiatan berikut dapat dilakukan oleh PKB/PLKB pada tanggap darurat krisis 
kesehatan sesuai ketersediaan dan kondisi di masing-masing daerah:

1. Melakukan pendataan dan pembinaan Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB di 
lokasi pengungsian karena ada tambahan PUS dari pengungsi yang datang dari luar 
wilayah cakupan serta melakukan pencatatan dan pelaporannya;

2. Memotivasi PUS untuk meneruskan penggunaan kontrasepsi dan memberi informasi 
tentang lokasi pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan reproduksi di tempat 
pengungsian melalui KIE perorangan;
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3. Memantau ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan statis, fasilitas sementara dan 
pelayanan KB bergerak serta melakukan analisa kebutuhan alokon untuk pelayanan 
kontrasepsi;

4. Menggerakkan kader-kader KB yang masih ada di sekitar lokasi pengungsian;

5. Memberdayakan pengungsi baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi kader 
KB di pengungsian yang dapat membantu dan menggerakkan PUS untuk mengakses 
pelayanan kontrasepsi yang tersedia;

6. Menyusun materi KIE di lokasi krisis bencana serta membuat media KIE secara 
sederhana/kompleks/massal dan melakukan KIE degan Mupen;

7. Melakukan persiapan fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan KB kepada peserta KB di 
lokasi bencana;

8. Melakukan konseling terhadap penggunaan kontrasepsi;

9. Melakukan advokasi terhadap mitra dan para stakeholder di lokasi krisis bencana;

10. Memonitoring dan mengevaluasi pelayanan, penyuluhan, pengembangan atau 
penggerakan terhadap kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan peserta KB di wilayah 
krisis bencana. 
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SISTEM PENCATATAN 
DAN PELAPORAN

BAB 
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A.  Pencatatan dan Pelaporan Melalui Data Rutin dan Non Rutin

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:

1. Data Khusus
Data khusus terdiri dari:

- Data sasaran khusus;

- Data faktor resiko;

- Data lingkungan keluarga;

- Data lain yang mendukung program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Data Luar biasa
Data luar biasa terdiri dari:

- Data keadaan luar biasa;

- Data wabah;

- Data bencana;

- Data kedaruratan program pengendalian penduduk

Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan, menggunakan mekanisme 
pencatatan dan pelaporan data bencana. Harus dipastikan bahwa tidak ada duplikasi pendataan 
dan pelaporan melalui data rutin dan non rutin 

Catatan:

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 akan dimasukkan ke dalam edisi revisi dari buku pedoman segera setelah 
sistem tsb tersedia.
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B.  Data-Data Pelayanan Kontrasepsi yang Dikumpulkan dan Dilaporkan

Mekanisme pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi:

 Data pelayanan kontrasepsi dilaporkan oleh fasilitas kesehatan statik yang masih berfungsi, 
fasilitas kesehatan sementara (tenda kesehatan reproduksi), maupun pelayanan kontrasepsi 
bergerak.

Alternatif 1:

Data akan dikumpulkan dan dilaporkan oleh PLKB 
dari setiap fasilitas kesehatan di wilayahnya dan 
akan direkapitulasi untuk dilaporkan ke Direktorat 
Pelaporan dan Statistik (Ditlaptik) dengan nomer 
telepon yang ditentukan kemudian berdasarkan 
komunikasi antara Ditlaptik dan kantor BKKBN 
yang terdampak. Petugas yang ditunjuk dari 
Ditlaptik akan melakukan data entry secara 
manual dan akan ditampilkan di layar dashboard 
sistem data dan informasi BKKBN sebagai data 
bencana.

Alternatif 2:

Jika PLKB tidak dapat mengumpulkan dan melaporkan karena terkena dampak bencana 
dan karena sebab lain, laporan sementara dapat dikirimkan oleh penanggung jawab fasilitas 
pemberi pelayanan. Data dan laporan dapat dikirimkan ke Direktorat Pelaporan dan Statistik 
(Ditlaptik) dengan nomer telepon yang ditentukan kemudian berdasarkan komunikasi 
antara Ditalptik dan kantor BKKBN yang terdampak. Petugas yang ditunjuk dari Ditlaptik 
akan melakukan data entry secara manual dan akan ditampilkan di layar dashboard sistem 
data dan informasi BKKBN sebagai data bencana.

Alternatif 3:

Menggunakan mekanisme lain yang ditentukan dengan mempertimbangkan situasi dan 
kondisi di tempat dan disepakati oleh sub klaster kesehatan reproduksi, dinas kesehatan 
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dan kantor BKKBN setempat. Lihat kotak 
4: Pencatatan dan pelaporan dengan 
menggunakan aplikasi Kobo-collect pasca 
bencana di provinsi Sulawesi Tengah.

 Selain pelaporan ke kantor BKKBN 
pusat, data pelayanan kontrasepsi akan 
terintegrasi dengan data pelayanan 
PPAM di bawah sub-klaster kesehatan 
reproduksi dengan syarat tidak ada 
duplikasi data; Selanjutnya sub klaster 
kesehatan reproduksi akan melaporkan 
data cakupan pelayanan kontrasepsi 
ke klaster/sub klaster terkait sesuai 
mekanisme yang disepakati.

 Periode pelaporan adalah harian 
pada tahap tanggap darurat dan 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
apabila situasi sudah lebih stabil.

