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Rangkuman eksekutif   

Buku ini merupakan satu dari dua landasan berdasar-bukti (evidence-based) yang digunakan WHO untuk 
mengembangkan dan menerapkan panduan-panduan berdasar-bukti pada program keluarga berencana. 
Landasan pertama, Kriteria kelayakan medis untuk peng gunaan kontrasepsi (edisi ketiga), terbit tahun 2004, 
berisi pedoman bagi siapa saja yang dapat menggunakan metode kontrasepsi dengan aman. Buku ini, 
Rekomendasi praktik pilihan pada penggunaan kontrasepsi (edisi kedua), berisi pedoman mengenai bagaimana 
menggunakan metode kontrasepsi dengan aman dan efektif setelah dianggap sesuai secara medis. Berbagai 
rekomendasi dalam buku ini adalah hasil suatu proses yang berpuncak pada pertemuan Kelompok Kerja 
pakar yang diadakan di WHO, Jenewa, 13-16 April 2004. Pertemuan itu mempertemukan 29 peserta, termasuk 
10 perwakilan badan, dari 15 negara untuk menyusun rekomendasi praktik terpilih pada penggunaan kontra-
sepsi. Daftar nama peserta disajikan di akhir buku ini. Rekomendasi tersebut merupakan tanggapan Kelompok 
Kerja pakar terhadap 33 pertanyaan spesifi k yang dipilih oleh WHO, termasuk 10 pertanyaan baru yang 
terdapat dalam edisi kedua. Pertanyaan-pertanyaan ini dipilih berdasarkan: 1) kon troversi atau inkonsistensi 
penting di dalam panduan yang ada, 2) kemungkinan tersedianya bukti terkait, dan 3) ajuan dari para peserta 
dalam Kelompok Kerja pakar dan berbagai organisasi/badan keluarga berencana.

Buku ini menyajikan berbagai rekomendasi praktik pilihan berdasarkan bukti terbaik yang ada dan dimaksudkan 
untuk digunakan oleh para penentu kebijakan, manajer program, serta masyarakat ilmiah. Buku ini bertujuan 
untuk menyediakan pedoman bagi program kesehatan reproduksi/keluarga berencana nasional dalam me-
nyusun panduan bagi layanan pemberian kontrasepsi. Buku ini mencakup beberapa metode keluarga beren-
cana berikut: kontrasepsi oral kombinasi, kontrasepsi suntik kombinasi, pil progestogen, depot medroksi-
progesteron asetat (DMPA), noretisteron enantat (NET-EN), implan levonorgestrel, pil kontrasepsi darurat, alat 
kontrasepsi dalam rahim ber-Cuprum (AKDR-Cu); alat kontrasepsi dalam rahim lepaslevonorgestrel (AKDR-
LNG), metode berdasar kewaspadaan terhadap fertilitas (fertility awareness-based), dan sterilisasi.

WHO akan memutakhirkan serta menambah rekomendasi dalam buku ini secara teratur melalui berbagai 
pertemuan Kelompok Kerja pakar yang diadakan tiap 3-4 tahun serta melalui masukan dari Kelompok Pengarah 
Panduan keluarga berencana sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Rekomendasi ini akan tersedia di 
dalam web site WHO (http://www.who.int/reproductive-health). Web site ini juga akan menyajikan informasi 
tambahan yang menurut WHO terkait dengan rekomendasi-rekomendasi tersebut, sambil menunggu kon-
sensus resmi Kelompok Kerja pakar selanjutnya. Pemutakhiran tersebut khususnya diperlukan untuk isu-isu 
yang dasar buktinya dapat berubah dengan cepat. WHO mendukung diadakannya penelitian untuk mem-
bahas isu-isu penting yang belum terselesaikan guna menetapkan rekomendasi terpilih pada penggunaan 
kontrasepsi. WHO juga mengundang kritik dan saran untuk perbaikan panduan ini. 
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Pandangan umum 

Pada tahun 1999, WHO mengkaji pedoman keluarga berencana terbitnya dan menetapkan bahwa perlu di-
susun panduan berdasar-bukti yang baru. Karena itu, WHO memutuskan untuk memperluas seri panduan 
keluarga berencana berdasar-buktinya, dimulai dengan edisi kedua Kriteria kelayakan medis pada penggunaan 
kontrasepsi, terbit tahun 2000. Dua landasan pertama seri berdasar-bukti ini (Gambar 1) adalah: Kriteria 
kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi, yang berisi pedoman mengenai “siapa” yang dapat meng-
gunakan metode kontrasepsi dengan aman, dan buku ini, Rekomendasi praktik pilihan pada penggunaan 
kontrasepsi, yang berisi pedoman mengenai “bagaimana” menggunakan metode kontrasepsi secara aman 
dan efektif. Kedua buku tersebut berisi panduan berdasar-bukti untuk memilih (Kriteria kelayakan medis pada 
penggunaan kontrasepsi) dan untuk menggunakan (Rekomendasi praktik pilihan pada penggunaan kontra-
sepsi) metode kontrasepsi. Landasan ketiga dan keempat, yakni alat pengambil keputusan untuk klien dan 
penyedia layanan keluarga berencana serta buku saku untuk penyedia layanan keluarga berencana, sedang 
dipersiapkan sebagai perangkat praktis untuk meningkatkan mutu konseling dan layanan keluarga berencana. 
Kedua perangkat tersebut menggabungkan panduan yang terdapat dalam Kriteria kelayakan medis pada 
penggunaan kontrasepsi dan Rekomendasi praktik pilihan pada penggunaan kontrasepsi. Keempat landasan 
ini paling baik ditafsirkan dan digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual yang 
lebih luas.

Gambar 1: Empat landasan panduan keluarga berencana

Kriteria Kesesuaian Medis 
pada Penggunaan 

Kontrasepsi

Keduanya merupakan panduan berdasar-bukti dan konsensus, 
yang berisi berbagai rekomendasi yang disusun oleh Kelompok 
Kerja pakar berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti terkait. 

Landasan-landasan ini dikaji serta dimuktahirkan secara teratur. 

Rekomendasi Praktik Pilihan 
pada Penggunaan 

Kontrasepsi

Berbagai proses untuk 
memas ti  kan bahwa panduan 
tetap terkini: 
1. Mengidentifi kasi bukti baru yang 

ter kait segera sesudah ter se dia-
nya bukti tersebut melalui pe-
nelusur an bib liografi  secara me-
nyeluruh dan ber sinam bung an. 

2. Menilai bukti baru tadi secara 
kritis. 

3. Mengevaluasi bukti baru tadi 
dalam kaitan  nya dengan bukti 
terdahulu melalui tinjauan siste-
matik. 

4. Menentukan bilamana bukti baru 
tadi ter sebut cukup untuk me -
mu takhir kan berbagai reko men-
dasi yang sudah ada. 

5. Menyajikan hasil pemutakhiran 
secara elektronik pada situs 
Departemen dan menetap  kan 
perlu tidak nya membentuk Ke-
lom pok Kerja pakar untuk me-
laku kan pe ninjauan ulang. 

Keduanya merupakan perangkat yang terutama berasal dari 
Kriteria kesesuaian medis, Rekomendasi praktik pilihan, dan 

berbagai bukti dari berbagai penelitian ilmiah pada masyarakat 
mengenai bagaimana menuhi kebutuhan klien keluarga berencana. 
Keduanya akan dimuktahirkan seiring diperbaruinya panduan atau 

ditemukannya bukti-bukti lain. 

Alat Pengambil Keputusan 
untuk Klien dan Penyedia 

Layanan Keluarga Berencana

Buku Saku untuk Penyedia 
Layanan Keluarga Berencana
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Tujuan       

Tujuan buku ini adalah untuk menyediakan seperangkat rekomendasi bagi para penentu kebijakan dan ke-
putusan serta masyarakat ilmiah yang dapat digunakan untuk menyusun atau merevisi panduan nasional 
mengenai rekomendasi praktik pilihan pada penggunaan kontrasepsi. 

Buku ini membahas tentang berbagai kontroversi serta inkonsistensi yang sedang berkembang mengenai 
cara memak simalkan efektivitas metode kontrasepsi serta cara menangani efek samping atau permasalahan 
lain yang timbul selama penggunaan. Beberapa metode yang dahulu memiliki pan duan paling tidak konsisten 
meliputi: kontrasepsi oral kombinasi, kontrasepsi suntik kombinasi, pil progestogen, depot medroksiprogesteron 
asetat (DMPA), noretisteron enantat (NET-EN), implan levonorgestrel, pil kontrasepsi darurat, alat kontrasepsi 
dalam rahim ber-Cuprum (AKDR-Cu), alat kontrasepsi dalam rahim lepas-levonorgestrel (AKDR-LNG), metode 
ber dasar kewaspadaan terhadap fertilitas, dan sterilisasi.

Buku ini tidak menyajikan panduan yang sifatnya kaku tetapi lebih cenderung memberikan rekomen dasi yang 
dapat digunakan sebagai dasar bagi rasionalisasi penyediaan dan penggunaan berbagai kontrasepsi dalam 
aspek informasi terkini yang ada.

Karena berbagai situasi negara dan lingkungan program sangat beragam, tidaklah tepat untuk membakukan 
suatu panduan internasional yang kaku dalam penggunaan kontrasepsi. Akan tetapi, program-program 
nasional diharap kan akan menggunakan buku panduan ini untuk memutakhirkan atau menyusun sendiri 
panduan kontrasepsinya dalam konteks kebijakan kesehatan nasional, kebutuhan, prioritas serta sumber 
daya masing-masing negara. Tujuannya adalah untuk mem bantu meningkatkan akses ke dan kualitas layanan 
keluarga berencana. Peningkatan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan medis pasien 
serta pilihannya sendiri (informed choice). Adaptasi tidak terlalu mudah dilakukan sehingga paling baik 
dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan yang sudah cukup mengenal kondisi kesehatan, prilaku, dan 
budaya setempat.

Latar belakang  

Dalam 30 tahun terakhir, terdapat banyak kemajuan yang berarti dalam pengembangan teknologi kontrasepsi 
baru, termasuk pergantian dari kontrasepsi oral kombinasi dosis-tinggi ke dosis rendah, dan dari AKDR inert 
ke AKDR-Cu serta AKDR-LNG. Selain itu, kontrasepsi suntik kombinasi, kom binasi patch dan cincin hormon, 
dan progestogen suntik serta implan juga mulai diperkenalkan. Akan tetapi, kebijakan serta praktik layanan 
kesehatan di beberapa negara saat ini masih didasarkan pada penelitian ilmiah terhadap produk kontrasepsi 
yang sudah lagi tidak banyak digunakan, pada berbagai mitos yang belum pernah dibuktikan kebenarannya, 
atau pada pilihan sendiri atau pengaruh penyedia layanan. Kebijakan atau praktik yang sudah kuno tersebut 
sering membatasi mutu dan akses layanan keluarga berencana bagi klien. Buku ini bertujuan untuk me-
mutakhirkan rekomendasi-rekomendasi praktik pilihan yang digunakan dalam pe nye diaan kontra sepsi, ter-
utama kontrasepsi hormon, AKDR, kontrasepsi darurat, metode berdasar kewas padaan terhadap fertilitas, 
dan sterilisasi. 
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Pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual   

“Hak reproduksi meliputi beberapa hak asasi manusia tertentu yang sudah tercantum di dalam hukum-
hukum nasional, dokumen-dokumen internasional hak asasi manusia, serta berbagai dokumen kon-
sensus terkait lainnya. Hak asasi ini dilandasi oleh pemahaman akan hak asasi semua pasangan dan 
individu untuk secara bebas dan bertanggungjawab menentukan jumlah, jarak, serta waktu kelahiran 
anak dan untuk memperoleh informasi serta fasilitas untuk melakukan hal tersebut, serta hak untuk 
memperoleh standar kesehatan reproduksi dan seksual yang tertinggi.” (para. 95, Beijing Platform for 
Action, 1995).

Pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk pemberian informasi dan layanan keluarga berencana, 
tidak hanya dipandang sebagai intervensi utama untuk meningkatkan kesehatan perempuan dan anak tetapi 
juga sebagai hak asasi manusia. Setiap individu berhak mengakses, memilih, serta memperoleh manfaat dari 
perkembangan ilmiah dalam menentukan metode keluarga berencana. Pendekatan penyediaan kontrasepsi 
berdasar-hak asasi (rights-based) ini memandang klien secara holistik, termasuk memikirkan kebutuhan klien 
akan layanan kesehatan reproduksi dan seksual serta mempertimbangkan seluruh kriteria kelayakan dan 
berbagai rekomendasi praktik yang tepat untuk membantu klien dalam memilih dan menggunakan satu metode 
keluarga berencana. 

Walaupun buku ini terutama membahas tentang berbagai rekomendasi praktik pilihan pada penggunaan 
kontrasepsi, kriteria kelayakan medis harus tetap diperhitungkan. Selain itu, kriteria sosial, perilaku, serta 
kriteria non-medis lainnya, khususnya pilihan klien, harus dipertimbangkan. Klien harus dimampukan untuk 
membuat pilihan sendiri sebelum diberi berbagai pilihan kontrasepsi dengan tetap menghargai hak asasi 
mereka. Namun, pilihan kaum perempuan sering dipengaruhi atau dibatasi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi 
dan budaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sudut pandang kaum perempuan, pilihan 
dibuat dalam waktu, konteks sosial dan budaya tertentu: pilihan bersifat kompleks, multifaktor, dan dapat 
diubah. Pengambilan keputusan mengenai metode kontrasepsi biasanya memerlukan beberapa kali pergantian 
di antara berbagai metode yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri 
menurut keadaan, persepsi dan interpretasi tiap individu.

Pemberian layanan yang sesuai dengan hak asasi dan hak reproduksi klien penting bagi mutu layanan. 
Penyusunan norma-norma internasional mengenai kriteria kelayakan medis dan rekomendasi praktik pada 
penggunaan kontrasepsi hanyalah merupakan salah satu aspek dalam peningkatan mutu layanan kesehatan 
reproduksi. Banyak program keluarga berencana sudah menyertakan prosedur skrining, terapi, dan tindak 
lanjut, yang mencerminkan standar kesehatan masyarakat dan praktik klinik yang tinggi, tetapi hal ini jangan 
dipandang sebagai syarat kelayakan bagi metode kontrasepsi tertentu. Prosedur tersebut meliputi skrining 
serta terapi kanker leher rahim, anemia dan penyakit akibat hubungan seksual (PHS), serta penyuluhan 
pemberian air susu ibu dan anjuran berhenti merokok. Prosedur-prosedur tersebut sebaiknya dilakukan jika 
tersedia sumber daya materi dan manusia yang cukup. Namun, prosedur-prosedur tersebut jangan dianggap 
sebagai prasyarat penerimaan dan penggunaan suatu metode keluarga berencana jika memang tidak 
diperlukan untuk menentukan kelayakan penggunaan atau pelanjutan suatu metode tertentu. 
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Isu-isu mengenai mutu dan akses layanan yang memengaruhi penggunaan 
metode

Walaupun buku ini terutama membahas tentang berbagai rekomendasi praktik pilihan pada penggunaan 
kontrasepsi, ada banyak pertimbangan lain dalam penyediaan metode kontrasepsi yang tepat, termasuk 
standar pemberian layanan berikut, yang secara universal terkait dengan inisiasi dan tindak lanjut penggunaan 
semua metode kontrasepsi.

a. Klien harus diberi cukup informasi agar dapat memilih metode kontrasepsi secara sadar. Informasi ter-
sebut setidaknya harus meliputi: pemahaman terhadap efektivitas relatif metode; penggunaan metode 
secara benar; cara kerja; efek samping yang umum terjadi; risiko kesehatan serta manfaat metode; tanda 
dan gejala yang mengharuskan klien kembali ke klinik; informasi tentang kembalinya kesuburan sesudah 
penghentian suatu metode; dan informasi mengenai perlindungan terhadap PHS. 

b. Untuk metode-metode yang membutuhkan tindakan bedah, insersi, pemasangan atau pelepasan oleh 
tenaga kesehatan terlatih (sterilisasi, implan, AKDR, diafragma, tudung serviks), harus tersedia tenaga 
terlatih dan fasilitas penyediaan layanan yang adekuat agar metode-metode tersebut dapat diberikan, dan 
prosedur pencegahan infeksi yang tepat harus dilaksanakan. 

c. Peralatan dan persediaan yang adekuat dan sesuai perlu dipelihara dan dijamin ketersediaannya (contoh; 
berbagai keperluan kontrasepsi, peralatan dan persediaan untuk prosedur pencegahan infeksi).

d. Penyedia layanan harus diberi panduan (atau kartu klien atau peralatan skrining lainnya) yang memampu-
 kan mereka melakukan skrining terhadap klien untuk mencari berbagai risiko kesehatan yang tidak 
diinginkan yang timbul akibat penggunaan metode-metode kontrasepsi tertentu. 

e. Penyedia layanan harus dilatih memberikan konseling keluarga berencana untuk membantu klien mem-
buat keputusan secara sadar dan informed mengenai kesuburan mereka. Konseling merupakan unsur 
penting dalam mutu layanan dan juga merupakan bagian penting dalam kunjungan pertama dan kunjungan 
berikutnya. Konseling juga harus dapat merespons berbagai kebutuhan klien, tidak hanya dalam hal 
kontra sepsi tapi juga yang terkait seksualitas serta pencegahan PHS, termasuk infeksi HIV.

