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Data Global : 30.369.778, meninggal 948.795

Peningkatan kasus sampai tanggal 23 September



Per April 2020

Diperkirakan lebih dari 47 juta

wanita dapat kehilangan akses

kepada pelayanan kontrasepsi, yang 

menghasilkan 7 juta

kehamilan yang 

tidak direncanakan
akibat tidak ada atau kurangnya

akses terhadap pelayanan

kontrasepsi di masa pandemi covid-

19 

TANTANGAN TERHADAP PELAYANAN KB

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 

sebesar 1,49%, dan penduduk

bertambah 4,5 juta orang

/tahun orang

angka fertilitas Indonesia 2.4 dalam 10 tahun



PERMASALAHAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA 
DAN KESEHATAN REPRODUKSI

01

02

03

Masih tingginya angka kematian
ibu dan bayi

Penurunan penggunaan metode
kontrasepsi modern (mCPR); 

Disparitas angka prevalensi 
kontrasepsi (CPR), unmet need, 
Peserta KB Aktif (PA) Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) antar wilayah masih tinggi;

04
Masih tingginya angka kelahiran 
remaja umur 15-19 tahun (Age 
Specific Fertility Rate/ASFR 15-19);

Belum optimalnya sertifikasi 
kompetensi tenaga kesehatan 
pelayanan KB (bidan dan dokter);
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06
Masih rendahnya kesertaan KB di 
wilayah Tertinggal, Terpencil, dan 
Perbatasan (Galciltas), serta 
sasaran khusus seperti Kesertaan 
KB Pria, PUS dengan anak 
stunting, PUS miskin, dan PUS 
Risiko Tinggi 4 (empat) terlalu;
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09
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11

12

Masih tingginya kehamilan yang 
tidak diinginkan dan masih 
tingginya tingkat putus pakai 
kontrasepsi (DO);

Masih rendahnya cakupan KB 
Pascapersalinan;

Masih rendahnya pengetahuan 
masyarakat mengenai kesehatan 
reproduksi, perilaku berisiko, dan 
pendidikan seksual pada remaja 
dan PUS;

07

Belum optimalnya mekanisme rantai 
pasok alokon dan ketersediaan 
sarana, terutama dalam pemenuhan 
keragaman produk alokon, 
penajaman rencana kebutuhan, dan 
kemitraan antara pemerintah dan 
swasta dalam pemenuhan 
kebutuhan alokon, serta 
pemantauan ketersediaan alokon 
dan sarana di fasilitas kesehatan, 
jaringan serta jejaringnya;

belum optimalnya pembiayaan 
manfaat pelayanan KB melalui 
mekanisme jaminan kesehatan;

Belum optimalnya pelayanan KB 
pada kondisi krisis kesehatan akibat 
bencana alam dan non alam 
(pandemik penyakit menular).



Arah Kebijakan
Program KBKR

Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga 
Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang  komprehensif berbasis 
kewilayahan dan segmentasi kelompok masyarakat

2. Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melalui

penguatan kemitraan.

3. Peningkatan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatann Reproduksi di wilayah

khusus (daerah kesertaan KB rendah, tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, miskin

perkotaan dan wilayah bencana), serta sasaran khusus (pria/suami, PUS unmet need, miskin,

memiliki risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan anak stunting).

4. Peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator/kelompok KB

Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan MOP yang kompeten di setiap kabupaten

dan kota.

5. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus

hidup, termasuk pencegahan 4 (empat) terlalu kepada keluarga, PUS dan remaja

1. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi, terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pasca

Persalinan (KB-PP).

6. Peningkatan kemandirian Pasangan Usia Subur dalam ber-KB

Strategi



Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Sasaran 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan

Sasaran Strategis

KB dan KR

Peningkatan mCPR, Penurunan Unmetneed, penurunan ASFR 15 – 19 tahun

Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

1. Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)

2. Menurunnya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

3. Meningkatnya kesertaan KB MKJP

4. Menurunnya ASFR 15-19 tahun

Peningkatan 
Pembinaan faskes 

dalam pelayanan KB

Peningkatan kualitas 
pelayanan KB

Peningkatan 
kesertaan KB di 

wilayah dan sasaran 
khusus

Peningkatan 
Kualitas Kesehatan 

Reproduksi

Persentase Faskes 
yang siap Melayani 

KB MKJP

Indeks Informasi 
Metode KB (method 

information 
index/MII)

Persentase 
kesertaan KB 

keluarga penerima  
bantuan iuran (PBI)

Persentase 
kesertaaan KB Pria

Persentase

kehamilan yang tidak

diinginkan (KTD)

Persentase 
Pelayanan KB 

Pascapersalinan 

Persentase 

kesertaaan KB di 100 

Kabupaten/ Kota 

dengan Kesertaan 

Rendah 

7

Indikator

Output

1. Persentase 
Faskes teregister 
yang mendapat  
ketersediaan 
Alokon MKJP

2. Persentase 
rumah sakit yang 
pelayanan KB 
nya meningkat

1. Jumlah Tenaga 
Pelayanan 
mendapatkan 
fasilitasi 
kompetensi

2. Indeks kualitas 
Pelayanan KB 
Berkualitas

Jumlah Fasilitasi 
Pembinaan 

Kesertaan KB di 
wilayah dengan 

Kesertaan Rendah

Presentase Fasilitasi 
Pembinaan dan 

Evaluasi  
Peningkatan 

Kesertaan KB PBI 
bersama Pemerintah 

Daerah

Jumlah Provider 
Vasektomi yang 

melayani

Persentase PUS 
dengan kehamilan 

risiko tinggi (4 
Terlalu)

Jumlah kab/ kota 
dengan PKB/PLKB 
yang puskesmas di 

wilayahnya melayani 
KB Pascapersalinan

Rencana Strategis Kedeputian Bidang KBKR Tahun 2020 – 2024



SITUASI PANDEMI COVID-19 DI 

INDONESIA TERKAIT 

PELAYANAN KONTRASEPSI

Program KB terancam gagal selama masa pandemi ini. 

karena:

• Terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas 

kesehatan 

• Selama pandemi Covid-19, fasilitas kesehatan dibanjiri 

oleh pasien yang terkena Covid-19.

• Fasilitas kesehatan lebih memprioritaskan 

penanganan penyakit yang disebabkan oleh Covid-19 

kasusnya semakin hari semakin meningkat. 

• Pasangan usia subur menunda mendatangi faskes 

untuk mendapatkan pelayanan KB karena 

kekhawatiran akan tertular. 

• fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan 

kontrasepsi tutup karena provider pelayanan KB 

belum sepenuhnya memiliki sarana yang diperlukan 

untuk mencegah penularan Covid-19.



TOTAL NUMBER  OF CONTRACEPTIVE SERVICES
January until July 2020

• Total Number of Contraceptive

Services include first-time

users, switching methods

(January until July 2020):

22.566.174

• Efforts have also been taken to meet
the needs for family planning by
implementing contraceptive services
for one million acceptors throughout
Indonesia in the conjuction with the
National Family Day (Hari Keluarga
Nasional) momentum on June 29,
2020.

Data Source: National Population dan Family 

Planning 





The Application where someone can measure their readiness to enter marriage and get 
information about important things before, during and after marriage



Aplikasi pendukung untuk 

mendekatkan Bidan dan

Akseptor

To keep contraceptive services closer to acceptors and to provide correct and accurate information about 
family planning and reproductive health services



CONTRACEPTIVE SERVICES IN NEW NORMAL
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