Data-data pelayanan kontrasepsi yang dikumpulkan dan dilaporkan

Data-data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh fasilitas kesehatan (statik, sementara dan 
bergerak) terkait pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan adalah sebagai berikut:

a. 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)
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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.

b. Tahap pasca krisis kesehatan

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

2. Jumlah akseptor KB baru dan lama untuk setiap metode:
 Kondom;
 Pil
 Suntik
 IUD (AKDR)
 Implan (AKBK)
 Tubektomi atau Metode Operasi Wanita (MOW);
 Vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP).

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

 Jumlah alokon masuk

 Jumlah alokon keluar

 Sisa stok

Formulir Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Ketersediaan Alokon di fasilitas kesehatan dapat 
dilihat di lampiran 7.

Kotak 4: Pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan aplikasi  
Kobo-collect  pasca  bencana  di  provinsi Sulawesi Tengah

Pengalaman Sulawesi Tengah

Pada tahap tanggap darurat dan pascakrisis akibat bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di provinsi 
Sulawesi Tengah di tahun 2018, hasil cakupan pelayanan kontrasepsi dilaporkan melalui aplikasi Kobo- 
collect sebagai bagian dari pelaporan cakupan pelayanan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) 
kesehatan reproduksi. Kobo-collect adalah aplikasi berbasis android yang tidak berbayar (open source) 
yang digunakan untuk pengumpulan data melalui ponsel pintar.

Pengumpulan data dan pelaporan melalui Kobo-collect dikembangkan oleh sub klaster kesehatan reproduksi 
dan pertama kali diterapkan selama respon bencana pasca gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah 
tahun 2018. Data dikumpulkan dan dilaporkan setiap hari oleh tenaga kesehatan (bidan) yang bertugas di 
tenda kesehatan reproduksi dan dapat direkapitulasi sesuai periode waktu yang dibutuhkan (mingguan dan 
bulanan). Orientasi tentang penggunaan aplikasi Kobo-collect diberikan kepada tenaga kesehatan (bidan) 
yang memberikan pelayanan di tenda kesehatan reproduksi sebelum dimulai proses pengumpulan data. 
Dengan menggunakan aplikasi ini, data pelayanan kontrasepsi, ketersediaan alokon dan data lainnya dapat 
tersedia secara real time dan dapat dipergunakan untuk memonitor ketersedian pelayanan kontrasepsi 
pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi secara lebih dini 
dan stock out alokon di fasilitas pelayanan dapat dicegah.



93

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

MONITORING 
DAN EVALUASI

BAB 

8
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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

A.  Monitoring

Cara melakukan monitoring pelayanan kontrasepsi

Monitoring dapat dilakukan pada 2 (dua) tahap krisis kesehatan yaitu:

1. Pada tahap tanggap darurat krisis 
kesehatan, monitoring dilakukan 
secara berkala setelah satu 
atau dua minggu pelaksanaan 
pelayanan bergantung pada 
perkembangan respon bencana 
dan kebutuhan masing-masing 
organisasi. Minimal, data 
bulanan harus tersedia untuk 
diinformasikan sebagai bahan 
melakukan perbaikan atau 
peningkatan kualitas pelayanan.
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 Aspek penting yang harus dimonitor adalah:

a. Ketersediaan alokon dan sarana prasarana penunjang di fasilitas kesehatan statis, 
fasilitas kesehatan sementara ataupun pelayanan kontrasepsi bergerak

b. Ketersediaan layanan kontrasepsi di setiap lokasi pengungsian oleh tenaga kesehatan 
setempat ataupun sukarelawan dari luar wilayah serta permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi

c. Kualitas pelayanan: yang mencakup kepuasan klien/penerima layanan, akses untuk 
mendapatkan pelayanan (apakah pelayanan bersifat sukarela, non diskriminasi dan 
apakah semua terlayani) serta apakah pelayanan terjangkau dari segi biaya maupun 
jarak ke fasilitas pelayanan. Informasi ini dapat diperoleh melalui exit interview 
(wawancara singkat sebelum meninggalkan fasilitas pelayanan)

d. Kelengkapan pencatatan dan pelaporan dan memonitor apakah pencatatan dan 
pelaporan sudah dilakukan secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan

2. Pada tahap pascakrisis atau ketika kondisi telah stabil monitoring dilakukan dengan 
menggunakan mekanisme yang sudah ada yang dilakukan secara rutin dan digunakan 
pada situasi normal.

Kegiatan monitoring dilakukan secara bersama dan terpadu dengan komponen-komponen 
lain dari PPAM dan dilakukan oleh tim dari sub klaster kesehatan reproduksi dengan melibatkan 
penanggung jawab masing-masing komponen PPAM dan dilakukan secara rutin sesuai 
kesepakatan. Monitoring pelayanan kontrasepsi dapat dilalukan secara berjenjang oleh tim BKKBN 
Pusat ke provinsi dan kabupaten, tim BKKBN provinsi ke kabupaten dan OPD Dalduk KB ke fasilitas 
kesehatan statis, fasilitas kesehatan sementara ataupun pelayanan kontrasepsi bergerak. Daftar 
tilik monitoring di fasilitas pelayanan dapat dilihat di lampiran 8.
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B.  Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk menganalisa efisiensi dan efektivitas program. Evaluasi dilakukan 
dengan membandingkan kegiatan program dan pelayanan (keluaran/output) dengan manfaat 
(hasil/outcome) dan dampak kesehatan masyarakat khususnya untuk menilai apakah tujuan 
pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dapat tercapai atau tidak.

1. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan di akhir pelaksanaan kegiatan dan sebaiknya dilakukan secara terpisah/ 
internal oleh BKKBN (bila memungkinkan) ataupun secara terpadu dengan komponen- 
komponen lain dari PPAM kesehatan reproduksi.