Efektivitas metode  

Pilihan kontrasepsi sebagian bergantung kepada efektivitas metode kontrasepsi dalam mencegah kehamilan 
yang tidak direncanakan. Pada beberapa metode tertentu, efektivitas metode kontrasepsi tidak hanya ber-
gantung pada perlindungan yang diberikan tapi juga pada konsistensi dan ketepatan penggunaan metode 
tersebut. Tabel 1 membandingkan antara persentase perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak di-
ingin kan pada tahun pertama penggunaan metode kontrasepsi jika metode digunakan secara tepat (konsisten 
dan benar) dan jika metode digunakan secara tipikal. Sangat beragamnya konsistensi maupun ketepatan 
peng gunaan metode kontrasepsi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia, penghasilan, keinginan klien 
untuk men cegah atau menunda kehamilan, serta budaya. Metode yang bergantung pada konsistensi dan 
ketepatan penggunaan oleh klien memiliki rentang efektivitas yang cukup lebar. Kebanyakan laki-laki dan 
perempuan cenderung menjadi pengguna yang lebih efektif seiring dengan semakin bertambahnya pengalaman 
mereka mengenai suatu metode. Namun demikian, aspek program juga memiliki andil yang besar pada efek-
tivitas suatu metode.
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Tabel 1. Persentase perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan selama tahun 
pertama penggunaan dan persentase kaum perempuan yang melanjutkan penggunaan 
pada akhir tahun pertama. (Amerika Serikat).

Metode
(1)

% perempuan mengalami kehamilan yang tidak 
diinginkan pada tahun pertama penggunaan

% perempuan yang 
melanjutkan penggunaan 

pada satu tahun3

(4)
Penggunaan tipikal1

(2)
Penggunaan tepat2

(3)

Tanpa metode4 85 85
Spermisida5 29 18 42
Sanggama terputus 27 4 43
Pantang berkala

Kalender
Metode ovulasi
Simpto-termal6

Pascaovulasi

25
9
3
2
1

Tudung7

Para
Nulipara

32
16

26
9

46
57

Spons
Para
Nulipara

2
16

20
9

46
57

Diafragma7 16 6 57
Kondom8

Perempuan (Reality)
Laki-laki

21
15

5
2

49
53

Kombinasi pil dan minipil 8 0,3 68
Kombinasi patch hormon 
(Evra)

8 0,3 68

Kombinasi cincin hormon 
(NuvaRing)

6 0,3 68

DMPA (Depo-Provera) 3 0,3 56
Kombinasi kontrasepsi suntik 
(Lunelle)

3 0,05 56

AKDR
ParaGard (copper T)
Mirena (LNG IUS)

0,8
0,1

0,6
0,1

78
81

Implan LNG (Norplant, 
Norplant-2/Jadelle)

0,05 0,05 84

Sterilisasi perempuan 0,5 0,5 100
Sterilisasi laki-laki 0,15 0,10 100

Pil kontrasepsi darurat: Terapi yang dimulai dalam 72 jam sesudah hubungan seksual tidak terlindung me-
ngurangi risiko kehamilan hingga sekurang-kurangnya 75%.

Metode amenorea laktasi: MAL merupakan metode kontrasepsi sementara dengan efektivitas tinggi. 9

Sumber: Trussell J. Contraceptive effi cacy. Dalam: Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A, Cates W, Guest F, Kowal D. Contraceptive 
Technology. Edisi 18 (revisi). New York. NY. Ardent Media. 2004.

Catatan: tabel ini sudah diadaptasi dari sumbernya dengan menyertakan nama generik dan nama dagang serta modifi kasi catatan kaki.



7

Catatan : 

1 Di antara pasangan tipikal yang memulai penggunaan suatu metode (tidak harus pertama kali), merupa-
kan persentase pasangan yang mengalami kehamilan tak diinginkan pada tahun pertama jika mereka 
tidak menghentikan penggunaan untuk alasan apapun juga. Estimasi probabilitas kehamilan selama 
tahun pertama penggunaan tipikal spermisida, sanggama terputus, pantang berkala, diafragma, kondom 
pria, pil, dan Depo-Provera berasal dari Survei Nasional Pertumbuhan Keluarga tahun 1995 yang sudah 
dikoreksi untuk aborsi tak tercatat: lihat sumber asli (Trussell J, 2004) yang tertulis di atas untuk melihat 
estimasi metode kontrasepsi lainnya. 

2 Di antara pasangan yang memulai penggunaan suatu metode (tidak harus pertama kali) dan yang meng-
gunakannya dengan tepat (konsisten dan benar), merupakan persentase pasangan yang meng alami 
kehamilan tak diinginkan pada tahun pertama jika mereka tidak menghentikan peng gunaan untuk alasan 
apapun juga: lihat sumber asli (Trussell J, 2004) yang tertulis di atas untuk melihat estimasi metode 
kontrasepsi lainnya. 

3 Di antara pasangan yang berusaha menghindari kehamilan, merupakan persentase pasangan yang 
melanjutkan penggunaan suatu metode untuk satu tahun.

4 Persentase yang mengalami kehamilan pada kolom (2) dan (3) didasarkan pada data populasi yang tidak 
menggunakan kontrasepsi dan data perempuan yang berhenti menggunakan kontrasepsi agar dapat 
hamil. Di antara populasi tersebut, sekitar 89% mengalami kehamilan dalam satu tahun. Perkiraan ini 
sedikit diturunkan (menjadi 85%) untuk mewakili persentase perempuan yang akan mengalami ke hamilan 
dalam satu tahun di antara mereka yang tengah mengandalkan metode kontraseptif reversibel jika 
semuanya berhenti menggunakan kontrasepsi. 

5 Busa, krim, gel, supositoria vagina, dan fi lm vagina.

6 Metode lendir serviks (ovulasi) yang ditambah dengan metode kalender pada fase praovulasi dan suhu 
basal tubuh pada fase pascaovulasi.

7 Menggunakan krim atau jeli spermisida.

8 Tanpa spermisida.

9 Namun, untuk mempertahankan efektivitas perlindungan terhadap kehamilan, metode kon tra   sepsi lain-
nya harus segera digunakan sesudah kembali menstruasi, tidak lagi menyusui secara eksklusif, bayi 
mulai menyusui lewat botol, atau sesudah bayi mencapai usia 6 bulan.
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Pertimbangan khusus  

Kembalinya kesuburan
Kecuali metode sterilisasi laki-laki dan perempuan, penggunaan metode kontrasepsi tidak me nye babkan per-
ubahan kesuburan yang ireversibel. Kesuburan segera kembali pada semua metode, kecuali DMPA dan NET-
EN; rata-rata waktu kembalinya kesuburan pada kedua metode tersebut masing-masing adalah 10 dan 6 
bulan dari suntikan terakhir, tanpa memandang lama penggunaan. Sterilisasi pria dan wanita merupakan 
metode permanen sehingga setiap orang maupun pasangan yang ingin memilih metode ini perlu diberi konsul-
tasi. Tidak ada metode lain yang menyebabkan infertilitas permanen.

PHS dan kontrasepsi: perlindungan ganda
Walaupun penyusunan norma internasional mengenai penyediaan kontrasepsi penting bagi mutu layanan, 
keadaan sosial, budaya dan perilaku tiap klien juga harus dipertimbangkan. Dalam hal ini, masalah keterpajanan 
ter hadap PHS, termasuk HIV, membutuhkan pertimbangan khusus karena mencegah kehamilan sama penting-
nya dengan mencegah penularan PHS. Jika terdapat risiko penularan PHS/HIV, penyedia layanan kesehatan 
perlu merekomendasikan perlindungan ganda bagi setiap orang yang berisiko tinggi, baik melalui penggunaan 
kondom dan metode lain secara bersamaan maupun melalui penggunaan kondom saja secara konsisten dan 
benar untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit. Perempuan dan laki-laki yang meminta anjuran 
mengenai kontrasepsi harus selalu diingatkan akan pentingnya penggunaan kondom dalam men cegah pe-
nularan PHS/HIV, dan penggunaannya harus dianjurkan dan difasilitasi sesuai keadaan. Kondom laki-laki 
berbahan lateks terbukti sangat efektif mencegah PHS/HIV bila digunakan secara konsisten dan benar. 

Remaja
Secara umum, remaja berhak menggunakan setiap metode kontrasepsi dan memiliki akses terhadap berbagai 
pilihan metode. Faktor usia tidaklah menjadi alasan medis yang menghalangi pemberian metode kontrasepsi 
pada remaja. Walaupun terdapat berbagai kekhawatiran mengenai penggunaan beberapa metode tertentu 
pada remaja (misalnya, penggunaan progestogen suntik pada remaja berusia di bawah 18 tahun), hal ini 
harus diimbangi dengan manfaat metode tersebut dalam mencegah kehamilan. Berbagai persyaratan yang 
berlaku pada klien yang lebih tua juga berlaku pada klien yang lebih muda. Namun, beberapa keadaan 
(misalnya, gangguan kardiovaskuler) yang dapat membatasi penggunaan beberapa metode pada perempuan 
yang lebih tua umumnya tidak akan mempengaruhi perempuan yang lebih muda karena keadaan-keadaan 
tersebut jarang dijumpai pada kelompok usia ini. Isu-isu sosial dan perilaku harus menjadi pertimbangan 
penting bagi remaja dalam memilih metode kontrasepsi. Sebagai contoh, pada beberapa keadaan, remaja 
juga berisiko tinggi menderita PHS, termasuk HIV. Walaupun remaja bebas memilih berbagai metode kontra-
sepsi yang tersedia, pada beberapa kasus, menggunakan metode yang tidak membutuhkan pemakaian harian 
akan lebih tepat. Remaja, menikah atau tidak, juga menunjukkan toleransi yang kurang terhadap efek samping 
kontrasepsi dan, oleh karenanya, memiliki angka putus penggunaan yang tinggi. Pemilihan metode juga dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sanggama yang sporadis dan kebutuhan untuk melakukan 
aktivitas seksual serta menggunakan kontrasepsi secara tertutup. Sebagai contoh, remaja yang aktif secara 
seksual tapi belum menikah memiliki sejumlah kebutuhan yang berbeda dengan mereka yang sudah menikah 
dan ingin menunda, menjarangkan, atau membatasi kehamilan. Perluasan jumlah metode yang diberikan 
dapat meningkatkan kepuasan, penerimaan, dan prevalensi penggunaan kontrasepsi. Edukasi dan konseling 
yang tepat baik sebelum maupun saat pemilihan metode dapat membantu para remaja menyampaikan 
permasalahan tertentu yang dihadapi dan membuat keputusan dengan penuh kesadaran. Setiap upaya harus 
dilakukan untuk men cegah pembatasan pilihan oleh biaya layanan dan metode. 
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Klien yang memiliki kebutuhan khusus
Kriteria kelayakan medis membahas mengenai penggunaan kontrasepsi pada individu dengan kondisi medis 
khusus. Selain itu, penyediaan kontrasepsi bagi orang-orang seperti demikian memerlukan pertimbangan 
lebih lanjut. Individu dengan cacat tubuh mewakili kelompok tersebut. Keputusan mengenai kontrasepsi yang 
tepat harus memper timbangkan sifat kecacatan, keinginan individu, serta karakteristik tiap metode. Keputusan 
harus dibuat berdasarkan informed choice. Per timbangan serupa juga harus diberikan pada individu yang 
memiliki keterbelakangan mental atau gangguan jiwa berat. Jika kondisi tidak memungkinkan dilakukannya 
informed choice, kontrasepsi hanya boleh diberikan sesudah seluruh pihak termasuk pengasuh atau orang 
yang bertanggung jawab atas pemeliharaan klien berdiskusi. Hak reproduksi individu harus tetap diper-
timbangkan dalam setiap keputusan semacam itu. 
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Tabel 2. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Kelompok Kerja pakar 

1. Kapan seorang perempuan dapat memulai kontrasepsi oral kombinasi?

2. Kapan seorang perempuan dapat memulai kontrasepsi suntik kombinasi?

3. Kapan seorang perempuan dapat menerima suntikan ulangan kontrasepsi suntik kombinasi?

4. Kapan seorang perempuan dapat memulai pil progestogen?

5. Kapan seorang perempuan dapat memulai progestogen suntik – depot medroksiprogesteron asetat 
(DMPA) atau noretisteron enantat (NET-EN)?

6. Kapan seorang perempuan dapat diberi suntikan progestogen – depot medroksiprogesteron asetat 
(DMPA) atau noretisteron enantat (NET-EN)-ulangan?

7. Kapan seorang perempuan dapat mulai menggunakan implan?

8. Sampai kapan implan levonorgestrel dapat terpasang?

9. Kapan AKDR-Cu dapat dipasangkan pada seorang perempuan? 

10. Apakah antibiotik profi laksis perlu diberikan pada pemasangan AKDR-Cu?

11. Kapan AKDR-LNG dapat dipasangkan pada seorang perempuan?

12. Apakah antibiotik profi laksis perlu diberikan pada pemasangan AKDR-LNG?

13. Bagaimana seorang perempuan dapat menggunakan pil kontrasepsi darurat?

14. Apakah seorang perempuan dapat menerima persediaan pil kontrasepsi darurat di muka?

15. Kapan seorang laki-laki dapat mengandalkan vasektominya sebagai kontrasepsi?

16. Apa yang dapat dilakukan oleh pengguna metode kalender jika siklus menstruasinya di luar rentang 26-32 
hari?

17. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia lupa minum kontrasepsi oral kombinasi? 

18. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia lupa minum pil progestogen?

19. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia muntah dan/atau mengalami diare berat pada 
saat menggunakan kontrasepsi oral kombinasi atau pil progestogen?

20. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan untuk mencegah mual dan muntah pada saat 
menggunakan pil kontrasepsi darurat?

21. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia muntah sesudah minum pil kontrasepsi 
darurat?
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22. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat meng guna kan 
pil progestogen – depot medroksiprogesteron asetat (DMPA) atau noretisteron enantat (NET-EN)?

23. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat mengguna kan 
implan?

24. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat mengguna kan 
AKDR Cu?

25. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat mengguna kan 
AKDR LNG?

26. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan pengguna AKDR Cu yang didiagnosis menderita 
penyakit radang panggul (PRP)?

27. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan pengguna AKDR LNG yang didiagnosis menderita 
PRP?

28. Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan pengguna AKDR Cu hamil?

29. Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan pengguna AKDR LNG hamil? 

30. Pemeriksaan atau uji rutin apa saja yang diperlukan sebelum memberikan suatu metode kontrasepsi?

31. Berapa banyak kemasan pil (pil progestogen atau kombinasi) yang seharusnya diberikan pada kunjungan 
pertama dan kunjungan ulang?

32. Apa tindak lanjut yang tepat dilakukan pada para pengguna kontrasepsi oral kombinasi, pil progestogen, 
implan dan AKDR?

