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DAMPAK COVID 19 TERHADAP PELAYANAN KB

1. Gangguan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan

Kesehatan termasuk pelayanan KB KR

 Petugas kesehatan sibuk dengan respons  

COVID-19

 Fasilitas kesehatan tutup atau membatasi  

layanan

 Kurangnya ketersediaan APD

2. Masyarakat menahan diri dari  

mengunjungi fasilitas kesehatan  

karena kekhawatiran tentang  

paparan COVID-19 atau karena  

pembatasan mobilitas

3. Gangguan distribusi yang  

mengakibatkan ketersediaan  

alokon terbatas

4. Pelatihan bagi provider berhenti  

atau tidak berjalan dengan  

optimal

Pelayanan KB

adalah masalah kesehatan  

masyarakat yang memerlukan  

perhatian khusus selama  

pandemi

Walaupun dalam kondisi Pandemi Covid 19,  

tetap saja diharapkan semua PUS terutama  

4T tetap menggunakan kontrasepsi  

dengan berbagai metode,

supaya tidak terjadi kehamilan  yang tidak 

diinginkan

Dengan keterbatasan pergerakan, akses

layanan untuk mendapatkan kelanjutan

layanan kontrasepsi terganggu.

Hal ini dapat meningkatkan terjadinya  

kehamilan yang tidak diinginkan  

karena kurangnya akses ke layanan  

kontrasepsi.



Pedoman & Regulasi



Himbauan pada PUS

Tunda dan atau rencanakan kehamilan dengan baik

sampai kondisi pandemi berakhir dengan memperhatikan:

•Kriteria Layak Hamil

•Kemudahan Akses mendapatkan  pelayanan 

Kesehatan yang  berkualitas

Pastikan menggunakan alat atau obat kontrasepsi bagi PUS yang ingin 

menunda

kehamilan atau tidak ingin hamil lagi



Pelaksanaan Pelayanan

KB Masa Adaptasi  

Kebiasaan Baru

Senantiasa menerapkan:  

Prinsip pecegahan  

penularan Covid 19

Dilakukan dengan  

tetap memperhatikan  

protokol Kesehatan  

pencegahan  

penularan Covid 19

Dilakukan dengan  

memperhatikan

zonasi wilayah

Penguatan metode KBPP  

dan mengutamakan KB  

metode jangka panjang



Pelaksanaan Pelayanan KB berdasarkan Zonasi

Wilayah

NO KRITERIA ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING ZONA ORANGE DAN ZONA MERAH

1 Teknis Umum  

Pelaksanaan  

Pelayanan

• Pelayanan KB dapat dilaksanakan tetapi  dilakukan 

dengan pengaturan jumlah  pasien dan waktu 

pelayanan yang dilakukan  secara tele registrasi

• 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.

• 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 untuk kontrol, kecuali  yang mempunyai 

keluhan, dengan syarat  membuat perjanjian terlebih 

dahulu dengan  petugas

• 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



Pelaksanaan Pelayanan KB berdasarkan Zonasi

Wilayah

NO KRITERIA ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING ZONA ORANGE DAN ZONA MERAH

2 Pelayanan  Medis  

Pemberian  

Kontrasepsi

• Petugas Kesehatan dapat memberikan  pelayanan KB 

dengan syarat menggunakan  APD lengkap sesuai 

standar dan sudah  mendapatkan perjanjian terlebih 

dahulu dari  klien :

o Akseptor yang mempunyai keluhan

o Bagi akseptor AKDR atau Implan yang

sudah habis masa pakainya,

o Bagi akseptor Suntik yang datang sesuai  jadwal.

• Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi  dengan PL KB 

dan Kader untuk minta bantuan  pemberian Pil KB 

kepada klien yang  membutuhkan yaitu:

o Bagi akseptor Pil ulangan sesuai jadwal

• Petugas Kesehatan dapat memberikan  pelayanan KB 

dengan syarat menggunakan  APD lengkap sesuai 

standar dan  memperhatikan protokol Kesehatan bagi 

klien

:

o Akseptor yang mempunyai keluhan

o Bagi akseptor AKDR atau Implan yang

sudah habis masa pakainya,

o Bagi akseptor Suntik dan pil yang datang sesuai

jadwal.

o Akseptor baru yang akan menggunakan AKDR,

implant, suntik dan pil dilakukan penapisan

kondisi medis menggunakan Roda KLOP.

• Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi  dengan PL 

KB dan Kader untuk minta  bantuan pemberian Pil KB 

kepada klien  yang membutuhkan yaitu:

o Bagi akseptor Pil ulangan sesuai jadwal

o Bagi akseptor Pil baru, tetapi yang  sudah 

konsultasi ke petugas Kesehatan



Pelaksanaan Pelayanan KB berdasarkan Zonasi

Wilayah

NO KRITERIA ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING ZONA ORANGE DAN ZONA MERAH

2 Pelayanan  Medis  

Pemberian  

Kontrasepsi

Petugas Kesehatan tetap memberikan pelayanan KBPP sesuai program yaitu dengan  

mengutamakan metode MKJP (AKDR Pasca Plasenta atau MOW sesuai indikasi)

• Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi  

dengan PL KB dan Kader untuk minta  

bantuan pemberian kondom kepada klien  

yang tidak bisa datang kontrol ke petugas  

Kesehatan

• Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi  

dengan PL KB dan Kader untuk minta  bantuan 

pemberian kondom kepada klien  yang 

membutuhkan yaitu :
o Bagi akseptor IUD atau Implan atau  suntik 

yang sudah habis masa pakainya,  tetapi tidak 

bisa kontrol ke petugas  Kesehatan

• 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



Pelaksanaan Pelayanan KB berdasarkan Zonasi Wilayah

NO KRITERIA ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING ZONA ORANGE DAN ZONA MERAH

3 Konseling • Konseling KB dapat dilakukan secara  

langsung dengan menggunakan APD  

dan mematuhi protokol pencegahan  

penularan Covid-19, tetapi apabila  

masih memungkinkan masih bisa  

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 protocol pencegahan  

covid-19

• Petugas kesehatan memberikan  

konsultasi kepada klien menggunakan  

wa/telepon.



Pelaksanaan Pelayanan KB berdasarkan Zonasi Wilayah

NO KRITERIA ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING ZONA ORANGE DAN ZONA 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

• Pemberian 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 klien dimasa pandemi Covid  

19



Hal-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,

kontak erat atau kasus suspek. Bagi Akseptor yang positif covid, kontak erat  

atau kasus suspek 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;



Kriteria APD bagi  

Nakes berdasarkan  

jenis pelayanan KB



Kriteria APD bagi  

PLKB dan Kader  

dalam pelayanan  

KB



Media KIE dan Panduan Pelayanan KB 

Dalam  Situasi Pandemi Covid 19



Harapan terkait pelayanan KB dimasa Pandemi

Pelayanan KB dimasa Pandemi Covid 19 harus tetap  

terlaksana guna menghindari kehamilan yang tidak  

terencana

Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan KB wajib  

menerapkan protokol Kesehatan pencegahan penularan  

covid 19 & pengaturan pasien dengan tele registrasi

Semua pihak perlu berkolaborasi dalam meningkatkan

p. engetahuan dan kepatuhan masyarakat dalam  

menerapkan protokol Kesehatan pencegahan  

penularan covid 19.

Tercapainya target indikator pelayanan KB KR dan

penurunan AKI & AKB



Thank You