2. Instrumen Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode-metode assessment sistematik untuk 
mengukur aspek kualitatif maupun kuantitatif dari penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi. 
Salah satu metode yang dapat digunakan adalah wawancara dengan informan kunci, 
misalnya ketua atau anggota masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan 
informasi terkait kualitas kegiatan dan penerimaan/penilaian masyarakat terhadap 
pelayanan kontrasepsi yang diberikan.

Pastikan bahwa wawancara juga melibatkan kelompok rentan seperti remaja dan 
penyandang disabilitas.

Evaluasi terhadap kualitas atau akses pelayanan mencakup kajian terhadap dokumen- 
dokumen operasional (seperti laporan lokasi, laporan perjalanan, laporan supervisi, catatan 
pelatihan) serta daftar tilik untuk pelayanan kontrasepsi secara kualitatif.

3. Data yang Dibutuhkan untuk Evaluasi

Beberapa komponen yang penting untuk dinilai dalam melakukan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan kontrasepsi, adalah sebagai berikut:
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a. Efektivitas dari program: apakah program sudah mencapai tujuan yang ditentukan?

 Tujuan utama dari penyediaan pelayanan kontrasepsi adalah untuk mencegah 
kehamilan yang tidak diinginkan. Data kehamilan yang tidak diinginkan dan data 
kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi (unmet need) hanya dapat diperoleh melalui 
Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) ataupun melalui Survei Kinerja 
Akuntabilitas Program KKBK (SIKAP). Kedua survei tersebut hanya dilakukan pada 
periode waktu tertentu saja, sehingga tidak memungkinkan mendapatkan data 
kehamilan yang tidak diinginkan atau unmet need pada pascakrisis kesehatan. Yang 
dapat dilakukan adalah dengan melakukan pencatatan kasus kegagalan berKB yang 
dilaporkan ke fasilitas kesehatan selama periode krisis kesehatan.

b. Efisiensi dari program: apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara 
efisien termasuk sumber daya manusia, sarana prasarana, peralatan dan pemanfaatan 
dana dll?

c. Relevansi dari program: apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan 
kebutuhan dari masyarakat yang terkena bencana? Dan apakah intervensi yang 
dilakukan (termasuk mekanisme penyediaan alat dan obat kontrasepsi di luar 
mekanisme rutin) tidak bertentangan dengan budaya setempat dan kearifan lokal?

d. Dampak dan kesinambungan program: apakah program memberikan dampak yang 
baik kepada masyarakat dan dapat dilanjutkan setelah pasca bencana selesai?

e. Permasalahan: apakah ada masalah yang dialami dalam mengimplementasikan 
program dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?

f. Proses pembelajaran: pelajaran apakah yang didapatkan selama pelaksanaan 
program yang penting untuk perbaikan ke depan?

g. Rekomendasi apa yang harus disampaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan?

4. Penanggungjawab Evaluasi

Kegiatan evaluasi harus dilakukan seobyektif mungkin dan tidak bias. Proses evaluasi dapat 
dilakukan secara internal oleh sub klaster kesehatan reproduksi dengan melibatkan masing- 
masing penanggung jawab komponen PPAM dan dapat juga dilakukan secara eksternal 
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oleh tim evaluator independent untuk menjamin objektivitas dari hasil evaluasi (khususnya 
bila bencana berskala besar)

5. Analisis dan Diseminasi Hasil Evaluasi

Evaluasi harus menganalisis apa yang berjalan dengan baik maupun apa yang tidak berjalan 
dengan baik, untuk peningkatan/perbaikan dalam perencanaan dan rancangan program. 
Umpan balik harus diberikan kepada penanggungjawab/pengelola program dan para 
penyedia pelayanan pada saat monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa masalah-
masalah yang teridentifikasi ditangani dengan segera sebelum menjadi persoalan atau 
risiko.
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PENUTUP

BAB 
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Dengan telah disusunnya Pedoman Pelayanan Kontrasepsi pada Krisis Kesehatan, diharapkan dapat 
memberikan petunjuk dan arahan tentang tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) bagi BKKBN 
beserta jajarannya untuk memastikan ketersediaan pelayanan kontrasepsi sesegera mungkin pada tahap 
tanggap darurat krisis kesehatan akibat bencana sehingga tidak terjadi dropo out atau putus penggunaan 
kontrasepsi yang dapat berakibat terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. BKKBN juga akan berperan 
lebih aktif dalam penanggulan krisis kesehatan akibat bencana dan memastikan bahwa pelayanan 
kontrasepsi menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari pelaksanaan Paket Pelayanan Awal 
Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi dan mencegah kesakitan dan kematian bagi penduduk yang 
terkena dampak bencana.