33. Bagaimana penyedia layanan meyakini bahwa seorang perempuan tidak hamil?
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Metode pengerjaan      

Buku ini merupakan hasil suatu proses yang berpuncak pada pertemuan Kelompok Kerja pakar yang diadakan 
di WHO, Jenewa, 13-16 April 2004. Pertemuan itu dihadiri oleh 29 peserta dari 15 negara untuk menyusun 
rekomendasi-rekomendasi praktik terpilih pada penggunaan kontrasepsi (daftar nama peserta dapat dilihat di 
akhir buku ini). Kelompok Kerja pakar ini terdiri dari para pakar keluarga berencana internasional, termasuk 
para klinisi, pakar epidemiologi, penentu kebijakan, dan manajer program. Kelompok ini juga beranggotakan 
para pakar identifi kasi dan sintesis bukti serta para pengguna panduan. Suatu Kelompok Pengarah Panduan 
juga dibentuk untuk edisi ini. Semua anggota Kelompok Kerja pakar diminta untuk menyatakan jika ada per-
bedaan kepentingan dan ternyata tidak ada. 

Berbagai rekomendasi dalam buku ini merupakan tanggapan Kelompok Kerja pakar terhadap satu tinjauan 33 
pertanyaan spesifi k yang dipilih oleh WHO, berdasarkan 1) kontroversi dan inkonsistensi penting yang terdapat 
dalam panduan yang ada, 2) kemungkinan tersedianya bukti terkait, dan 3) ajuan dari para anggota Kelompok 
Kerja pakar dan organisasi/badan keluarga berencana. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Kelompok 
Kerja pakar disajikan dalam Tabel 2. 

Buku ini merupakan revisi edisi pertama Rekomendasi praktik pilihan pada penggunaan kontrasepsi yang 
diterbitkan tahun 2002 sesudah pertemuan Kelompok Kerja pakar yang diselenggarakan oleh WHO. Pertemuan 
ini diadakan di London, tanggal 3-6 Oktober 2001, atas dukungan International Planned Parenthood Federation 
(IPPF) untuk memfasilitasi keikutsertaan International Medical Advisory Panel milik IPPF. Pertemuan tahun 
2001 tersebut mempertemukan 33 klien dari 16 negara untuk menyusun berbagai rekomendasi praktik pilihan 
ber dasarkan tanggapan Kelompok Kerja pakar terhadap 23 pertanyaan spesifi k yang dipilih WHO, berdasarkan 
kriteria tertulis di atas. 

Dengan menggunakan suatu sistem untuk mengidentifi kasi bukti baru secara bersinambungan (Continuous 
Identifi cation Research Evidence atau sistem CIRE, http://www.infoforhealth.org/cire/cire_pub.pl), WHO meng-
identifi kasi 7 rekomendasi dari edisi pertama yang memiliki bukti baru. WHO juga memutuskan untuk menyusun 
10 rekomendasi praktik pilihan baru. Berbagai tinjauan sistematik kemudian dilaksanakan untuk menilai ke-
seluruhan bukti untuk 17 rekomendasi ini. 

Kelompok Kerja pakar tahun 2004 bertugas mengkaji sejumlah bukti yang terutama berasal dari tinjauan 
sistematik literatur yang terbit hingga bulan Februari 2004. Kalau tinjauan bukti yang ada dalam edisi pertama 
hanya dilakukan se batas melalui penelusuran MEDLINE dan POPLINE dari tahun 1980 sampai 2000, pada 
edisi kedua, penelusuran dilakukan melalui berbagai database bibliografi k tambahan serta publikasi yang 
terbit bertahun-tahun sebelumnya, bergantung pada topik tinjauan sistematik. Laporan-laporan lainnya di-
peroleh dari daftar rujukan dalam artikel yang didapatkan lewat penelusuran literatur. Penelusuran sejumlah 
database bibliografi k secara komprehensif dan sistematik ini menghasilkan semua penelitian utama pada 
rekomendasi terkait. Tiap artikel ditinjau oleh WHO untuk menentukan kaitan antara artikel dan pertanyaan 
yang diajukan, kualitas bukti yang ada, serta bilamana bukti tersebut, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dapat menjawab pertanyaan (Tabel 3). Bukti dari berbagai artikel perorangan kemudian disusun 
dalam bentuk tinjauan sistematik yang menjadi dasar per tim bangan bagi Kelompok Kerja pakar.

Maksud tinjauan sistematik ini adalah untuk mengidentifi kasi bukti-bukti yang ada guna membahas komponen 
biomedis serta komponen perilaku yang terdapat dalam berbagai permasalahan klinis umum, yang diwakili 
oleh pertanyaan nomor 1-29. Pertanyaan nomor 30-33 mewakili berbagai isu yang lebih luas dalam program 
dan tidak dibahas dalam tinjauan sistematik. Tinjauan sistematik ini diberikan kepada Kelompok Kerja pakar 
sebelum pertemuan langsung. Selain itu, tiap anggota Kelompok Kerja pakar diminta untuk menjadi narasumber 
pada beberapa pertanyaan tertentu.
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Setiap kali Kelompok Kerja pakar merasa perlu untuk mempertimbangkan dilakukannya tinjauan sistematik 
terhadap satu bukti sewaktu membuat suatu rekomendasi, bukti tersebut dicantumkan dalam daftar rujukan 
pada akhir tiap rekomendasi. Rekomendasi yang tidak disusun berdasarkan suatu bukti dibuat berdasarkan 
pendapat dan/atau bukti dari sumber di luar tinjauan siste matik. Edisi pertama buku ini mencakup 23 rekomen-
dasi yang digunakan secara global. Kelompok Pengarah Panduan, yang bertemu pada tanggal 13 April 2004, 
setuju dengan Sekretariat dan mengusulkan agar Kelompok Kerja pakar hanya memikirkan rekomendasi-
rekomendasi dari edisi pertama yang memiliki bukti baru atau yang mendesak untuk dibahas. Pada tanggal 14 
April 2004, Kelompok Kerja pakar menerima usulan ini dan kemudian lebih memfokuskan pembahasan pada 
7 rekomendasi terkini dengan bukti baru serta 10 rekomendasi baru. Tigapuluh tiga rekomen dasi akhir (23 
rekomendasi dari edisi terdahulu dan 10 rekomendasi baru) di setujui oleh seluruh anggota Kelompok Pengarah 
Panduan dan Kelompok Kerja pakar pada akhir pertemuan tanggal 16 April 2004. 

Kesepuluh rekomendasi baru pada edisi kedua ini, bersama dengan perubahan-perubahan pada rekomendasi 
dari edisi pertama, disajikan dalam rangkuman perubahan yang terdapat dalam halaman 16. 
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Tabel 3. Tingkat bukti*  

Rekomendasi-rekomendasi dalam buku ini didasarkan pada tingkat dan kategori bukti sebagai berikut:

Tingkat I:  Bukti diperoleh dari sedikitnya satu uji terkontrol acak yang dirancang dengan tepat.

Tingkat II-1: Bukti diperoleh dari berbagai uji terkontrol tidak-acak yang dirancang dengan baik 

Tingkat II-2: Bukti diperoleh dari berbagai studi analisis kohort atau kontrol-kasus yang dirancang dengan 
baik, sebaiknya berasal dari lebih dari satu pusat atau kelompok penelitian. 

Tingkat II-3: Bukti diperoleh dari berbagai serial waktu multipel dengan atau tanpa intervensi. Hasil yang 
mencolok, yang diperoleh dari eksperimen tidak-terkontrol, juga dapat di masukkan ke dalam 
bukti tipe ini. 

Tingkat III: Berbagai pendapat para ahli, berdasarkan pengalaman klinis, studi deskriptif, atau sejumlah 
laporan dari perkumpulan para ahli.

Kualitas bukti
Setiap penelitian juga dinilai baik, sedang, dan buruknya berdasarkan penilaian validitas internal 
suatu penelitian. 

* Harris RP et al. Methods Work Group. Third US Preventive Services Task Force. Current methods of the US 
Preventive Services Task Force: a review of the process. American Journal of Preventive Medicine, 2001, 
20 (Suppl.3): 21-35.

Jenis bukti:
Langsung: Bukti didasarkan atas data yang berkaitan langsung dengan pertanyaan.

Tidak langsung:  Bukti diperkirakan hasilnya dari data lain yang berkaitan. 

Cara menggunakan buku ini  

Buku ini ditujukan untuk digunakan oleh para penentu kebijakan, manajer program keluarga berencana dan 
masyarakat ilmiah. Tujuannya adalah untuk menyediakan pedoman bagi program keluarga berencana nasi o-
nal/kesehatan reproduksi dalam penyusunan panduan penyediaan layanan kontrasepsi. Hendaknya buku 
panduan ini tidak dipandang atau digunakan sebagai panduan sebenarnya tapi lebih sebagai rujukan.

Pedoman dalam buku ini dimaksudkan untuk diinterpretasikan pada tingkat nasional dan program dengan 
mem perhatikan keberagaman situasi dan kondisi tempat layanan kontrasepsi diberikan. 
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Berbagai pertanyaan dalam buku ini dikelompokkan ke dalam empat topik utama yang membahas tentang 
cara menggunakan metode kontrasepsi dengan aman dan efektif, termasuk inisiasi/kelanjutan, penggunaan 
yang tidak tepat, masalah selama penggunaan, serta berbagai isu dalam program. Setiap pertanyaan diberi 
rekomendasi dari Kelompok Kerja pakar untuk setiap situasi penting, bersama dengan “Ulasan” dan “Isu-isu 
penting yang belum terselesaikan”. Lebih jauh lagi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang dibahas dalam tinjauan 
sistematik (pertanyaan nomor 1-29), juga disajikan informasi sebagai berikut: 1) kalimat pertanyaan yang 
menjadi dasar penelusuran literatur, 2) tingkat dan mutu bukti serta keterkaitannya dengan pertanyaan, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, serta 3) rujukan yang diidentifi kasi melalui tinjauan sistematik dan 
diberikan kepada Kelompok Kerja pakar. 

Setiap pertanyaan menghasilkan rekomendasi yang membahas mengenai cara perempuan menghadapi 
situasi tertentu. Pada kasus-kasus tertentu, beberapa kelompok perempuan tidak memenuhi persyaratan 
secara medis untuk mengikuti rekomendasi. Dalam keadaan tersebut, buku ini memberikan berbagai peringatan 
berdasarkan Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi, edisi ketiga; peringatan ini ditandai 
dengan asterisk (*) dan ditulis miring, untuk setiap kondisi terkait, sebagai panduan tambahan yang berasal 
dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi, edisi ketiga. 

Dampak terhadap program  

Isu-isu dalam program yang perlu dibahas meliputi:

informed choice

unsur-unsur dalam mutu layanan

prosedur-prosedur skrining yang penting dalam menerapkan metode-metode 

pelatihan dan keterampilan penyedia layanan 

rujukan dan tindak lanjut penggunaan kontrasepsi yang sesuai

Di dalam menerapkan rekomendasi praktik pilihan pada program, praktik pelayanan yang penting dalam 
amannya penggunaan kontrasepsi harus dibedakan dengan praktik layanan kesehatan lainnya yang tidak 
terkait dengan peng gunaan metode kontrasepsi. Promosi terhadap praktik layanan kesehatan yang tidak 
berhubungan dengan amannya kontrasepsi jangan dipandang sebagai prasyarat atau hambatan dalam 
penyediaan layanan kontrasepsi, tapi lebih sebagai pelengkap. 

Selanjutnya, rekomendasi-rekomendasi terpilih tersebut perlu dipertimbangkan dalam konteks lingkungan 
negara sehingga dapat diterapkan oleh penyedia layanan pada semua tingkat. Setiap negara akan perlu 
menetapkan jangkauan dan cara memperluas pelayanan hingga tingkat yang lebih kecil. Upaya ini melibatkan 
peningkatan keterampilan staf dan sarana sesuai kemampuan, peningkatan keterampilan petugas kesehatan 
dalam bidang tertentu, penambahan peralatan dan persediaan serta pengaturan ulang tata ruang. Penting 
juga untuk membahas berbagai pertanyaan mengenai kesalahan persepsi yang kadang dimiliki oleh para 
penyedia dan pengguna layanan mengenai risiko dan efek samping suatu metode dan untuk mencermati 
kebutuhan serta pandangan pengguna (baik perempuan maupun laki-laki) dalam konteks informed choice. 
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Rangkuman perubahan dari edisi pertama  

Sepuluh rekomendasi baru yang ditambahkan dalam edisi kedua adalah sebagai berikut:

Bagaimana seorang perempuan dapat menggunakan pil kontrasepsi darurat?

Apakah seorang perempuan dapat menerima persediaan pil kontrasepsi darurat?

Apa yang dapat dilakukan seorang perempuan untuk mencegah mual dan muntah pada saat meng-
gunakan pil kontrasepsi darurat?

Sampai kapan implan levonorgestrel dapat terpasang?

Kapan AKDR-LNG dapat dipasangkan pada seorang perempuan?

Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat menggunakan 
AKDR-LNG?

Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan pengguna AKDR-LNG yang didiagnosis menderita 
penyakit radang panggul?

Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan pengguna AKDR-LNG hamil? 

Apakah antibiotik profi laksis perlu diberikan pada pemasangan AKDR-LNG?

Kapan seorang laki-laki dapat mengandalkan vasektominya sebagai kontrasepsi?

Dari 23 rekomendasi yang dipertahankan dari edisi pertama, pedoman untuk manajemen ‘lupa minum pil’ 
(pertanyaan nomor 17 pada edisi ini) mengalami perubahan yang paling besar dan sangat disederhanakan. 
Perubahan terbatas dilakukan pada 11 pertanyaan (pertanyaan nomor 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 22, 23, 28, dan 30 
pada edisi ini); perubahan-perubahan ini terutama berupa panduan tambahan bagi perempuan yang mulai 
menggunakan metode kontrasepsi pascapersalinan serta pasca-aborsi. Kesebelas pertanyaan lainnya tetap 
tidak mengalami perubahan dari edisi pertama. Format buku ini juga sudah ditata ulang sehingga rekomendasi 
kini di kelompokkan menurut jenis pertanyaan.

Memang beberapa rekomendasi praktik pilihan akan perlu ditinjau ulang seiring dengan adanya penelitian-
penelitian baru. WHO secara teratur akan memutakhirkan serta menambah rekomendasi-rekomendasi praktik 
terpilih yang ada dalam buku ini. Berbagai rekomendasi ini tersedia di dalam web site kesehatan reproduksi 
WHO (http://www.who.int/reproductive-health). Web site ini juga akan menyajikan informasi tambahan yang 
menurut WHO ter kait dengan rekomendasi-rekomendasi ini, sambil menunggu konsensus resmi Kelompok 
Kerja pakar selanjut nya. WHO mendukung dilakukannya penelitian untuk membahas isu-isu penting yang 
belum terselesaikan dalam buku ini. 
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Pertanyaan-pertanyaan yang mendapat rekomendasi dari Kelompok 
Kerja pakar

Inisiasi/kelanjutan
1. Kapan seorang perempuan dapat memulai kontrasepsi oral kombinasi?

2. Kapan seorang perempuan dapat memulai kontrasepsi suntik kombinasi?

3. Kapan seorang perempuan dapat menerima suntikan ulangan kontrasepsi suntik kombinasi?

4. Kapan seorang perempuan dapat memulai pil progestogen?

5. Kapan seorang perempuan dapat memulai progestogen suntik – depot medroksiprogesteron asetat 
(DMPA) atau noretisteron enantat (NET-EN)?

6. Kapan seorang perempuan dapat menerima suntikan progestogen – depot medroksiprogesteron asetat 
(DMPA) atau noretisteron enantat (NET-EN)-ulangan?

7. Kapan seorang perempuan dapat mulai menggunakan implan?

8. Sampai kapan implan levonorgestrel dapat terpasang?

9. Kapan AKDR-Cu dapat dipasangkan pada seorang perempuan? 

10. Apakah antibiotik profi laksis perlu diberikan pada pemasangan AKDR Cu?

11. Kapan AKDR-LNG dapat dipasangkan pada seorang perempuan?

12. Apakah antibiotik profi laksis perlu diberikan pada pemasangan AKDR LNG?

13. Bagaimana seorang perempuan dapat menggunakan pil kontrasepsi darurat?

14. Apakah seorang perempuan dapat menerima persediaan pil kontrasepsi darurat di muka?

15. Kapan seorang laki-laki dapat mengandalkan vasektominya sebagai kontrasepsi?

16. Apa yang dapat dilakukan oleh pengguna metode kalender jika siklus menstruasinya di luar rentang 26-32 
hari?

Penggunaan yang tidak tepat
17. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia lupa minum kontrasepsi oral kombinasi? 

18. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia lupa minum pil progestogen?
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Masalah yang timbul selama penggunaan kontrasepsi
Muntah dan/atau diare
19. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia muntah dan/atau mengalami diare berat pada 

saat menggunakan kontrasepsi oral kombinasi atau pil progestogen?

20. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan untuk mencegah mual dan muntah pada saat meng-
gunakan pil kontrasepsi darurat?

21. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia muntah sesudah minum pil kontrasepsi 
darurat?

Gangguan menstruasi
22. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi pada saat meng-

gunakan pil progestogen – depot medroksiprogesteron asetat (DMPA) atau noretisteron enantat (NET-
EN)?

23. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat menggunakan 
implan?

24. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat menggunakan 
AKDR Cu?

25. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat menggunakan 
AKDR LNG?

Penyakit radang panggul
26. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan pengguna AKDR Cu yang didiagnosis menderita 

penyakit radang panggul (PRP)?

27. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan pengguna AKDR LNG yang didiagnosis menderita 
PRP?

Kehamilan 
28. Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan pengguna AKDR-Cu hamil?

29. Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan pengguna AKDR-LNG hamil?

Isu-isu program 
30. Pemeriksaan atau uji rutin apa saja yang diperlukan sebelum memberikan suatu metode kontrasepsi?

31. Berapa banyak kemasan pil (pil progestogen atau kombinasi) yang seharusnya diberikan pada kunjungan 
per tama dan kunjungan ulang?

32. Apa tindak lanjut yang tepat dilakukan pada para pengguna kontrasepsi oral kombinasi, pil progestogen, 
implan dan AKDR?

33. Bagaimana penyedia layanan meyakini bahwa seorang perempuan tidak hamil?
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1

Kapan seorang perempuan dapat memulai 
kontrasepsi oral kombinasi?
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1. Kapan seorang perempuan dapat memulai kontrasepsi oral 
kombinasi ?

Catatan: seorang perempuan dapat menerima persediaan kontrasepsi oral kombinasi beserta instruksi yang tepat 
mengenai cara menggunakan pil jika perempuan tersebut layak secara medis.

Siklus menstruasi normal
Ia dapat memulai kontrasepsi oral kombinasi dalam 5 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan 
perlindungan kontrasepsi tambahan. 

Jika dipastikan tidak hamil, ia juga dapat memulai kontrasepsi oral kombinasi kapanpun. Jika sudah me-
lebihi 5 hari pertama siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan per-
lindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Amenorik
Jika dipastikan tidak hamil, ia dapat memulai kontrasepsi oral kombinasi kapanpun. Ia harus pantang ber-
hubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Pascapersalinan (menyusui)*

Jika sudah melebihi 6 bulan pascapersalinan dan amenorik, ia dapat memulai kontrasepsi oral kombinasi 
seperti pada perempuan amenorik lainnya.

Jika sudah melebihi 6 bulan pascapersalinan dan sudah kembali menstruasi, ia dapat memulai kontrasepsi 
oral kombinasi seperti pada perempuan lain yang memiliki siklus menstruasi normal.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
Perempuan dalam masa pascapersalinan yang kurang dari 6 minggu, terutama sedang menyusui, tidak boleh meng-
gunakan kontrasepsi oral kombinasi. Pada perempuan dalam masa pascapersalinan yang melebihi 6 minggu tapi 
kurang dari 6 bulan, terutama sedang menyusui, penggunaan kontrasepsi oral kombinasi biasanya tidak dianjurkan 
kecuali tidak ada metode lain yang sesuai atau metode lain yang ada tidak dapat digunakan. 

Pascapersalinan (tidak menyusui)*

Jika belum kembali menstruasi dan berada dalam masa 21 hari pascapersalinan atau lebih, ia dapat 
segera memulai kontrasepsi oral kombinasi selama dipastikan tidak hamil. Ia harus pantang berhubungan 
seksual atau menggunakan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Jika sudah kembali menstruasi, ia dapat memulai kontrasepsi oral kombinasi seperti pada perempuan 
yang memiliki siklus menstruasi normal lainnya.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
Seorang perempuan sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami ovulasi dan berisiko hamil selama 21 hari 
pertama pasca persalinan. Akan tetapi, untuk kepentingan program, beberapa metode kontrasepsi dapat diberikan 
dalam periode ini. Pada perempuan dalam masa pascapersalinan kurang dari 21 hari, penggunaan kontrasepsi oral 
kombinasi biasanya tidak dianjurkan kecuali tidak ada metode lain yang sesuai, atau metode lain yang ada tidak 
dapat digunakan.
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Pasca-aborsi
Ia dapat segera memulai kontrasepsi oral kombinasi pasca-aborsi. Tidak diperlukan perlindungan kontra-
sepsi tambahan. 

Berganti dari metode hormon lain
Jika metode hormon sebelumnya digunakan secara konsisten dan benar atau perempuan tersebut di-
pastikan tidak hamil, ia dapat segera memulai kontrasepsi oral kombinasi. Tidak perlu menunggu siklus 
menstruasi berikutnya.

Jika metode yang digunakan sebelumnya adalah metode suntik, ia harus memulai kontrasepsi oral kombi-
nasi pada jadwal suntikan berikut nya. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan. 

Berganti dari metode non-hormon (selain AKDR)
Ia dapat memulai kontrasepsi oral kombinasi dalam 5 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan 
perlindungan kontrasepsi tambahan. 

Jika dipastikan tidak hamil, ia juga dapat segera memulai kontrasepsi oral kombinasi kapanpun. Jika 
sudah melebihi 5 hari pertama siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau meng-
gunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Berganti dari AKDR (termasuk AKDR-LNG)
Ia dapat memulai kontrasepsi oral kombinasi dalam 5 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan 
perlindungan kontrasepsi tambahan. AKDR dapat dilepas pada saat itu juga. 

Jika dipastikan tidak hamil, ia juga dapat memulai kapanpun.

Jika ia sudah aktif secara seksual dalam siklus menstruasi kali ini dan sudah melebihi 5 hari pertama 
siklus menstruasi, AKDR sebaik nya dilepas pada siklus menstruasi berikutnya.

Jika ia belum aktif secara seksual dalam siklus menstruasi kali ini dan sudah melebihi 5 hari pertama 
siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan per lindung an kontra-
sepsi tambahan selama 7 hari berikutnya. Jika perlindungan tambahan ini diberikan oleh AKDR pada 
pengguna, AKDR sebaiknya dilepas pada siklus menstruasi berikutnya.

Jika ia amenorik atau mengalami perdarahan yang tidak teratur, ia dapat memulai kontrasepsi oral 
kombinasi seperti pada perempuan amenorik lainnya.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Bagaimana perbedaan hari memulai kontrasepsi oral kombinasi memengaruhi efektivitas dan kepatuhan peng-
gunaan kontrasepsi? Tingkat bukti: I, sedang, tidak langsung.

Bagaimana penyediaan kontrasepsi oral kombinasi di awal memengaruhi penggunaan, kepatuhan, dan kesi-
nam bungan penggunaannya? Tingkat bukti: II-2, sedang, langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Killick S, Eyong E, Elstein M. Ovarian follicular development in oral contraceptive cycles. Fertility and 

Sterility, 1987, 48:409-413.

2. Lara-Torre E, Schroeder B. Adolescent compliance and side effects with Quick Start initiation of oral 
contraceptive pills. Contraception, 2002, 66:81-85.

3. Molloy BG et al. “Missed pill” contraception: fact or fi ction? British Medical Journal (Clinical Research 
Edition), 1985, 290:1474-1475.

4. Schwartz JL et al. Predicting risk of ovulation in new start oral contraceptive users. Obstetrics and 
Gynecology, 2002, 99:177-182.

5. Sitavarin S, Jaisamrarn U, Taneepanichskul S. A randomized trial on the impact of starting day on ovarian 
follicular activity in very low dose oral contraceptive pills users. Journal of the Medical Association of 
Thailand, 2003, 86:442-448

6. Smith SK et al. The effect of deliberate omission of Trinordiol or Microgynon on the hypothalamo-pituitary-
ovarian axis. Contraception, 1986, 34:513-522.

7. Stanback J, Qureshi ZP, Sekkade-Kigondu C. Advance provision of oral contraceptives to family planning 
clients in Kenya. East African Medical Journal, 2002, 79:257-258.

8. Taylor DR, Anthony FW, Dennis KJ. Suppression of ovarian function by Microgynon 30 in day 1 and day 
5 “starters”. Contraception, 1986, 33:463-471.

Ulasan 

Kelompok Kerja pakar mengamati bahwa risiko ovulasi dalam 5 hari pertama siklus men-
struasi rendah. Jika kontrasepsi oral kombinasi mulai digunakan sesudah hari kelima, 
kemungkinan terjadinya supresi ovulasi diperkirakan berkurang. Penggunaan kon tra sepsi 
oral kombinasi secara terus-menerus selama 7 hari dianggap perlu untuk secara pasti men-
cegah ovulasi. 

Kebutuhan akan perlindungan kontrasepsi tambahan bagi mereka yang ber   ganti dari metode 
hormon lain bergantung pada metode yang digunakan sebelumnya.

Terdapat beberapa kekhawatiran mengenai risiko kehamilan jika AKDR di lepas di dalam 
siklus ketika sudah terjadi hubungan seksual. Kekhawatiran tersebut melahirkan reko men-
dasi untuk tidak me lepas AKDR hingga siklus menstruasi berikutnya.
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  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Seberapa cepatkah kontrasepsi suntik kombinasi mulai bekerja memberi perlindungan?

Apakah memulai tiap kemasan pil pada suatu hari tertentu meningkatkan konsis tensi, ke-
tepat  an dan kesinambungan penggunaan kontrasepsi suntik kombinasi?

Seberapa akuratnya temuan ultrasonografi , pengukuran hormon, dan evaluasi lendir 
serviks dalam memprediksi risiko terjadinya kehamilan selama penggunaan kontrasepsi 
oral kombi nasi?

9. Westhoff C et al. Quick start: novel oral contraceptive initiation method. Contraception, 2002, 66:141-
145.

10. Westhoff C et al. Bleeding patterns after immediate vs conventional oral contraceptive initiation: a 
randomized, controlled trial. Fertility and Sterility, 2003, 79:322-329.

11. Yeshaya A et al. A delayed starting schedule of OCs: the effect on the incidence of breakthrough bleeding 
and compliance in women. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 1996, 
1:263-265.

12. Yeshaya A et al. Flexible starting schedule for oral contraception: effect on the incidence of breakthrough 
bleeding and compliance. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 1998, 3:121-
123.

Rujukan penting lainnya
1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: day specifi c 

estimates from a porspective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259-1262.

2. Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for 
assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 63:211-215.
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2

Kapan seorang perempuan dapat memulai 
kontrasepsi suntik kombinasi?
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2. Kapan seorang perempuan dapat memulai kontrasepsi suntik 
kombinasi?

Catatan:
Rekomendasi-rekomendasi ini didasarkan atas informasi pada kontrasepsi suntik kombinasi yang mengandung 
medroksiprogesteron asetat dan estradiol sipionat (Cyclofem/Lunelle) tapi juga berlaku untuk kontrasepsi suntik 
kombinasi yang mengandung noretisteron enantat dan estradiol valerat (Mesigyna). 

Jika tidak dapat menerima suntikan pada saat konsultasi, perempuan tersebut dapat menerima suntikan melalui 
layanan yang tepat lain kali sesuai perjanjian. 

Siklus menstruasi normal
Ia dapat menerima suntikan pertama kontrasepsi suntik kombinasi dalam 7 hari pertama siklus men-
struasi. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan. 

Jika dipastikan tidak hamil, ia juga dapat menerima suntikan pertama kapanpun. Jika sudah melebihi 7 
hari siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontra-
sepsi tambahan sebagai perlindungan selama 7 hari berikutnya. 

Amenorik
Jika dipastikan tidak hamil, ia dapat menerima suntikan pertama kapanpun. Ia harus pantang ber hubungan 
seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Pascapersalinan (menyusui)*

Jika sudah melebihi 6 bulan pascapersalinan dan amenorik, ia dapat menerima suntikan pertama seperti 
pada perempuan amenorik lainnya.

Jika sudah melebihi 6 bulan pascapersalinan dan sudah kembali menstruasi, ia dapat menerima suntikan 
pertama seperti pada perempuan yang mendapat siklus menstruasi lainnya. 

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004 
Perempuan dalam masa pascapersalinan yang kurang dari 6 minggu, terutama sedang menyusui tidak boleh meng-
gunakan kontrasepsi suntik kombinasi. Pada perempuan dalam masa pascapersalinan yang me lebihi 6 minggu tapi 
kurang dari 6 bulan, terutama sedang menyusui, penggunaan kontrasepsi suntik kombinasi biasanya tidak di anjurkan 
kecuali tidak ada metode lain yang sesuai atau metode yang ada tidak dapat digunakan.

Pascapersalinan (tidak menyusui)*

Jika belum kembali menstruasi dan berada dalam masa 21 hari pascapersalinan atau lebih, ia dapat 
segera menerima suntikan pertama selama dipastikan tidak hamil. Ia harus pantang berhubungan seksual 
atau menggunakan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Jika sudah kembali menstruasi, ia dapat menerima suntikan pertama seperti pada perempuan yang me-
miliki siklus menstruasi normal lainnya.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
Seorang perempuan sangat kecil kemungkinannya mengalami ovulasi dan berisiko hamil selama 21 hari pertama 
pasca persalinan. Akan tetapi, untuk kepentingan program, beberapa metode kontrasepsi dapat diberikan dalam 
periode ini. Pada perempuan dalam masa pascapersalinan kurang dari 21 hari, penggunaan kontra sepsi suntik kombi-
nasi biasanya tidak dianjurkan kecuali tidak ada metode lain yang sesuai, atau metode lain yang ada tidak dapat 
digunakan.
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Pasca-aborsi
Ia dapat segera menerima suntikan pertama pasca-aborsi. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi 
tambahan. 

Berganti dari metode hormon lain
Jika penggunaan metode hormon sebelumnya digunakan secara konsisten dan benar atau perempuan 
tersebut dipastikan tidak hamil, ia dapat segera menerima suntikan pertama. Tidak perlu menunggu siklus 
menstruasi berikutnya.

Jika metode yang digunakan sebelumnya adalah metode suntik jenis lain, ia harus menerima suntikan 
kontrasepsi suntik kombinasi pada jadwal suntikan berikutnya. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi 
tambahan. 

Berganti dari metode non-hormon (selain AKDR)

Ia dapat segera menerima suntikan pertama jika dipastikan tidak hamil. Tidak perlu menunggu siklus 
menstruasi berikutnya.

Jika ia masih berada dalam 7 hari pertama siklus menstruasi, tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi 
tambahan. 

Jika sudah melebihi 7 hari pertama siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau meng-
gunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Berganti dari AKDR (termasuk AKDR LNG)
Ia dapat menerima suntikan pertama dalam 7 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan perlindungan 
kontrasepsi tambahan. AKDR dapat dilepas pada saat itu juga. 

Jika dipastikan tidak hamil, ia juga dapat memulai kapanpun.

Jika ia sudah aktif secara seksual dalam siklus menstruasi kali ini dan sudah melebihi 7 hari pertama 
siklus menstruasi, AKDR sebaik nya dilepas pada siklus menstruasi berikutnya.

Jika ia belum aktif secara seksual dalam siklus menstruasi kali ini dan sudah melebihi 7 hari per tama 
siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontra-
sepsi tambahan selama 7 hari berikutnya. Jika perlindungan tambahan ini diberikan oleh AKDR pada 
pengguna, AKDR sebaiknya dilepas pada siklus menstruasi berikutnya.

