
 

Keluarga berencana (KB) adalah gerakan untuk 

membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera 

dengan membatasi kelahiran.  Keluarga Beren-

cana merupakan suatu program pemerintah 

yang dirancang untuk menyeimbangkan antara 

kebutuhan dan jumlah penduduk. Program ke-

luarga berencana oleh pemerintah adalah agar 

keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa 

diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Ba-

hagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi 

pada pertumbuhan yang seimbang. 

Tujuan Keluarga berencana (KB) : 

Tujuan umum  

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam 

rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga 

Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar ter-

wujudnya masyarakat yang sejahtera dengan 

mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terk-

endalinya pertambahan penduduk. 

Tujuan khusus 

 Meningkatkan jumlah penduduk untuk meng-

gunakan alat kontrasepsi. 

 Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. 

 Meningkatnya kesehatan keluarga berencana 

dengan cara penjarangan kelahiran 

Keluarga Berencana 

Jenis alat kontasepsi dan fungsinya 

PIL KB 
M e t o d e  k o n t r a se p s i 

dengan cara minum pil 

setiap hari dimana pil 

tersebut mengandung 

hormon estrogen dan 

progestin, bekerja diserap 

oleh darah dan bekerja 

untuk  menghenti kan 

ovulasi. Alat kontrasepsi 

jenis ini pada umumnya 

p e r e m p u a n  s e r i n g 

mengalami efek samping 

a k a n  t e t a p i  b i s a 

membantu mengurangi 

pendarahan menstruasi, 

mengurangi anemia dan 

kram pada perempuan.  

 

SUNTIKAN 
Me to de Ko n t ra se ps i 

dengan cara memberikan 

suntikan secara berkala 

setiap satu atau dua 

bulan. Suntikan tersebut 

mengandung hormone 

progestin (tanpa estrogen) 

y a n g  b e k e r j a 

menghentikan ovulasi. 

Metode Kontrasepsi ini 

sangat efektif dan aman 

bagi hampir semua 

perempuan, akan tetapi 

j i ka  akan  berhent i 

memerlukan beberapa 

waktu untuk progam hamil 

kembali.  

 

IMPLANT/SUSUK 
Alat kontrasepsi dengan cara 

meletakkan/menanamkan 1,2 

atau 6 kapsul plastik kecil yang 

mengandung  hormone 

progestin (tanpa estrogen), 

kapsul tersebut tidak hancur di 

dalam tubuh dan bersifat 

lentur. Pemasangan dan 

p enc a bu t an  s eb a i kn y a 

dilakukan oleh petugas medis 

yang terlatih dengan tindakan 

operasi sederhana serta 

pembiusan  loka l .  Alat 

Kontrasepsi ini aman dan 

sangat efektif selama 3 tahun 

untuk 1-2 kapsul dan 5-6 tahun 

untuk 6 kapsul.  

 

IUD 
Alat Kontrasepsi  dengan cara 

memasang alat kecil yang 

dipasang di dalam rahim, 

berbentuk rangka plastik yang 

len tur  dengan lengan 

tembaga dan benang . Cara 

kerja utama mencegah 

sperma bertemu dengan sel 

telur, aman dan efektif serta 

tidak tergantung pada daya 

ingat . bekerja hingga 10 

tahun tergantung akan 

jenisnya.  

 

KONDOM 

Alat kontrasepsi pada pria 

dengan mencegah sperma 

dan air mani bertemu sel telur 

dengan berbentuk rangka 

karet yang lentur dan 

dipasang pada penis . Sangat 

aman dan efektif digunakan 

hanya satu kali saja. Alat 

kontrasepsi ini  memberi 

pe r l i ndungan te rhadap 

HIV/IMS.  

 

Apa itu KB ? 

Perencanaan jumlah keluarga dengan pemba-

tasan yang bisa dilakukan dengan peng-

gunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggu-

langan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, 

dan sebagainya.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
http://id.wikipedia.org/wiki/Alat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrasepsi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kondom
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiral&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=IUD&action=edit&redlink=1
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VASEKTOMI 

Metode kontrasepsi pada 

pria dengan cara operasi 

kecil yang dilakukan untuk 

mencegah transportasi 

sperma pada testikel dan 

penis. Vasektomi bersifat per-

manen sangat efektif dan 

a ma n ,  n a mu n  h a ru s 

dipertimbangkan dengan 

baik. 

 

TUBEKTOMI 

Metode kontrasepsi pada 

wanita dengan pemoton-

gan saluran indung telur 

(tuba fallopi) sehingga sel 

telur tidak bisa memasuki 

rahim untuk dibuahi. Tubek-

tomi bersifat permanen. 

Walaupun bisa disambung-

kan kembali, namun tingkat 

fertilitasnya tidak akan kem-

bali seperti sedia kala.  
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Ayo KB dengan 

menggunakan alat 

kontrasepsi yang 

Anda inginkan ! 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tuba_fallopi
http://id.wikipedia.org/wiki/Rahim