Kepada para penanggung jawab ketersediaan pelayanan kontrasepsi di tingkat pusat, provinsi dan 
kabupaten agar memperhatikan segala ketentuan yang diatur dalam buku pedoman ini. Secara periodik 
akan dilakukan pengkajian isi buku pedoman ini, khususnya setelah terjadi bencana berskala besar dan isi 
pedoman akan diperbaiki berdasarkan pengalaman baik (good practices) maupun pembelajaran (lessons 
learnt) dari penanggulangan krisis kesehatan yang telah dilakukan.
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LAMPIRAN
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Daftar Lampiran

1. Lampiran 1: Keanggotaan tim siaga Bencana BKKBN di tingkat pusat

2. Lampiran 2: Kerangka acuan (ToR) tim siaga bencana BKKBN di tingkat pusat

3. Lampiran 3: Daftar provinsi dan kabupaten dengan resiko tinggi bencana berdasarkan Indeks
  Resiko Bencana Indonesia (IRBI)

4. Lampiran 4: Formulir penilaian kebutuhan cepat (rapid need assessment)

5. Lampiran 5: Formulir berita acara kejadian bencana

6. Lampiran 6: Daftar isi kit kesehatan reproduksi no 1, 4 dan 7

7. Lampiran 7: Formulir permintaan darurat alat dan obat kontrasepsi

8. Lampiran 8: Format pelaporan dan permintaan darurat melalui komunikasi via telepon

9. Lampiran 9: Formulir pencatatan dan pelaporan di fasilitas pelayanan kontrasepsi

10. Lampiran 10: Daftar tilik monitoring di fasilitas pelayanan

Daftar Gambar:

Gambar 1: Sistem klaster bencana internasional

Gambar 2: Sistem klaster bencana nasional

Gambar 3: Struktur klaster kesehatan dan sub klaster kesehatan reproduksi di dalam sistem klaster  
 nasional di tingkat pusat

Gambar 4: Struktur klaster kesehatan dan sub klaster kesehatan reproduksi di dalam sistem klaster  
 nasional di tingkat daerah

Gambar 5: Struktur sub klaster kesehatan reproduksi di tingkat pusat

Gambar 6: Struktur sub klaster kesehatan reproduksi di tingkat daerah
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Daftar Tabel:

Tabel 1 :  Data pelayanan kontrasepsi di NTB dan Sulawesi Tengah selama tahap tanggap darurat 
krisis kesehatan pasca bencana 2018

Tabel 2 :  Rangkuman kegiatan yang harus dilakukan di setiap tahapan krisis kesehatan

Tabel 3 :  Penyesuaian Kit Kesehatan Reproduksi dengan Kondisi di Indonesia

Tabel 4 :  Formula penghitungan estimasi sasaran

Daftar Kotak:

Kotak 1 :  Pengalaman pelayanan kontrasepsi pasca bencana gempa di provinsi NTB dan Sulawesi 
Tengah

Kotak 2 :  Penggunaan pesan melalui radio sebagai bagian dari kegiatan Komunikasi Informasi dan 
Edukasi (KIE)

Kotak 3 :  Keterlibatan kelompok peyandang disabilitas

Kotak 4 :  Pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan aplikasi Kobo-collect pasca bencana di 
provinsi Sulawesi Tengah

Daftar Referensi:

1. Pedoman Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) pada Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan 
2018

2. Pedoman Dukungan Logistik Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi pada Situasi 
Krisis Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia – UNFPA Tahun 2018

3. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI 2017)

4. Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings, 2018 revision, Inter- 
Agency Working Group (IAWG) on RH in emergency

5. Draft revisi buku Perka 286/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan 
Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program KB Nasional
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6. Peraturan Kepala BKKBN no 8 tahun 2018 tentang Data Non Rutin

7. Buku Panduan Kesertaan KB Pria Menurut Perspektif 6 Agama, BKKBN, 2016

8. Panduan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Masa Pandemi COVID-19 dan Adaptasi Kebiasaan 
Baru, Kementerian Kesehatan – BKKBN, 2020

9. Panduan untuk Orangtua dan Pendamping: “Kesehatan Seksual dan Reproduksi remaja 
Disabilitas”, Lembaga SABDA, 2015
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Lampiran 1:

Struktur Organisasi Tim Siaga Bencana BKKBN Pusat

Penanggung Jawab 
Logistik & Keuangan

a. Biro Perencanaan
b. Biro Keuangan &
 Pengelolaa BMN

Penanggung Jawab  
KIE & Penggerakan

Masyarakat

a. Dit Advokasi & KIE
b. Dit Bina Lini         

Lapangan

Penanggung Jawab  
Pencatatan &

Pelaporan

Dit Pelaporan & 
Statistik

Penanggung 
Jawab  

Pelayanan

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

Sekretariat:

Penangggung jawab 1: Ditjalsus
Penangggung jawab 2: Ditjalpem

Koordinator 2:

Deputi Bidang KB-KR

Koordinator 1:

Sestama

Penanggung Jawab  
Kemitraan

Dit Bina Hubungan 
Antar Lembaga
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Lampiran 2

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.

Ketidaktersediaan pedoman nasional berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi saat krisis kesehatan 
berakibat pada kurang maksimalnya pelayanan kontrasepsi dibeberapa kejadian bencana di 
Indonesia. Contohnya, pada saat terjadi bencana gempa di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 
dan bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2018, BKKBN 
tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten menyebabkan keterlambatan respon pada saat 
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.
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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 kontrasepsi

2. Menjadikan kegiatan kesiapsiagaan dan respon bencana menjadi prioritas 
dan menjadi bagian dari program rutin BKKBN 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 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 
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III. Struktur Oganisasi

 

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. 