Jika ia amenorik atau mengalami perdarahan yang tidak teratur, ia dapat menerima suntikan seperti pada 
perempuan amenorik lainnya.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Bagaimana perbedaan hari memulai kontrasepsi suntik kombinasi dalam satu siklus memengaruhi efektivitas 
kontrasepsi? Tingkat bukti: I ,baik, tidak langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Petta CA et al. Delayed fi rst injection of the once-a-month injectable contraceptive containing 25 mg of 

medroxyprogesterone acetate and 5 mg estradiol cypionate: effects on ovarian function. Fertility and 
Sterility, 2001, 75:744-748. 

2. Petta CA et al. Delayed fi rst injection of the once-a-month injectable contraceptive containing 25 mg of 
medroxyprogesterone acetate and 5 mg E(2) cypionate: effects on cervical mucus. Contraception, 2001, 
64:363-368.

Rujukan penting lainnya
1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: day specifi c 

estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259-1262.

2. Wilcox AJ et al. Likelihood of contraception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for 
assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 63:211-215.

Ulasan 

Kelompok Kerja pakar mengamati bahwa suntikan kontrasepsi suntik kombi nasi yang di-
berikan dalam 7 hari pertama siklus menstruasi menurunkan risiko ovulasi yang dapat 
me nyebabkan kehamilan.

Kebutuhan akan perlindungan kontrasepsi tambahan bagi mereka yang berganti dari 
metode hormon lain akan bergantung kepada metode yang digunakan sebelumnya.

Terdapat beberapa kekhawatiran mengenai risiko terjadinya kehamilan jika AKDR dilepas 
di dalam siklus ketika sudah terjadi hubungan seksual. Kekhawatiran tersebut melahirkan 
rekomen dasi untuk tidak melepas AKDR hingga siklus menstruasi berikutnya.

Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Seberapa cepatkah kontrasepsi suntik kombinasi mulai bekerja memberi perlindungan?

Seberapa akuratnya temuan ultrasonografi , pengukuran hormon, dan evaluasi lendir serviks 
dalam memprediksi risiko terjadinya kehamilan selama penggunaan kontrasepsi suntik 
kombinasi?
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3

Kapan seorang perempuan dapat menerima suntikan 
ulangan kontrasepsi suntik kombinasi?
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3. Kapan seorang perempuan dapat menerima suntikan ulangan 
kontrasepsi suntik kombinasi?

Catatan: Rekomendasi-rekomendasi ini didasarkan atas informasi pada kontrasepsi suntik kom binasi yang me-
ngandung medroksiprogesteronasetat dan estradiol sipionat (Cyclofem/Lunelle) tapi juga berlaku untuk kontra sepsi 
suntik kombinasi yang mengandung noretisteron enantat dan estradiol valerat (Mesigyna).

Jadwal suntik ulang
Suntikan kontrasepsi suntik kombinasi diulang tiap 4 minggu. 

Suntikan lebih awal 
Jika jadwal tidak bisa ditepati, suntikan ulangan dapat diberikan hingga 7 hari lebih awal dari jadwal tapi 
hal ini dapat mengganggu pola menstruasi. 

Suntikan lewat waktu
Jika jadwal tidak dapat ditepati, suntikan ulangan dapat diberikan hingga 7 hari lebih lambat dari jadwal 
tanpa memerlukan perlindungan kontrasepsi tambahan.

Jika terlambat lebih dari 7 hari, ia tetap dapat disuntik ulang selama dipastikan tidak hamil. Ia harus 
pantang ber hubung an seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari 
berikut nya. Ia juga dapat mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi darurat jika memenuhi syarat. 

Pertanyaan tinjauan sistematik
Seberapa cepat ovulasi dan kesuburan kembali sesudah suntikan kontrasepsi suntik kombinasi terakhir? 
Tingkat bukti: II-3, sedang, tidak langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Aedo AR et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic investigations with monthly injectable contra-

ceptive preparations. Contraception, 1985, 31:453-469.

2. Bahamondes L et al. Return to fertility after discontinuation of the once a month injectable contraceptive 
Cyclofem. Contraception, 1997, 55:307-310. 

3. Bassol S et al. A comparative study on the return to ovulation following chronic use of once-a-month 
injectable contraceptives. Contraception, 1995, 51:307-311.

Ulasan 

Risiko terjadinya ovulasi diperkirakan oleh Kelompok Kerja pakar kecil pada awal bulan 
kedua sesudah suntikan terakhir. 
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4. Garza-Flores J. A multi-centered pharmacokinetic, pharmacodynamic study of once-a-month injectable 
contraceptives. I. Different doses of HRP112 and of DepoProvera. Contraception, 1987, 36:441-457.

5. Rahimy MH, Ryan KK. Lunelle monthly contraceptive injection (medroxyprogesterone acetate and 
estradiol cypionate injectable suspension): assessment of return of ovulation after three monthly injections 
in surgically sterile women. Contraception, 1999, 60: 189-200. 

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Berapa jarak terlama antarsuntikan yang masih tetap dapat mempertahankan efektivitas 
kontra sepsi suntik kombinasi?

Strategi konseling dan komunikasi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan 
terhadap jadwal suntikan kontrasepsi suntik kombinasi ulang?

Seberapa akuratnya temuan ultrasonografi , pengukuran hormon dan evaluasi lendir serviks 
dalam memprediksi risiko kehamilan selama peng gunaan kontrasepsi suntik kombinasi?
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4

Kapan seorang perempuan dapat memulai pil 
progestogen?
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4.  Kapan seorang perempuan dapat memulai pil progestogen?
Catatan: seorang perempuan dapat menerima persediaan pil progestogen di muka beserta instruksi yang tepat 
me ngenai cara menggunakan pil asalkan perempuan tersebut layak secara medis.

Siklus menstruasi normal
Ia dapat memulai pil progestogen dalam 5 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan perlindungan 
kontrasepsi tambahan.

Ia juga dapat memulai pil progesteron kapanpun selama dipastikan tidak hamil. Jika sudah lebih 5 hari 
pertama siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan 
kontrasepsi tambah an selama 2 hari berikutnya.

Amenorik
Ia dapat memulai pil progestogen kapanpun selama dipastikan tidak hamil. Ia harus pantang ber hubung-
an seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 2 hari berikutnya.

Pascapersalinan (menyusui)*
Jika perempuan tersebut berada di antara masa pascapersalinan 6 minggu dan 6 bulan serta amenorik, 
ia dapat memulai pil progestogen kapanpun. Jika menyusui secara penuh atau hampir penuh, ia tidak 
perlu menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan.

Jika perempuan tersebut berada berada dalam masa lebih dari 6 minggu pascapersalinan dan kembali 
menstruasi, ia dapat memulai pil progestogen seperti pada perempuan lainnya yang mendapat siklus 
menstruasi.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
Pada perempuan dalam masa kurang dari 6 minggu pascapersalinan dan terutama sedang menyusui, penggunaan 
pil progestogen biasanya tidak dianjurkan kecuali tidak ada metode lain yang sesuai atau metode lain yang ada tidak 
dapat digunakan.

Pascapersalinan (tidak menyusui)
Jika belum melebihi 21 hari pascapersalinan, ia dapat memulai pil progestogen kapanpun. Tidak diperlu-
kan perlindungan kontrasepsi tambahan.*

Jika berada dalam masa 21 hari pascapersalinan atau lebih dan belum kembali menstruasi, ia dapat 
memulai pil proges togen kapanpun selama diyakini tidak hamil. Ia harus pantang berhubungan seksual 
atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 2 hari berikutnya.

Jika sudah kembali menstruasi, ia dapat memulai pil progestogen seperti pada perempuan lainnya yang 
mendapat siklus menstruasi.

* Seorang perempuan sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami ovulasi dan berisiko hamil selama 21 hari 
pertama pasca persalinan. Akan tetapi, untuk kepentingan program, beberapa metode kontrasepsi dapat diberikan 
dalam periode ini.

Pasca-aborsi
Ia dapat segera memulai pil progestogen pasca-aborsi. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi 
tambahan.
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Berganti dari metode hormon lain
Jika metode hormon sebelumnya digunakan secara konsisten dan benar atau perempuan tersebut 
diyakini tidak hamil, ia dapat segera memulai pil progestogen. Tidak perlu menunggu siklus menstruasi 
berikutnya.

Jika metode yang digunakan sebelumnya adalah metode suntik, ia harus memulai pil progestogen pada 
jadwal suntikan berikutnya. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan. 

Berganti dari metode non-hormon (selain AKDR)
Ia dapat segera memulai pil progestogen dalam 5 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan per-
lindungan kontrasepsi tambahan. 

Ia juga dapat segera memulai kapanpun selama dipastikan tidak hamil. Jika sudah melebihi 5 hari pertama 
siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi 
tambahan selama 2 hari ke depan. 

Berganti dari AKDR (termasuk AKDR-LNG)
Ia dapat memulai pil progestogen dalam 5 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan perlindungan 
kontrasepsi tambahan. AKDR dapat dilepas pada saat itu juga. 

Ia juga dapat memulai kapanpun selama dipastikan tidak hamil.

Jika ia sudah aktif secara seksual dalam siklus menstruasi kali ini dan sudah melebihi 5 hari pertama 
siklus menstruasi, AKDR sebaiknya dilepas pada siklus menstruasi berikutnya.

Jika ia belum aktif secara seksual dalam siklus menstruasi kali ini dan sudah melebihi 5 hari per tama 
siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontra-
sepsi tambahan selama 2 hari berikutnya. Jika perlindungan tambahan ini diberikan oleh AKDR pada 
pengguna, AKDR sebaiknya dilepas pada siklus menstruasi berikutnya.

Jika ia amenorik atau mengalami perdarahan yang tidak teratur, ia dapat memulai pil progestogen seperti 
pada perempuan amenorik lainnya.

  Ulasan

Kelompok Kerja pakar memperkirakan bahwa risiko terjadinya ketika ovulasi memulai pil 
progestogen dalam 5 hari pertama siklus menstruasi rendah. Jika memulai pil progestogen 
sesudah hari kelima, kemungkinan terjadinya supresi ovulasi diperkirakan berkurang. 
Peng  gunaan pil progestogen selama kira-kira 48 jam dianggap perlu untuk mencapai efek 
kontra septif lendir serviks.

Kebutuhan akan perlindungan kontrasepsi tambahan bagi mereka yang berganti dari 
metode hormon lain akan bergantung kepada metode yang digunakan sebelumnya.

Terdapat beberapa kekhawatiran mengenai risiko terjadinya kehamilan jika AKDR dilepas 
dari dalam siklus ketika sudah terjadi hubungan seksual. Kekhawatiran tersebut melahirkan 
rekomendasi untuk tidak melepas AKDR hingga siklus menstruasi berikutnya.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Bagaimana perbedaan hari memulai pil progestogen dalam satu siklus menstruasi memengaruhi efektivitas 
kontrasepsi?

Rujukan dari tinjauan sistematik
Belum ada penelitian. 

Rujukan penting lainnya
1. McCann MF, Potter LS. Progestin-only oral contraception: a comprehensive review. Contraception, 1994, 

50 (6 Suppl.1):S1-195.

2. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: day specifi c 
estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259-1262.

3. Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for 
assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 63:211-215.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Seberapa cepat pil progestogen mulai bekerja memberi perlindungan?

Apakah memulai tiap kemasan pil pada suatu hari tertentu meningkatkan konsistensi, ke-
tepatan dan kesinambungan penggunaan pil progesteron?

Seberapa akuratnya temuan ultrasonografi , pengukuran hormon dan evaluasi lendir serviks 
dalam memprediksi risiko terjadinya kehamilan selama pil progestogen?
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5

Kapan seorang perempuan dapat memulai progestogen 
suntik – depot medroksiprogesteron asetat atau 

noretisteron enantat?
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5. Kapan seorang perempuan dapat memulai progestogen suntik – 
depot medroksi proges teron asetat (DMPA) atau noretisteron 
enantat (NET-EN)?
Catatan:
Rekomendasi-rekomendasi ini didasarkan atas informasi pada suntikan yang mengandung DMPA tapi juga berlaku 
untuk NET-EN. 

Jika tidak dapat menerima suntikan pada saat konsultasi, perempuan tersebut dapat menerima suntikan melalui 
layanan yang tepat lain kali sesuai perjanjian.

Siklus menstruasi normal
Ia dapat memulai progestogen suntik dalam 7 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan per-
lindungan kontrasepsi tambahan.

Ia juga dapat menerima suntikan pertama kapanpun selama dipastikan tidak hamil. Jika sudah melebihi 
7 hari pertama siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan perlindung-
an kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Amenorik
Ia dapat memulai suntikan pertama kapanpun selama dipastikan tidak hamil. Ia harus pantang ber hubung-
an seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Pascapersalinan (menyusui)*
Jika perempuan tersebut berada di antara masa pascapersalinan 6 minggu dan 6 bulan dan amenorik, ia 
dapat menerima suntikan pertama kapanpun. Jika menyusui penuh atau hampir penuh, ia tidak perlu 
menggunakan per lindungan kontrasepsi tambahan.

Jika perempuan tersebut berada dalam masa lebih dari 6 minggu pascapersalinan dan kembali menstruasi, 
ia dapat menerima suntikan pertama seperti pada perempuan yang mendapat siklus menstruasi lainnya.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
Pada perempuan dalam masa kurang dari 6 minggu pascapersalinan dan terutama sedang menyusui, penggunaan 
progestogen suntik biasanya tidak dianjurkan kecuali tidak ada metode lain yang sesuai atau metode lain yang ada 
tidak dapat digunakan.

Pascapersalinan (tidak menyusui)
Jika belum melebihi 21 hari pascapersalinan, ia dapat menerima suntikan pertama kapanpun. Tidak di-
perlu kan perlindungan kontrasepsi tambahan.*

Jika berada dalam masa 21 hari pascapersalinan atau lebih dan belum kembali menstruasi, ia dapat me-
nerima suntikan pertama kapanpun selama dipastikan tidak hamil. Ia harus pantang berhubungan seksual 
atau meng gunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Jika sudah kembali menstruasi, ia dapat menerima suntikan pertama seperti perempuan yang mendapat 
siklus menstruasi lainnya.

* Seorang perempuan sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami ovulasi dan berisiko hamil selama 21 hari per-
tama pasca persalinan. Akan tetapi, untuk kepentingan program, beberapa metode kontrasepsi dapat diberikan dalam 
periode ini.
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Pasca-aborsi
Ia dapat segera menerima suntikan pertama pasca-aborsi. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi 
tambahan. 

Berganti dari metode hormon lain
Jika metode hormon sebelumnya digunakan secara konsisten dan benar atau perempuan tersebut diyakini 
tidak hamil, ia dapat segera menerima suntikan pertama. Tidak perlu menunggu siklus menstruasi 
berikutnya.

Jika metode yang digunakan sebelumnya adalah metode suntik jenis lain, ia harus menerima suntikan 
progestogen pada jadwal suntikan yang berikutnya. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tam-
bahan. 

Berganti dari metode non-hormon (selain AKDR)
Ia dapat segera menerima suntikan pertama selama dipastikan tidak hamil. Tidak perlu menunggu siklus 
menstruasi berikutnya.

Jika berada dalam 7 hari pertama siklus menstruasi, ia tidak perlu menggunakan perlindungan 
kontrasepsi tambahan. 

Jika sudah melebihi 7 hari pertama siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau 
menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Berganti dari AKDR (termasuk AKDR-LNG)
Ia dapat menerima suntikan pertama dalam 7 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan kontra-
sepsi tambahan sebagai perlindungan. AKDR dapat langsung dilepas pada saat itu juga. 

Ia juga dapat memulai kapanpun, selama dipastikan tidak hamil.

Jika ia sudah aktif secara seksual dalam siklus menstruasi kali ini dan sudah lebih dari 7 hari per tama 
siklus menstruasi, AKDR sebaiknya dilepas pada siklus menstruasi berikutnya.

Jika ia belum aktif secara seksual dalam siklus menstruasi kali ini dan sudah lebih dari 7 hari per tama 
siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontra-
sepsi tambahan selama 7 hari berikutnya. Jika perlindungan tambahan ini diberikan oleh AKDR pada 
pengguna, AKDR sebaiknya dilepas pada siklus menstruasi berikutnya.

Jika ia amenorik atau mengalami perdarahan yang tidak teratur, ia dapat menerima suntikan progestogen 
seperti pada perempuan amenorik lainnya.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Bagaimana perbedaan hari memulai penggunaan progestogen suntik dalam satu siklus memengaruhi efek-
tivitas kontrasepsi? Tingkat bukti: II-1, baik, tidak langsung. 

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Petta CA et al. Timing of onset of contraceptive effectiveness in Depo-Provera users: Part I. Changes in 

cervical mucus. Fertility and Sterility, 1998, 69:252-257. 

2. Petta CA et al. Timing of onset of contraceptive effectiveness in Depo-Provera users. II. Effects on ovarian 
function. Fertility and Sterility, 1998, 70:817-820. 

3. Siriwongse T et al. Effect of depo-medroxyprogesterone acetate on serum progesterone levels when 
administered on various cycle days. Contraception, 1982, 26:487-493. 

Rujukan penting lainnya
1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: day specifi c 

estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259-1262.

2. Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for 
assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 63:211-215.

Ulasan

Kelompok Kerja pakar memperkirakan bahwa progestogen suntik yang diberikan dalam 7 
hari pertama siklus menstruasi menurunkan risiko terjadinya ovulasi yang dapat menye-
babkan ke hamilan.

Kebutuhan akan perlindungan kontrasepsi tambahan bagi mereka yang berganti dari 
metode hormon lain akan bergantung kepada metode yang digunakan sebelumnya.

Terdapat beberapa kekhawatiran mengenai risiko kehamilan jika AKDR dilepas dalam 
siklus ketika sudah terjadi hubungan seksual. Kekhawatiran tersebut melahirkan reko men-
dasi untuk tidak melepas AKDR hingga siklus menstruasi berikutnya.

Walaupun penggunaan pil progestogen selama sekitar 48 jam dianggap perlu untuk men-
capai efek kontraseptif lendir serviks, waktu yang dibutuhkan oleh progestogen suntik 
untuk mencapai hal yang sama tidak dapat ditentukan.
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  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Seberapa cepat suntikan DMPA dan NET-EN mulai bekerja memberikan perlindungan?

Seberapa akuratnya temuan ultrasonografi , pengukuran hormon, dan evaluasi lendir 
serviks dalam memprediksi risiko terjadinya kehamilan selama penggunaan progestogen 
suntik?
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6

Kapan seorang perempuan dapat menerima suntikan 
progestogen – depot medroksiprogesteron asetat 

atau noretisteron enantat-ulangan?
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6. Kapan seorang perempuan dapat menerima suntikan progestogen 
– depot medroksi progesteron asetat (DMPA) atau noretisteron 
enantat (NET-EN)-ulangan?

Jadwal suntik ulang
Suntikan DMPA diulang tiap 3 bulan. 

Suntikan NET-EN diulang tiap 2 bulan. 

Suntikan lebih awal 
Suntikan DMPA dan NET-EN ulang dapat diberikan hingga 2 minggu lebih cepat dari jadwal. 

Suntikan lewat waktu
Suntikan ulang DMPA dan NET-EN dapat diberikan hingga 2 minggu lebih lama dari jadwal tanpa mem-
butuhkan perlindungan kontrasepsi tambahan.

Jika sudah lebih dari 2 minggu untuk mendapat suntikan DMPA atau NET-EN ulang, ia tetap dapat di-
suntik ulang selama dipastikan tidak hamil. Ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan 
per lindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya. Jika memenuhi syarat, ia dapat mem per-
timbangkan penggunaan kontrasepsi darurat.

Berganti-ganti antara DMPA dan NET-EN
Tidak dianjurkan untuk menggunakan DMPA dan NET-EN secara bergantian.

Jika memang harus berganti dari satu ke yang lain, pergantian tersebut harus dilakukan pada jadwal pe-
nyuntikan ulang. 

Jenis dan/atau waktu suntikan progestogen sebelumnya tidak diketahui
Ia dapat menerima suntikan selama dipastikan tidak hamil. Ia harus pantang berhubungan seksual atau 
menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Jika memenuhi syarat, ia dapat mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi darurat.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Seberapa cepat ovulasi dan kesuburan kembali sesudah suntikan progesteron terakhir? 
Tingkat bukti: II-3, sedang, tidak langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Anonymous. ICMR (Indian Council of Medical Research) Task Force on Hormonal Contracption. Return 

of fertility following discontinuation of an injectable contraceptive – norethisterone oenanthate (NET-EN) 
200 mg dose Contraception, 1986, 34:573-582.

2. Bassol S et al. Ovarian function following a single administration of depo-medroxyprogesterone acetate 
(DMPA) at different doses. Fertility and Sterility, 1984, 42:216-222.

3. Fotherby K et al. A preliminary pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of depot-
medroxyprogesterone acetate and norethisterone oenanthate. Fertility and Sterility, 1980, 34:131-139.

4. Garza-Flores J et al. Return to ovulation following the use of long-acting injectable contraceptives: a 
comparative study. Contraception, 1985, 31:361-366.

5. Lan PT et al. Return of ovulation following a single injection of depo-medroxyprogesterone acetate: a 
pharmacokinetic and pharmacodynamic study. Contraception, 1984, 29:1-18.

6. Ortiz A et al. Serum medroxyprogesterone acetate (MPA) concentrations and ovarian function following 
intramuscular injection of Depo-MPA. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 1977, 44:32-38.

7. Pardthaisong T. Return of fertility after the use of the injectable contraceptive Depo-Provera: updated data 
analysis. Journal of Biosocial Science, 1984, 16:23-34.

8. Saxena BN et al. Return of ovulation after the cessation of depot-medroxyprogesterone acetate treatment 
in Thai women. Journal of the Medical Association of Thailand, 1980, 63:66-69.

  Ulasan  

Kelompok Kerja pakar memperkirakan bahwa risiko ovulasi kecil dalam waktu 2 minggu 
sesudah jadwal suntikan ulang yang seharusnya (3 bulan untuk DMPA dan 2 bulan untuk 
NET-EN). 

Cara kerja, kriteria kelayakan medis, dan berbagai efek samping DMPA serupa dengan 
NET-EN. Oleh karena itu, tindakan menghentikan satu progesteron suntik dan memulai 
peng  gunaan progesteron suntik yang lain merupakan tindakan yang aman untuk di laku-
kan.

Meskipun penggunaan pil progesteron dalam waktu 48 jam dianggap perlu untuk mencapai 
efek kontraseptif lendir serviks, perkiraan waktu yang dibutuhkan progestogen suntik untuk 
mencapai hal yang sama tidak dapat ditentukan.
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  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Seberapa sering terjadi pergantian antara DMPA dan NET-EN dan mengapa hal ini ter-
jadi?

Seberapa akuratnya temuan ultrasonografi , pengukuran hormon dan evaluasi lendir serviks 
dalam memprediksi risiko kehamilan selama penggunaan progestogen suntik?

Berapa jarak terlama antarsuntikan yang masih dapat tetap mempertahankan efektivitas 
proges togen suntik?

Strategi konseling dan komunikasi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan 
terhadap jadwal suntikan progesteron ulang?
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7

Kapan seorang perempuan dapat mulai 
menggunakan implan?
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7. Kapan seorang perempuan dapat mulai menggunakan implan?

Catatan: Rekomendasi-rekomendasi ini didasarkan atas informasi dari, dan mengenai, implan levonorgestrel yang 
sudah disetujui (Norplant dan Jadelle). Aplikasi rekomendasi ini pada implan etonogestrel masih belum di ketahui. 
Label produk implan etonogestrel (implan) menyatakan bahwa implan harus dipasang antara hari 1-5, tapi selambat-
lambatnya pada hari ke-5 siklus menstruasi normal. 

Siklus menstruasi normal
Implan dapat dipasang dalam 7 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan perlindungan kontra-
sepsi tambahan.

Implan juga dapat dipasang kapanpun selama dipastikan tidak hamil. Jika sudah melebihi 7 hari pertama 
siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi 
tambahan selama 7 hari berikutnya.

Amenorik
Implan dapat dipasang kapanpun selama dipastikan tidak hamil. Ia harus pantang berhubungan seksual 
atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Pascapersalinan (menyusui)*
Jika perempuan tersebut berada di antara masa pascapersalinan 6 minggu dan 6 bulan dan amenorik, 
implan dapat dipasang kapanpun. Jika menyusui penuh atau hampir penuh, ia tidak perlu menggunakan 
perlindungan kontra sepsi tambahan.

Jika perempuan tersebut sudah melebihi masa 6 minggu pascapersalinan dan menstruasinya telah 
kembali, implan dapat dipasang seperti pada perempuan yang mendapat siklus menstruasi lainnya.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
Bagi perempuan yang berada dalam masa pascapersalinan kurang dari 6 minggu dan terutama sedang menyusui, 
penggunaan implan progestogen biasanya tidak dianjurkan kecuali tidak tersedia metode lain yang sesuai.

Pascapersalinan (tidak menyusui)
Jika belum melebihi 21 hari pascapersalinan, implan dapat dipasang kapanpun. Tidak diperlukan per-
lindungan kontrasepsi tambahan.*

Jika berada dalam masa 21 hari pascapersalinan atau lebih dan belum kembali menstruasi, implan dapat 
dipasang kapanpun selama dipastikan tidak hamil. Ia harus pantang berhubungan seksual atau meng-
gunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Jika sudah kembali menstruasi, implan dapat dipasang seperti pada perempuan yang mendapat siklus 
menstruasi lainnya.

* Seorang perempuan sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami ovulasi dan berisiko hamil selama 21 hari per-
tama pasca persalinan. Akan tetapi, untuk kepentingan program, beberapa metode kontrasepsi dapat diberikan dalam 
periode ini.

Pasca-aborsi
Implan dapat segera dipasang pasca-aborsi. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan. 
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Berganti dari metode hormon lain
Jika metode hormon sebelumnya digunakan secara konsisten dan benar atau perempuan tersebut di-
yakini tidak hamil, implan dapat segera dipasang. Tidak perlu menunggu siklus menstruasi berikutnya.

Jika metode yang digunakan sebelumnya adalah metode suntik, implan harus dipasang pada jadwal 
suntikan yang berikutnya. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan. 

Berganti dari metode non-hormon (selain AKDR)
Implan dapat segera dipasang selama dipastikan tidak hamil. Tidak perlu menunggu siklus menstruasi 
berikutnya.

Jika ia berada dalam masa 7 hari pertama siklus menstruasi, ia tidak perlu menggunakan per lindung-
an kontrasepsi tambahan. 

Jika sudah melebihi 7 hari pertama siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau 
meng gunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Berganti dari AKDR (termasuk AKDR-LNG)
Implan dapat segera dipasang dalam 7 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan perlindungan 
kontrasepsi tambahan. AKDR dapat dilepas pada saat itu juga. 

Ia juga dapat memulai kapanpun selama dipastikan tidak hamil.

Jika sudah aktif secara seksual dalam siklus menstruasi kali ini dan sudah melebihi 7 hari pertama 
siklus menstruasi, AKDR sebaiknya dilepas pada siklus menstruasi berikutnya.

Jika belum aktif secara seksual dalam siklus menstruasi kali ini dan sudah melebihi 7 hari pertama 
siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontra-
sepsi tambahan selama 7 hari berikutnya. Jika perlindungan tambahan ini diberikan oleh AKDR pada 
pengguna, AKDR sebaiknya dilepas pada siklus menstruasi berikutnya.

Jika ia amenorik atau mengalami perdarahan yang tidak teratur, implan dapat dipasang seperti pada 
perem puan amenorik lainnya.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Bagaimana perbedaan hari memulai pemasangan implan dapat memengaruhi efektivitas kontrasepsi? Tingkat 
bukti: II-3, baik, tidak langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Brache V et al. Effect of preovulatory insertion of Norplant impants over luteinizing hormone secretion and 

follicular development. Fertility and Sterility, 1996, 65:1110-1114.

2. Brache V et al. Timing of onset of contraceptive effectiveness in Norplant impant users. II. Effect on the 
ovarian function in the fi rst cycle of use. Contraception, 1999, 59:245-251.

3. Dunson TR et al. Timing of onset of contraceptive effectiveness in Norplant impant users. Part I. Changes 
in cervical mucus. Fertility and Sterility, 1998, 69:258-266.

Rujukan penting lainnya
1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: day specifi c 

estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259-1262.

2. Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for 
assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 63:211-215.

  Ulasan

Kelompok Kerja pakar memperkirakan bahwa pemasangan implan dalam 7 hari pertama 
siklus menstruasi menurunkan risiko terjadinya ovulasi yang dapat menyebabkan ke ha-
milan.

Kebutuhan akan perlindungan kontrasepsi tambahan bagi mereka yang berganti dari 
metode hormon lain akan bergantung kepada metode yang digunakan sebelumnya.

Terdapat beberapa kekhawatiran mengenai risiko terjadinya kehamilan jika AKDR dilepas 
dalam satu siklus menstruasi ketika sesudah terjadi hubungan seksual. Kekhawatiran ter-
sebut melahirkan rekomendasi untuk tidak melepas AKDR hingga siklus menstruasi 
berikutnya.

Meskipun penggunaan pil progesteron dalam waktu 48 jam dianggap perlu untuk mencapai 
efek kontraseptif lendir serviks, perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh implan levonorgestrel 
untuk mencapai hal yang sama tidak dapat ditentukan.
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  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Berapa hari sesudah awal siklus menstruasi implan etonogestrel dapat dipasang dan mulai 
efektif dalam siklus tersebut?

Seberapa cepatnya implan etonogestrel mulai bekerja memberi perlindungan?

Seberapa cepat kesuburan kembali sesudah implan etonogestrel dilepas?
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8

Sampai kapan implan levonorgestrel dapat terpasang?
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8. Sampai kapan implan levonorgestrel dapat terpasang?

Catatan: Rekomendasi-rekomendasi ini didasarkan atas informasi dari, dan mengenai, implan levonorgestrel yang 
sudah disetujui (Norplant dan Jadelle). Label produk pada implan etonogestrel menyatakan bahwa implan dapat 
ter pasang sampai 3 tahun.

Norplant 

Perempuan berberat badan kurang dari 70 kg
Pada perempuan yang berberat badan kurang dari 70 kg pada saat pemasangan dan tetap berada dalam 
kondisi tersebut, implan dapat tetap terpasang hingga 7 tahun penuh.

Ia harus diberitahu bahwa peningkatan berat badan (hingga > 70 kg) dapat menurunkan efektivitas 
Norplant sesudah 4 atau 5 tahun penggunaan (bergantung pada jumlah peningkatan berat badan).

Perempuan berberat badan 70-79 kg
Perempuan yang berberat badan 70-79 kg pada saat pemasangan harus diberitahu bahwa efektivitas 
implannya akan menurun sesudah tahun ke-5 penggunaan jika berat badannya tetap berada dalam 
rentang tersebut. 

Ia harus kembali kontrol pada akhir tahun ke-4 penggunaan.

Jika berat badannya tetap pada rentang 70-79 kg, ia bersama dengan penyedia layanan harus me-
mutuskan apakah implan akan tetap terpasang hingga 7 tahun penuh.

Jika berat badannya menjadi 80 kg atau lebih pada saat kontrol, ia harus benar-benar mem per-
timbangkan untuk melepas implan sesudah 4 tahun penggunaan karena menurunnya efektivitas 
implan. 

Perempuan berberat badan 80 kg atau lebih
Ia harus kembali kontrol pada akhir tahun ke-4 penggunaan. Jika berat badannya tetap 80 kg atau lebih, 
ia harus benar-benar mempertimbangkan untuk melepas implan sesudah 4 tahun penggunaan karena 
menurunnya efektivitas implan. 

Jadelle
Implan dapat terpasang hingga 5 tahun penuh, kecuali berat badannya mencapai 80 kg atau lebih. Jika 
berat badan nya mencapai 80 kg atau lebih, ia harus benar-benar mempertimbangkan untuk melepas 
implan sesudah 4 tahun penggunaan karena menurunnya efektivitas implan.