Penanggung Jawab 
Logistik & Keuangan

a. Biro Perencanaan
b. Biro Keuangan &
 Pengelolaa BMN

Penanggung Jawab  
KIE & Penggerakan

Masyarakat

a. Dit Advokasi & KIE
b. Dit Bina Lini         

Lapangan

Penanggung Jawab  
Pencatatan &

Pelaporan

Dit Pelaporan & 
Statistik

Penanggung 
Jawab  

Pelayanan

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

Sekretariat:

Penangggung jawab 1: Ditjalsus
Penangggung jawab 2: Ditjalpem

Koordinator 2:

Deputi Bidang KB-KR

Koordinator 1:

Sestama

Penanggung Jawab  
Kemitraan

Dit Bina Hubungan 
Antar Lembaga
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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

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

 T-shirt/Kaus dengan logo BKKBN

4. Topi dengan logo BKKBN

5. Peralatan emergency individual (disarankan, dengan merujuk pada emergency kit dari salah 
satu anggota RH sub kluster yang digunakan pada saat respon bencana pasca bencana di 
provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018)*

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

i. Senter

j. Lampu darurat (emergency/camping lamp)

k. Batterei yang dapat diisi ulang

l. Tas Ransel besar untuk menyimpan semua peralatan

Penugasan tim reaksi cepat berdasarkan status bencana, kebutuhan di lapangan dan dilakukan 
dengan berkoordinasi 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 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 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
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V. Ruang Lingkup Kegiatan di Setiap Tahapan Krisis Kesehatan

PERAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

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

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

BNPB
 Memperkuat koordinasi di lingkungan internal dan external BKKBN. Termasuk 

pemetaan mitra yang dapat membantu penyediaan pelayanan kontrasepsi pada krisis 
kesehatan

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

 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

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

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
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VI. Anggaran Kegiatan

Kegiatan tim siaga bencana BKKBN pusat 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

TAHAP KRISIS 
KESEHATAN

KEGIATAN TIM SIAGA BENCANA

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

petunjuk teknis di lapangan
 Penyiapan bantuan logistik BKKBN apabila diperlukan: alokon, materi KIE, anggaran 

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

 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

 Membantu BKKBN setempat dalam menghitung estimasi sasaran dan kebutuhan 
alokon

 Memberikan bantuan teknis untuk penyediaan alokon dan menyepakati mekanisme 
distribusi melalui fasilitas pelayanan statik dan pelayanan bergerak

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
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Lampiran 3:

Daftar Provinsi Dengan Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Resiko Sedang Dan Resiko 
Tinggi Bencana – Data Indeks Resiko Bencana Indonesia 2015-2018

 NO NAMA PROVINSI
JUMLAH KABUPATEN/
KOTA DENGAN INDEX 

RESIKO SEDANG

JUMLAH KABUPATEN/
KOTA DENGAN INDEX

 RESIKO TINGGI

JUMLAH
TOTAL

1 Aceh 9 14 23

2 Bali 4 5 9

3 Banten 2 6 8

4 Bengkulu 4 6 10

5 Daerah Istimewa 
Yogyakarta

2 3 5

6 DKI Jakarta 6 6

7 Gorontalo 4 2 6

8 Jambi 8 3 11

9 Jawa Barat 11 16 27

10 Jawa Tengah 18 17 35

11 Jawa Timur 11 27 38

12 Kalimantan Barat 9 5 14

13 Kalimantan Selatan 5 8 13

14 Kalimantan Tengah 8 6 14

15 Kalimantan Timur 5 9 14

16 Kep Bangka Belitung 1 6 7

17 Kep Riau 7 7

18 Lampung 8 6 14
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NO NAMA PROVINSI
JUMLAH KABUPATEN/
KOTA DENGAN INDEX 

RESIKO SEDANG

JUMLAH KABUPATEN/
KOTA DENGAN INDEX

 RESIKO TINGGI

JUMLAH
TOTAL

19 Maluku 3 8 11

20 Maluku Utara 4 5 9

21 Nusa Tenggara Barat 5 5 10

22 Nusa Tenggara Timur 10 11 21

23 Papua 24 5 29

24 Papua Barat 5 6 11

25 Riau 4 8 12

26 Sulawesi Barat 1 4 5

27 Sulawesi Selatan 6 18 24

28 Sulawesi Tengah 4 7 11

29 Sulawesi Tenggara 3 9 12

30 Sulawesi Utara 8 7 15

31 Sumatera Barat 11 8 19

32 Sumatera Selatan 10 5 15

33 Sumatera Utara 20 13 33

Jumlah Total 240 258 498

Sumber: Data Indeks Resiko Bencana Indonesia 2015-2018 BNPB
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Lampiran 4:

Formulir penilaian kebutuhan cepat

Yang melakukan penilaian:

   

   

1. Data Umum

a. Provinsi

b. Kabupaten

c. Jenis bencana

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

e. Deskripsi bencana

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

f. Skala bencana

NAMA JABATAN NO TELEPON KETERANGAN
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2. Jumlah korban

   

   

3. Data kantor BKKBN

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

b. Kondisi Bangunan

 

DATA LAKI-LAKI PEREMPUAN KETERANGAN

KONDISI    YA  TIDAK

Rusak ringan

Rusak sedang

Rusak berat

Dapat berfungsi

Kebutuhan kantor 
darurat (tenda)
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c. Kondisi kendaraan

  

 Catatan:

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

d. Kondisi staff

JENIS 
KENDARAAN

   JUMLAH
JUMLAH YANG

BERFUNGSI 
KETERANGAN

Kendaraan 
operasional

Mobil Pelayanan 
(Muyan)

Mobil Penerangan 
(Mupen)

DATA JUMLAH KETERANGAN

Jumlah staff kantor

Jumlah staff terkena 
dampak bencana
a. Meninggal dunia
b. Mengungsi
c. Masih bekerja

Jumlah PKB di wilayah 
kerja
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 Catatan:

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

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

DATA JUMLAH KETERANGAN

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
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e. Gudang gudang alokon

 Kerusakan gedung

  

 Catatan

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

KONDISI GUDANG    YA  TIDAK KETERANGAN

Rusak ringan

Rusak sedang

Rusak berat (roboh/
hancur)