57

Pertanyaan tinjauan sistematik
Dapatkah implan levonorgestrel tetap terpasang hingga melebihi 5 tahun? Tingkat bukti: II-1, baik, lang-
sung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Gu S et al. Effectiveness of Norplant implants through seven years: a large-scale study in China. 

Contraception, 1995, 52:99-103.

2. Nour El-Dine NM et al. Extension of use of the contraceptive implants, Norplant and levonorgestrel rods 
to seven years. Egyptian Society of Obstetrics and Gynecology, 2000, 26:377-393.

3. Sivin I et al. Prolonged effectiveness of Norplant® capsule implants: a 7-year study. Contraception, 2000, 
61:187-194. 

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar mengkaji berbagai bukti yang dipublikasikan yang menyata kan 
bahwa kehamilan di antara perempuan pengguna Norplant jarang terjadi selama 7 tahun 
penggunaan pada perempuan yang berberat badan 70 kg atau kurang, pada saat pe-
masangan dan selama 4 tahun penggunaan pada perempuan yang berberat badan 70 kg 
atau lebih pada saat pemasangan. Efektivitas kontrasepsi menurun sesudah tahun ke-4 
pada perempuan yang berberat badan 70 kg atau lebih pada saat pemasangan, dan sangat 
menurun pada perempuan yang berberat badan 80 kg atau lebih pada saat pemasangan. 
Kelompok Kerja pakar juga mengkaji berbagai data yang tidak di publi kasikan yang me-
nyatakan bahwa perempuan berberat badan 70-79 kg meningkat resikonya untuk hamil 
sesudah 5 tahun penggunaan, dan perempuan yang berberat badan 80 kg atau lebih 
berisiko untuk hamil sekitar 6% pada tahun ke-5. Berdasarkan data-data ini, perempuan 
yang berberat badan 70-79 kg pada tahun ke-5 penggunaan harus mewaspadai adanya 
penurunan efektivitas implan, terutama jika mereka memilih untuk terus menggunakannya 
hingga tahun ke-6 atau ke-7. Perempuan yang berberat badan 80 kg atau lebih sangat 
dianjurkan untuk mempertimbangkan melepas implannya sesudah 4 tahun penggunaan. 
Data angka kehamilan termutakhir untuk tahun ke-5, 6 dan 7, sesuai berat badan saat 
pemasangan, dapat dilihat pada rujukan nomor 3 dibawah ini. Meskipun angka kehamilan 
pada perempuan yang berberat badan 70-79 kg meningkat sesudah tahun ke-5, angka 
kehamilannya pada tahun ke-6 dan 7 tidaklah lebih besar dari mereka yang menggunakan 
metode kontrasepsi lain nya. Perempuan pengguna Norplant atau Jadelle jauh lebih kecil 
kemungkinannya untuk mengalami kehamilan ektopik dibandingkan dengan perempuan 
yang tidak menggunakan kontra sepsi. Namun, jika terjadi ke hamil an yang tidak diinginkan, 
kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik meningkat.

Jika khawatir bahwa efektivitas Norplant-nya akan menurun sesudah 5 tahun penggunaan, 
seorang perempuan yang berberat badan 70-79 kg dapat meminta Norplant-nya di lepas 
kapanpun sebelum 7 tahun. Pada saat itu, ia dapat meminta dipasang kan implan lainnya 
jika mau. Ia juga dapat meminta implannya dilepas kapan pun juga dengan alasan apapun 
seperti pada perempuan lainnya.
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4. Sivin I et al. Levonorgestrel concentrations during 7 years of continuous use of Jadelle contraceptive 
implants. Contraception, 2001, 64:43-49.

5. Wan LS, Stiber A, Lam L. The levonorgestrel two-rod implant for long-acting contraception: 10 years of 
clinical experience. Obstetrics and Gynecology, 2003, 102:24-26.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Apa pengaruh usia dan obesitas terhadap efektivitas Norplant selama tahun ke-5, ke-6, 
dan ke-7 penggunaan?
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9

Kapan AKDR-Cu dapat dipasang pada seorang 
perempuan?
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9. Kapan AKDR-Cu dapat dipasang pada seorang perempuan?

Siklus menstruasi normal 
AKDR-Cu dapat dipasang kapanpun pada seorang perempuan dalam 12 hari pertama siklus menstruasi 
sesuai keinginannya, tidak hanya pada saat menstruasi berlangsung. Tidak diperlukan perlindungan 
kontrasepsi tambahan.

AKDR-Cu juga dapat dipasang kapanpun selama siklus menstruasi sesuai keinginannya selama ia 
dipastikan tidak hamil. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan.

Amenorik (bukan pascapersalinan)
AKDR-Cu dapat dipasang kapanpun jika perempuan tersebut dipastikan tidak hamil. Tidak diperlukan 
perlindungan kontrasepsi tambahan.

Pascapersalinan dan menyusui (termasuk pascabedah sesar)*
Jika belum mencapai masa 48 jam pascapersalinan, umumnya AKDR-Cu masih dapat dipasang.

Jika sudah mencapai masa 4 minggu atau lebih pascapersalinan dan amenorik, AKDR-Cu dapat di pasang 
selama dipastikan tidak hamil. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan.

Jika sudah mencapai masa 4 minggu atau lebih pascapersalinan dan telah kembali menstruasi, AKDR-Cu 
dapat dipasang seperti pada perempuan yang mengalami menstruasi lainnya.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
AKDR-Cu tidak dapat dipasang pada perempuan yang menderita sepsis puerperalis. Perempuan yang berada dalam 
masa pascapersalinan antara 48 jam sampai 4 minggu tidak dianjurkan untuk menggunakan AKDR-Cu, kecuali tidak 
tersedia metode lain yang sesuai.

Pascapersalinan dan tidak menyusui (termasuk pascabedah sesar)*
Jika belum mencapai masa 48 jam pascapersalinan, umumnya AKDR-Cu masih dapat dipasang. 

Jika sudah mencapai masa 4 minggu atau lebih pascapersalinan dan telah amenorik, AKDR-Cu dapat di-
pasang jika perempuan tersebut dipastikan tidak hamil. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi 
tambahan.

Jika sudah mencapai masa 4 minggu atau lebih pascapersalinan dan telah kembali menstruasi, AKDR-Cu 
dapat dipasang seperti pada perempuan yang mengalami menstruasi lainnya.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
AKDR-Cu tidak dapat dipasang pada perempuan yang menderita sepsis puerperalis. Perempuan yang berada dalam 
masa pascapersalinan antara 48 jam sampai 4 minggu tidak dianjurkan untuk menggunakan AKDR-Cu, kecuali tidak 
tersedia metode lain yang sesuai.

Pasca-aborsi* 
Jika aborsi terjadi pada trimester pertama, AKDR-Cu dapat segera dipasang pasca-aborsi.

Jika aborsi terjadi pada trimester kedua, AKDR-Cu dapat segera dipasang pasca-aborsi.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
AKDR-Cu tidak dapat segera dipasang sesudah terjadi aborsi septik. 
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Berganti dari metode lain
AKDR-Cu dapat segera dipasang selama perempuan tersebut dipastikan tidak hamil. Tidak perlu me-
nunggu siklus menstruasi berikutnya. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan.

Kontrasepsi darurat*
Sebagai kontrasepsi darurat, AKDR-Cu dapat dipasang dalam 5 hari sesudah hubungan seksual tanpa 
pelindung. 

Selain itu, jika waktu ovulasi dapat diperkirakan, AKDR-Cu dapat dipasang melebihi 5 hari sesudah 
hubungan seksual, selama pemasangan tidak dilakukan melebihi 5 hari sesudah ovulasi.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
Perempuan yang menggunakan AKDR-Cu sebagai kontrasepsi darurat harus memenuhi syarat pemasangan secara 
medis. 

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar menetapkan bahwa risiko terjadinya ovulasi kecil dalam 7 hari 
pertama siklus menstruasi. Digabung dengan efek kontrasepsi darurat-5 hari AKDR-Cu, 
Kelompok Kerja pakar menentukan bahwa kemungkinan terjadinya kehamilan kecil se-
belum hari ke-12 siklus menstruasi. 

Rekomendasi Kelompok Kerja pakar mengenai pemasangan AKDR-Cu tidak berlaku pada 
AKDR-LNG karena efek kontrasepsi darurat AKDR-Cu tidak dapat dianggap sama. Oleh 
karena itu, penggunaan AKDR-LNG sebagai kontrasepsi darurat tidak dianjurkan. Lebih 
jauh lagi, terdapat kekhawatiran teoretis yang menyatakan bahwa pada kehamilan, janin 
memiliki risiko-risiko tambahan akibat terpajan hormon. Tidak diketahui apakah terdapat 
peningkatan risiko terjadinya abnormalitas janin akibat pajanan ini.

Seperti dinyatakan dalam Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontra sepsi, AKDR 
tidak diindikasikan selama kehamilan dan tidak dianjurkan peng gunaannya karena dapat 
menyebabkan radang panggul berat dan aborsi spontan septik. Kelompok Kerja pakar 
menemukan bahwa 6 buah kriteria dalam pertanyaan nomor 33 (“Bagaimana penyedia 
layanan meyakini bahwa seorang perempuan tidak hamil?”) akan membantu penyedia 
layanan untuk me masti kan apakah seorang perempuan yang baru melahirkan dan me-
nyusui mengalami hamil atau tidak. Akan tetapi, kriteria-kriteria tersebut tidak berlaku pada 
perempuan yang baru melahirkan dan tidak menyusui atau pada perempuan amenorik 
(bukan pascapersalinan). Dalam keadaan-keadaan tersebut, diperlu kan cara lain untuk 
memastikan ada tidaknya kehamilan.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Bagaimana perbedaan hari pemasangan AKDR dalam satu siklus menstruasi memengaruhi keamanan, efek-
tivitas dan kepatuhan peng gunaan? Tingkat bukti: II-3, sedang, tidak langsung. 

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Goldstuck ND. Pain response following insertion of a Gravigard (Copper-7) intrauterine contraceptive 

device in nulliparous women. International Journal of Fertility, 1981, 26:53-56.

2. Goldstuck ND, Matthews ML. A comparison of the actual and expected pain response following insertion 
of an intrauterine contraceptive device. Clinical Reproduction and Fertility, 1985, 3: 65-71.

3. White MK et al. Intrauterine device termination rates and the menstrual cycle day of insertion. Obstetrics 
and Gynecology, 1980, 55:220-224. 

Rujukan penting lainnya
1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: day specifi c 

estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259-1262.

2. Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for 
assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 63:211-215.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Seberapa cepat AKDR-Cu mulai bekerja memberi perlindungan?
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10

Apakah antibiotik profi laksis perlu diberikan 
pada pemasangan AKDR-Cu?
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10. Apakah antibiotik profi laksis perlu diberikan pada pemasangan 
AKDR-Cu?

Pemasangan AKDR-Cu rutin
Antibiotika profi laksis umumnya tidak dianjurkan pada pemasangan AKDR-Cu. Pada keadaan-keadaan 
tingginya prevalensi infeksi serviks oleh gonokokus dan klamidia serta terbatasnya skrining PHS, pem-
berian pro fi laksis antibiotik baru dipertimbangkan.

Mintalah pengguna AKDR-Cu untuk mewaspadai gejala penyakit radang panggul (PRP), terutama pada 
bulan pertama.

Pertanyaan tinjauan sistematik
Apakah pemberian antibiotik profi laksis menurunkan risiko infeksi pada pemasangan AKDR? Tingkat bukti: 
I, baik, langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Grimes DA, Schulz KF. Prophylactic antibiotics for intrauterine device insertion: a meta-analysis of the 

randomized controlled trials. Contraception, 1999, 60:57-63.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar menetapkan bahwa antibiotik profi laksis pada pemasangan AKDR-
Cu hanya sedikit bermanfaat, jika ada, bagi perempuan yang memiliki risiko PHS rendah.

Rekomendasi-rekomendasi ini berlaku pada perempuan yang sehat; perempuan dengan 
gangguan kesehatan (misalnya: kelainan katup jantung) yang membutuhkan anti biotik pro-
fi laksis untuk prosedur invasif dapat juga mendapat antibiotik profi laksis pada pema sangan 
AKDR-Cu.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Apakah pemberian antibiotik profi laksis pada pemasangan AKDR-Cu bermanfaat men-
cegah PRP dalam keadaan tingginya prevalensi PHS?
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11

Kapan AKDR-LNG dapat dipasang pada seorang 
perempuan?
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11. Kapan AKDR-LNG dapat dipasang pada seorang perempuan?

Siklus menstruasi normal
AKDR-LNG dapat dipasang kapanpun pada seorang perempuan dalam 7 hari pertama siklus menstruasi 
sesuai keinginannya, tidak hanya pada saat menstruasi. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi 
tambahan.

AKDR-LNG juga dapat dipasang kapanpun selama siklus menstruasi sesuai keinginannya selama ia di -
pastikan tidak hamil. Jika sudah melebihi 7 hari pertama siklus menstruasi, ia harus pantang ber hubungan 
seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya. 

Amenorik (bukan pascapersalinan)
AKDR-LNG dapat dipasang kapanpun selama dipastikan tidak hamil. Ia harus pantang berhubungan 
seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya.

Pascapersalinan dan menyusui (termasuk pascabedah sesar)*
Jika sudah mencapai masa 4 minggu atau lebih pascapersalinan dan amenorik, AKDR-LNG dapat di-
pasang selama dipastikan tidak hamil. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan.

Jika sudah mencapai masa 4 minggu atau lebih pascapersalinan dan sudah kembali menstruasi, AKDR-
LNG dapat dipasang seperti pada perempuan yang mengalami menstruasi lainnya.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
AKDR-LNG tidak dapat dipasang pada perempuan yang menderita sepsis puerperalis. Pada perempuan yang berada 
dalam masa pascapersalinan kurang dari 48 jam dan antara 48 jam sampai 4 minggu, penggunaan AKDR-LNG biasa-
nya tidak dianjurkan kecuali tidak ada metode lain yang sesuai atau metode lain yang ada tidak dapat digunakan.

Pascapersalinan dan tidak menyusui (termasuk pascabedah sesar)*
Jika berada dalam masa 4 minggu atau lebih pascapersalinan dan amenorik, AKDR-LNG dapat dipasang 
selama dipastikan tidak hamil. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan.

Jika berada dalam masa 4 minggu atau lebih pascapersalinan dan telah kembali menstruasi, AKDR-LNG 
dapat dipasang seperti pada perempuan yang mengalami menstruasi lainnya.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
AKDR-LNG tidak dapat dipasang pada perempuan yang menderita sepsis puerperalis. Pada perempuan yang berada 
dalam masa pascapersalinan kurang dari 48 jam dan antara 48 jam sampai 4 minggu, penggunaan AKDR-LNG 
biasanya tidak dianjurkan kecuali tidak ada metode lain yang sesuai atau metode yang ada tidak dapat digunakan.

Pasca-aborsi*
Jika aborsi terjadi pada trimester pertama, AKDR-LNG dapat segera dipasang pasca-aborsi.

Jika aborsi terjadi pada trimester kedua, AKDR-LNG dapat segera dipasang pasca-aborsi.

* Panduan tambahan dari Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004
AKDR-LNG tidak dapat segera dipasang sesudah terjadi aborsi septik. 
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Berganti dari metode lain
Jika sudah kembali menstruasi, AKDR-LNG dapat segera dipasang selama dipastikan tidak hamil. Jika 
amenorik, pemasangan tetap dapat dilakukan selama dipastikan tidak hamil. Tidak perlu menunggu siklus 
menstruasi berikutnya.

Jika berada dalam masa 7 hari pertama siklus menstruasi, tidak diperlukan perlindungan kontra sepsi 
tambahan. 

Jika sudah melebihi 7 hari pertama siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan seksual atau 
menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya. 

Jika metode yang digunakannya sebelumnya adalah metodesuntik, pemasangan AKDR-LNG harus 
di lakukan pada jadwal suntikan yang berikutnya. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tam-
bahan.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar menetapkan bahwa risiko terjadinya ovulasi kecil dalam 7 hari per-
tama siklus menstruasi, dan, oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kehamilan kecil se-
belum hari ke-8 siklus menstruasi. 