Dapat diakses:
 Ketersediaan kunci
 Kondisi petugas 

 gudang



121

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

f. Kondisi alokon:

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

    

Catatan:

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

 Mengidentifikasikan kebutuhan alokon darurat dan mekanisme 
pemenuhannya

JENIS 
ALOKON

JUMLAH
STOK

JUMLAH
KONDISI BAIK

JUMLAH 
YANG RUSAK

SISA KETERANGAN

Kondom

Pil

Suntik

IUD

Implan

BMHP

Bahan lainnya
a. ………
b. ………
c. ………
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g. Kondisi fasilitas kesehatan

  

 

 Catatan

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

TYPE FASILITAS 
KESEHATAN

JUMLAH
JUMLAH YANG 

MASIH BERFUNGSI
KETERANGAN

Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama 
(FKTP)
a. Puskesmas
b. Praktek dokter 

perseorangan/BPJS
c. Klinik pratama
d. RS tingkat pratama

Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Rujukan 
Lanjut (FKTRL)
a. RSU
b. Klinik utama
c. RS khusus
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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.

 

 Catatan:

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

DATA JUMLAH KETERANGAN

Kampung KB

Kampung KB yang 
terkena dampak 
bencana

Lokasi: 

Kondisi mitra 
pelaksana di 
Kampung KB
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Lampiran 5

Formulir Berita Acara Kejadian Luar Biasa (Bencana)

 

Telah terjadi ................................................. Pada hari .............................. tanggal ............................ bulan ............... tahun .............. 
pada pukul ........ di KAB./KOTA/PROVINSI
Kejadian ini menyebabkan ................................................................................................. di gudang alokon. (nama Instansi)
yang terletak di Jl. ..................................................................................................................................................................................................
sehingga alokon yang ada di gudang tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi.
Dengan taksiran nilai sebagai berikut:

Demikian Berita Acara Kejadian Bencana ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan 
sebagaimana mestinya.

 ........................., tanggal ..............................

 Kepala Instansi

 (.......................................................)
 NIP. .......................................

BERITA ACARA KEJADIAN BENCANA
No.: .......................................

NAMA INSTANSI

NO JENIS BARANG JUMLAH
HARGA 

SATUAN
TAKSIRAN NILAI 

KERUGIAN
KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6)

1

2

3

4

5
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Lampiran 6:

Daftar isi kit kesehatan reproduksi

1. Kit Kondom Laki-laki (Kit no 1A)

Cara penghitungan:

Contoh: jumlah pengungsi: 10,000 orang. Populasi sasaran dengan asumsi bahwa 20% dari 
populasi di lokasi pengungsian adalah laki-laki dewasa (10.000 jiwa x 20% = 2.000 orang laki-laki) 
dan 2.5% (Data SDKI 2017) dari kelompok ini menggunakan kondom (2.000 x 2.5% pengguna = 
50 pengguna) dan bahwa tiap pengguna membutuhkan 12 kondom tiap bulan selama 3 bulan, 
maka kebutuhan kondom laki-laki adalah 50 x 12 x 3 bulan = 1,800 kondom laki-laki

2. Kit Kontrasepsi Oral dan Suntik (Kit no 4)

Cara Penghitungan:

Contoh; jumlah pengungsi: 10,000 orang. Populasi sasaran dengan asumsi bahwa 25% dari 
populasi di lokasi pengungsian adalah perempuan berumur antara 15-49 tahun (10.000 x 25% = 
2.500) dan 13,1% menggunakan pil = 13,1% x 2,500 = 328 dan 29% menggunakan suntik = 29% x 
2500 = 725 (Data SDKI 2017) 

NO. ISI KIT JUMLAH

1. Kondom laki-laki 1,800

2. 20% Cadangan   360

Jumlah 2,160

Dilengkapi dengan brosur tentang tata 
cara penggunaan kondom dalam Bahasa 
Indonesia

100

Kit Kondom (Laki-laki)
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3. Kit AKDR/IUD (Kit no 7) dan kebutuhan AKBK (implan)

a. AKDR/IUD

 Contoh jumlah pengungsi: 30,000 (Blok 2 untuk 30,000 pengungsi). Isi Kit berdasarkan 
asumsi bahwa 25% populasi perempuan berusia antara 15 s/d 49 tahun (30.000 x 25% = 
7.500), dengan anggapan bahwa 4,7 % perempuan pengguna alat kontrasepsi memilih IUD, 
maka 7.500 x 4,7% = 353 perempuan (asumsi menggunakan data SDKI tahun 2017). 

NO. ISI KIT JUMLAH

1. Kombinasi Levonorgestrel 0,15 mg,
Etinilestradiol 0,030 mg
(328 perempuan x 3 siklus + 10% 
cadangan)

1,082 strip

2. Medroksiprogesteron asetat inj 150 
mg/3ml. (suntik 3 bulanan)
(Jumlah pengguna kontrasepsi suntik = 
725)

725

Alat kesehatan dan bahan, dapat diperbaharui 2,160

1. Jarum suntik 3 cc sekali pakai 725

2. Alkohol Swab 8 kotak

3. Kotak pengaman (safety box), untuk alat 
suntik dan jarum, kapasitas 5 L

8

Petunjuk Penggunaan, Keluarga Berencana, Buku 
Pedoman untuk Penyedia Layanan

Bahasa 
Indonesia

Kit Kontrasepsi Oral dan Suntik
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NO JENIS BARANG JUMLAH

1. AKDR CuT 380 A 353

2. Amoksilin tab 500 mg 1.000

3. Povidon Iodin, botol 1.000 ml 15

4. Kantong plastik, untuk kemasan obat 10 x 15 
cm, kemasan isi 100

5

5. Sarung tangan steril, ukuran 7; 7.5 dan 8 
(masing-masing 200)

600

6. Kasa tekan 10x10 cm, steril, sekali pakai, 1 pak 
isi 5

1.000

7. Cocor bebek, ukuran besar/medium/kecil Masing-
masing 

1

8. Forceps Sponge Foster Straight (Klem 
pemegang kasa), Panjang, 250 – 270 mm/9-11”

1

9. Tenakulum, Schroeder, Panjang 25-27 cm/10” 2

10. Sonde uterus, Panjang, 320-330 mm/12,5-13” 3

11. Gunting benang, Panjang 17 cm/6-7” 1

12. AKDR removal hook, Panjang 320 mm/12,5” 1

13. Tang buaya 1

14 Bak instrument, bertutup 1

15 Iodine cup 1

Kit Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR/IUD)

Sumber: Pedoman Dukungan Logistik Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi 
pada Situasi Krisis Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia – UNFPA Tahun 2018
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b. AKBK (Implan)

 Contoh: jumlah pengungsi: 30,000. Isi Kit berdasarkan asumsi bahwa 25% populasi 
perempuan berusia antara 15 s/d 49 tahun (30.000 x 25% = 7.500), dengan anggapan 
bahwa 4,7% perempuan pengguna alat kontrasepsi memilih implan, maka 7.500 x 4,7% = 
353 perempuan. (asumsi menggunakan data SDKI tahun 2017).

NO. ISI KIT JUMLAH

1. Set Susuk KB
 2 Batang elastic silicon tube @75 mg levonorgestrel
 Inserter sekali pakai, terdiri dari: Tubular metal needle 

dan surgical blade

3.600

2. Lidokain inj 1%, ampul 2 ml 250

3. Disposable syringe 3 ml 250

4. Povidone iodin larutan 100 mg/ml, botol 500 ml 3

5. Paracetamol/Asam Mefenamat 500 mg 1.000

6. Amiksisilin tab 500 mg 1.000

7. Kasa hidrofil steril, 10x10 cm, sekali pakai, pak berisi 5 250

8. Plester berperekat zinc oxide, 2,5 cm x 5 m 10

9. Sarung tangan steril, ukuran 7, 7,5 dan 8, sekali pakai 
(masing-masing 150)

450

10. Duk Steril 250

Kit Pemasangan Implan

Sumber: Pedoman Dukungan Logistik Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi pada Situasi 
Krisis Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia – UNFPA Tahun 2018
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NO. ISI KIT JUMLAH

1. Bak Instrumen dengan tutup 1

2. Pinset anatomis ukuran 13-18 cm/5-7” 1

3. Gagang pisau (scalpel handle) ukuran 120-
130 mm/5-6”

1

4. Forceps artery/hemostatic halsted, 
mosquito straight ukuran 12,5 cm/5”

1

5. Forceps artery/hemostatic halsted, 
mosquito curved ukuran 12,5 cm/5”

1

6. Mangkok antiseptic, diameter atas 6-8 cm 
atau iodine cup ukuran 0.06-0.07 L

1

Kit Pencabutan Implant

Sumber: Pedoman Dukungan Logistik Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan 
Reproduksi pada Situasi Krisis Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
– UNFPA
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Lampiran 7:

Formulir Permintaan Darurat Alat dan Obat Kontrasepsi

Kepada Yth.
............................................
............................................
............................................

Bersama ini kami informasikan bahwa kondisi stok alokon kami berada dibawah titik permintaan darurat 
yaitu sesuai tabel berikut:

FORMULIR PERMINTAAN DARURAT ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
No.: ........./........./........./..................

NAMA INSTANSI

NO JENIS KONTRASEPSI SIS STOK SAAT INI
RATA-RATA PEMAKAIAN BULANAN 

(3 bulan terakhir)

(1) (2) (3) (4)

1 IUD Copper T

2 Pil KB 1 Kombinasi

3 Kondom

4 Suntikan KB 1 Tiga 
bulanan

5 Susuk KB III Tiga Tahunan
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Berdasarkan data tersebut, kami mengajukan permintaan darurat untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
kekosongan stok. Diharapkan barang-barang yang dipesan/diminta sampai di gudang Kabupaten paling lambat 
tanggal........ bulan..... tahun.......

 ........................., tanggal ........ Bulan.............Tahun.......
 ...........................................

 (.......................................................)

Tembusan Yth.:
1..............
2..............

Catatan:
Jumlah alokon yang akan dikirimkan tingkat di atas untuk merespon permintaan darurat dari tingkat bawahnya 
adalah sejumlah yang akan membawa fasilitas yang meminta barang ke tingkat stok memadai sampai dengan 
jadwal pengiriman rutin berikutnya. Jika dibutuhkan lebih dari itu, dibutuhkan justifikasi atau penjelasan.
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Lampiran 8:

Format pelaporan dan permintaan darurat melalui komunikasi via telepon

Nama Pelapor:

Nomer kontak:

Jabatan:

Kantor perwakilan BKKBN: …….

Informasi singkat tentang kejadian bencana:

Informasi singkat tentang hasil penilaian cepat kebutuhan:

a. Kondisi kantor dan gudang: berfungsi/tidak

b. Kondisi staff

c. Estimasi jumlah sasaran pelayanan kontrasepsi

d. Kondisi alokon di gudang:

- Jumlah stok alokon yang ada (jenis dan jumlah)

- Jumlah kebututuhan darurat alokon (jenis dan jumlah)

e. Bantuan lain yang dibutuhkan
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Lampiran 9:

1. Formulir Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Ketersediaan Alokon di fasilitas 
kesehatan

2. Format Pelaporan

 

1 Lokasi pelayanan kontrasepsi (lokasi 
pengungsian/nama desa/nama 
kecamatan)

a. Lokasi           :
b. Desa               :
c. Kecamatan    :
d. Kabupaten     :

2 Nama Puskesmas setempat

3 Jenis Pelayanan: (statik/ sementara/
bergerak)

4 Nama penanggungjawab

5 Periode pelaporan:

6 Nama pelapor/jabatan/no telepon

DATA JUMLAH

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

2. Jumlah yang mendapat pelayanan kontrasepsi

Baru

a. Kondom

b. Pil

c. Suntik

d. IUD

e. Implan
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DATA JUMLAH

Lama

a. Kondom

b. Pil

c. Suntik

d. IUD

e. Implan

3. Pelayanan kontrasepsi terpadu dengan pelayanan kesehatan reproduksi:

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

b. Pelayanan kontrasepsi pasca-salin

c. Pelayanan kontrasepsi pasca keguguran

d. Jumlah penyintas kekerasan seksual yang mendapat pil kontrasepsi 
darurat

4. Jumlah kasus kegagalan dalam berKB

5. Jumlah akseptor yang mengalami efek samping
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3. Stok Alokon

Periode pencatatan:

 
 

NO
JENIS 

ALOKON
JUMLAH 
MASUK

JUMLAH
 KELUAR

 SISA
ASAL ALOKON 

(SUMBER  
DISTRIBUSI)

  1 Kondom

  2 Pil

  3 Suntik

  4 IUD

  5 Implan
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Lampiran 10:

Daftar tilik monitoring di tempat pelayanan kontrasepsi

1 Lokasi pelayanan kontrasepsi 
(lokasi pengungsian/nama 
desa/nama kecamatan)

a. Lokasi           :
b. Desa               :
c. Kecamatan    :
d. Kabupaten     :

2 Nama tempat pelayanan

3 Jenis Pelayanan: (Statik/
Sementara/Bergerak)

4 Nama Puskesmas setempat

5 Jam buka pelayanan

6 Nama penanggungjawab

7 Tanggal kunjungan

8 Tim monitoring 1.
2.
3.
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1. Indikator kualitatif

 

INDIKATOR KUALITATIF YA TIDAK

1. Apakah pelayanan kontrasepsi tersedia di lokasi pelayanan ini?

2. Apakah tersedia pelayanan kontrasepsi terpadu dengan pelayanan 
kesehatan reproduksi lainnya:
a. KB pasca salin
b. KB pasca keguguran
c. Kontrasepsi darurat bagi penyintas perkosaan
d. Pelayanan kontrasepsi dengan penyuluhan kesehatan reproduksi
e. Pelayanan lainnya

3. Jenis alat dan kontrasepsi yang diberikan
a. Kondom
b. Pil
c. Suntik
d. IUD
e. Implan
f. Pil kontrasepsi darurat untuk penyintas perkosaan
g. Vasektomi

4. Tenaga yang memberikan pelayanan:
a. Dokter
b. Bidan 
c. Perawat
d. PKB/PLKB

5. Apakah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tersedia?
a. BMHP untuk implant
b. BMHP lainnya: Alcohol swab dll

6. Apakah alat dan bahan untuk penerapan kewaspadaan standard tersedia?
a. Alat Perlindungan Diri (APD)
b. Safety box untuk pembuangan benda tajam
c. Fasilitas pembuangan limbah medis dan non medis

7. Apakah materi KIE tersedia?

8. Apakah dokumen pencatatan tersedia dan pelaporan dilakukan sesuai 
jadwal yang ditentukan?

9. Apakah ada stock out alokon?



138

PEDOMAN PELAYANAN KONTRASEPSI  PADA KRIS IS  KESEHATAN AKIBAT BENCANA

2. Indikator Kuantitatif

Periode pencatatan:

INDIKATOR KUALITATIF YA TIDAK

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

2. Jumlah yang mendapat pelayanan kontrasepsi

a. Baru
- Kondom
- Pil
- Suntik
- IUD
- Implan
- Vasektomi
- Tubektomi

b. Lama
- Kondom
- Pil
- Suntik
- IUD

3. Pelayanan kontrasepsi terpadu dengan pelayanan kesehatan 
reproduksi:

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

- Pelayanan kontrasepsi pasca-salin

- Pelayanan kontrasepsi pasca keguguran

- Jumlah penyintas kekerasan seksual

4. Jumlah kasus kegagalan dalam berKB

5. Jumlah akseptor yang mengalami efek samping
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3. Stok Alokon

Periode pencatatan:

4. Catatan

 ………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..………………………

NO
JENIS 

ALOKON
JUMLAH 
MASUK

JUMLAH 
KELUAR

 SISA CATATAN

  1 Kondom

  2 Pil

  3 Suntik

  4 IUD

  5 Implan
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BADAN KEPENDUDUKAN 
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta
Telepon: (62-21) 809 8018  

Fax: (62-21) 800 8554  
Website: http://admin.web@bkkbn.go.id

UNITED NATION POPULATION FUND

7th Floor Menara Thamrin
Jl. MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250

Telepon: (62-21) -2980 2300  
Fax: (62-21) -3192 7902  

Website: http://indonesia.unfpa.org