Rekomendasi Kelompok Kerja pakar mengenai pemasangan AKDR-Cu tidak berlaku pada 
AKDR-LNG karena efek kontrasepsi darurat AKDR-Cu tidak dapat dianggap sama. Oleh 
karena itu, penggunaan AKDR-LNG sebagai kontrasepsi darurat tidak dianjurkan. Lebih 
jauh lagi, terdapat kekhawatiran teoritis yang menyatakan bahwa pada kehamilan, janin 
me miliki risiko-risiko tambahan akibat paparan hormon. Tidak diketahui apakah terdapat 
peningkatan risiko abnormalitas janin akibat pajanan ini.

Seperti dinyatakan dalam Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi, AKDR 
tidak diindikasikan selama kehamilan dan tidak dianjurkan penggunaannya karena dapat 
menyebabkan radang panggul berat dan aborsi spontan septik. Kelompok Kerja pakar 
mengenali bahwa 6 buah kriteria yang terdapat dalam pertanyaan nomor 33 (“Bagaimana 
penyedia layanan meyakini bahwa seorang perempuan tidak hamil?”) akan sangat mem-
bantu penyedia layanan untuk memastikan apakah seorang perempuan yang baru me-
lahirkan dan menyusui sedang hamil atau tidak. Akan tetapi, kriteria-kriteria tersebut tidak 
berlaku pada perempuan yang baru melahirkan dan tidak menyusui atau pada perempuan 
amenorik (bukan pasca persalinan). Dalam keadaan-keadaan tersebut, diperlukan cara 
lain untuk memastikan ada tidaknya kehamilan.

Pertanyaan tinjauan sistematik
Bagaimana perbedaan hari pemasangan AKDR dalam satu siklus menstruasi memengaruhi keamanan, efek-
tivitas dan kepatuhan peng gunaan? Tingkat bukti : 1, baik, tidak langsung. 
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Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Harrison-Woolrych, Zhou L, Coulter D. Insertion of intrauterine devices: a comparison of experience with 

Mirena and Multiload Cu 375 during post-marketing monitoring in New Zealand. New Zealand Medical 
Journal, 2003, 116:538-544.

2. Luukainen T et al. Effective contraception with the levonorgestrel-releasing intrauterine device: 12-month 
report of a European multicenter study. Contraception, 1987, 36:169-179.

3. Sivinet al. Long term contraception with the levonorgestrel 20 μg/day (LNG 20) and the copper T 380 Ag 
intrauterine devices: a fi ve-year randomized study. Contraception, 1990, 42:361-378.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Seberapa cepat AKDR LNG mulai bekerja memberi perlindungan?

Apa efek simpang yang timbul pada anak yang menerima ASI dari ibu yang menggunakan 
kontrasepsi progestogen kurang dari 6 minggu pascapersalinan?
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12

Apakah antibiotik profi laksis perlu diberikan 
pada pemasangan AKDR-LNG?
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12. Apakah antibiotik profi laksis perlu diberikan pada pemasangan 
AKDR-LNG?

Pemasangan AKDR-LNG rutin
Antibiotik profi laksis biasanya tidak dianjurkan pada pemasangan AKDR-LNG. Pada keadaan-keadaan 
tingginya prevalensi infeksi serviks oleh gonokokus dan klamidia serta terbatasnya skrining PHS, profi laksis 
antibiotik baru dipertimbangkan.

Mintalah pengguna AKDR-LNG untuk mewaspadai gejala penyakit radang panggul (PRP), terutama pada 
bulan pertama.

Pertanyaan tinjauan sistematik
Apakah pemberian antibiotik profi laksis dapat menurunkan risiko infeksi pada pemasangan AKDR-LNG? 

Rujukan dari tinjauan sistematik
Belum ada penelitian.

Rujukan penting lainnya
Lihat rujukan-rujukan pada pertanyaan nomor 10 (“Apakah antibiotik profi laksis perlu diberikan pada pema-
sangan AKDR-Cu?”).

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar menetapkan bahwa pemberian antibiotik profi laksis pada saat pe-
masangan AKDR-LNG hanya sedikit bermanfaat bagi perempuan yang memiliki risiko 
PHS rendah.

Rekomendasi-rekomendasi ini berlaku bagi perempuan yang sehat; perempuan dengan 
gangguan kesehatan (misalnya: kelainan katup jantung) yang membutuhkan anti biotik pro-
fi laksis pada prosedur invasif dapat juga menerima antibiotik profi laksis pada pemasangan 
AKDR-LNG.

Berbagai rekomendasi ini didasarkan atas bukti mengenai AKDR-Cu.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Apakah antibiotik profi laksis pada pemasangan AKDR-LNG bermanfaat mencegah PRP 
pada keadaan prevalensi PHS tinggi?
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13

Bagaimana seorang perempuan dapat menggunakan 
pil kontrasepsi darurat?
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13. Bagaimana seorang perempuan dapat menggunakan pil 
kontrasepsi darurat ?

Waktu
Sebaiknya, ia meminum pil kontrasepsi darurat levonorgestrel atau kombinasi estrogen-progestogen 
sedini mungkin dalam waktu 72 jam sesudah hubungan seksual tanpa pelindung.

Ia juga dapat meminum pil kontrasepsi darurat levonorgestrel atau kombinasi estrogen-progestogen 
antara 72 jam hingga 120 jam sesudah hubungan seksual tanpa pelindung. Akan tetapi, perlu dijelaskan 
bahwa efektivitas pil kontrasepsi darurat berkurang seiring bertambahnya jarak waktu antara hubungan 
seksual tanpa pelindung terakhir dan waktu meminum pil kontrasepsi darurat. 

Regimen
Dianjurkan baginya untuk meminum 1,50 mg levonorgestrel dosis tunggal.

Sebagai alternatif, ia dapat meminum levonorgestrel dalam 2 dosis (satu dosis levonorgestrel 0,75 mg di-
ikuti levonorgestrel 0,75 mg 12 jam kemudian).

Pilihan ketiga adalah meminum pil kontrasepsi darurat kombinasi estrogen-progestogen dalam 2 dosis 
(satu dosis 100 μg etinilestradiol ditambah 0,50 mg levonorgestrel, lalu diikuti oleh dosis kedua yaitu 100 
μg etinilestradiol ditambah 0,50 mg levonorgestrel 12 jam kemudian).

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar mengkaji bukti yang menyatakan bahwa pil kontrasepsi darurat 
paling efektif jika diminum sedini mungkin sesudah hubungan seksual tanpa pelindung, 
idealnya dalam waktu 72 jam. Bukti tersebut juga menyatakan bahwa pil masih efektif 
antara 72 jam sampai 120 jam tapi efektivitasnya menurun, khususnya sesudah 96 jam. 
Efek  tivitasnya sesudah 120 jam tidak diketahui.

Kelompok Kerja pakar memikirkan bukti yang menyatakan bahwa pil kontrasepsi darurat 
levonorgestrel lebih dianjurkan daripada pil kontrasepsi darurat kombinasi estrogen-pro-
gestogen karena lebih sedikit menimbulkan mual dan muntah.

Kelompok Kerja pakar juga memikirkan bukti yang menyatakan bahwa 1,50 mg levonor-
gestrel (dua tablet 0,75 mg) dosis tunggal sama efektifnya dengan levonorgestrel dalam 2 
dosis (satu dosis levonorgestrel 0,75 mg diikuti levonorgestrel 0,75 mg 12 jam kemudian). 
Program yang ada dapat memberikan baik levonorgestrel dosis tunggal maupun dua dosis, 
ber gantung pada ketersediaan preparat. Akan tetapi, Kelompok Kerja pakar memper-
timbangkan bahwa pilihan dosis tunggal lebih dianjurkan disukai dibandingkan pilihan dua 
dosis karena alasan kepatuhan.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Apakah pil kontrasepsi darurat dapat diminum melebihi 72 jam sesudah hubungan seksual tanpa pelindung? 
Tingkat bukti: II-2, baik, langsung.

Apakah pil kontrasepsi darurat dapat diminum dalam dosis tunggal?. Tingkat bukti :I, baik, langsung.

Rujukan tinjauan sistematik 
1. Arowojolu AO, Okewole IA, Adekunle AO. Comparative evaluations of the effectiveness and safety of two 

regimens of levonorgestrel for emergency contraception in Nigerians. Contraception, 2002, 66:269-273.

2. Ellertson C et al. Extending the time limit for starting the Yuzpe regimen of emergency contraception to 
120 hours. Obstetrics and Gynecology, 2003, 101:1168-1171.

3. Johansson E et al. Pharmacokinetic study of different dosing regimens of levonorgestrel for 
emergencycontraception in healthy women. Human Reproduction, 2002, 17:1472-1476.

4. Piaggio G, von Hertzen H. Effect of delay in the administration of levonorgestrel for emergency contraception. 
Presented at the XVII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, 2-7 November 2003, Santiago, 
Chile.

5. Rodrigues I, Grou F, Joly J. Effectiveness of emergency contraceptive pills between 72 and 120 hours 
after unprotected sexual intercourse. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2001, 184:531-
537.

6. von Hertzen H et al. Low dose mifepristone and two regimens of levonorgestrel for emergency contraception: 
a WHO multicentre randomized trial. Lancet, 2002, 360:1803-1810.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Berapakah dosis efektif terkecil untuk pil kontrasepsi darurat?

Berapa penurunan efektivitas pil kontrasepsi darurat terkait penundaan tiap harinya se-
sudah melebihi 72 jam dari hubungan seksual tanpa pelindung? 
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14

Apakah seorang perempuan dapat menerima 
persediaan pil kontrasepsi darurat di muka?
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14.  Apakah seorang perempuan dapat menerima persediaan pil 
kontrasepsi darurat di muka?

Ia dapat menerima persediaan pil kontrasepsi darurat di muka agar pil tersebut tersedia pada waktu di-
perlukan dan dapat diminum sesegera mungkin sesudah hubungan seksual tanpa pelindung.

Pertanyaan tinjauan sistematik
Apakah pil kontrasepsi darurat dapat diberikan sebelumnya kepada seorang perempuan jika kemungkinan ia 
memerlukannya? Tingkat bukti: I, baik, langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Belzer M et al. Advanced supply of emergency contraception for adolescent mothers increased utilization 

without reducing condom or primary contraception use. Journal of Adolescent Health, 2003, 32:122-123.

2. Ellertson C et al. Emergency contraception: randomized comparison of advance provision and information 
only. Obstetrics and Gynecology, 2001, 98:570-575.

3. Glasier A, Baird D. The effects of self-administering emergency contraception. New England Journal of 
Medicine, 1998, 339:1-4.

4. Jackson RA et al. Advance supply of emergency contraception: effect on use and usual contraception– a 
randomized trial. Obstetrics and Gynecology, 2003, 102:8-16.

5. Lovvorn A et al. Provision of emergency contraceptive pills to spermicide users in Ghana. Contraception, 
2000, 61:287-293.

6. Raine T et al. Emergency contraception: advance provision in a young, high-risk clinic population. 
Obstetrics and Gynecology, 2000, 96:1-7.

7. Roye CF. Routine provisions of emergency contraception to teens and subsequent condom use: a 
preliminary study. Journal of Adolescent Health, 2001, 28:165-166.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar mencatat bahwa persediaan di muka tidak dapat diberikan di bebe-
rapa negara, dan dalam keadaan ini, dapat diberikan resep.

Kelompok Kerja pakar mengkaji bukti yang menyatakan bahwa seorang perempuan lebih 
cen derung menggunakan pil kontrasepsi darurat sesudah hubungan seksual tanpa pe-
lindung jika ia terlebih dahulu dibekali persediaan, dan bahwa pemberian persediaan ini 
tidak meng   ubah pola penggunaan kontrasepsi, meningkatkan frekuensi penggunaan pil, 
atau meningkatkan frekuensi hubungan seksual tanpa pelindung.
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  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Apakah pemberian persediaan pil kontrasepsi darurat di muka mengakibatkan perbedaan 
dalam angka kehamilan dan PHS?
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15

Kapan seorang laki-laki dapat mengandalkan 
vasektominya sebagai kontrasepsi?
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15. Kapan seorang laki-laki dapat mengandalkan vasektominya sebagai 
kontrasepsi?

Ia harus menunggu 3 bulan sebelum mengandalkan vasektominya sebagai kontrasepsi.

Selama periode ini, ia boleh melanjutkan aktivitas seksual, tapi ia dan pasangannya perlu menggunakan 
perlindungan kontrasepsi tambahan. 

Jika tersedia, analisis semen dapat memastikan efektivitas kontrasepsi sesudah 3 bulan tersebut. 

Pertanyaan tinjauan sistematik 
Berapa bulan atau jumlah ejakulasi yang diperlukan pascavasektomi untuk memantapkan keberhasilan vasek-
tomi? Tingkat bukti: I, baik, langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Albert PS, Miniberg DT, Davis JE. The nitrofurans as sperm immobilising agents: their tissue toxicity and 

their clinical application. British Journal of Urology, 1975, 47:459-462.

2. Albert PS, Seebode J. Nitrofurazone: vas irrigation as an adjunct in vasectomy. Urology, 1977, 10:450-
451.

3. Albert PS, Seebode J. Nitrofurazone: vas irrigation as an adjunct in vasectomy. Fertility and Sterility, 1978, 
29:442-43.

4. Albert PS et al. The nitrofurans as sperm immobilizing agents. Journal of Urology, 1975, 113:69-70.

5. Albert PS et al. The nitrofurans as sperm-immobilizing agents: their tissue toxicity and their clinical 
application in vasectomy. Fertility and Sterility, 1975, 26:485-491.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar memperkirakan bahwa vasektomi sangat efektif jika prosedurnya 
tepat dan jika laki-laki tersebut menunggu sampai 3 bulan sesudah vasektomi sebelum 
berhubungan seksual tanpa pelindung. Kelompok Kerja pakar mengkaji bukti yang me-
nyatakan bahwa masa menunggu selama 3 bulan pascavasektomi akan cukup untuk me-
mastikan efektivitas vasektomi pada kebanyakan laki-laki. Analisis semen, jika tersedia, 
merupakan cara yang paling tepat untuk memastikan efektivitas vasektomi.

Kelompok Kerja pakar juga mengkaji bukti yang menyatakan bahwa ejakulasi sebanyak 20 
kali pascavasektomi (tanpa menunggu sampai 3 bulan) tidak dapat dijadikan acuan untuk 
memastikan efektivitas vasektomi. Akan tetapi, laki-laki tersebut boleh melanjutkan aktivitas 
seksual (menggunakan kontrasepsi) dalam masa menunggu 3 bulan pascavasektomi 
untuk membersihkan sisa sperma dalam semennya
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6. Alderman PM. The lurking sperm. A review of failures in 8879 vasectomies performed by one physician. 
Journal of the American Medical Association, 1988, 259:3142-3144.

7. Alderman PM. General and anomalous sperm dissappearance characteristics found in a large vasectomy 
series. Fertility and Sterility, 1989, 51:859-862.

8. Anonymous. One thousand vasectomies. British Medical Journal, 1973, 4(5886):216-221.

9. Arellano LS et al. No-scalpel vasectomy: review of the fi rst 1.000 cases in a family medicine unit. Archives 
of Medical Research, 1997, 28:517-522.

10. Badrakumar C, Gogoi NK, Sundaram SK. Semen analysis after vasectomy: when and how many? British 
Journal of Urology International, 2000, 86,:479-481.

11. Barone MA et al. A prospective study of time and number of ejaculations to azoospermia after vasectomy 
by ligation and excision. Journal of Urology, 2003, 170:892-896.

12. Barros D’Sa IJ, Guy PJ. No-scalpel vasectomy: a cautionary tale of failure. British Journal of Urology 
International, 2003, 92:331-332.

13. Bedford JM, Zelikovsky G. Viability of spermatozoa in the human ejaculate after vasectomy. Fertility and 
Sterility, 1979, 32:460-463.

14. Belker AM et al. The high rate of noncompliance for post-vasectomy semen examination.: medical and 
legal considerations. Journal of Urology, 1990, 144(2 Pt 1):284-286.

15. Berthelsen JG. [Irrigation of the vas deferens during vasectomy]. Ugeskrift for Laeger, 1975, 137:1527-
1529.

16. Berthelsen JG. Perioperative irrigation of the vas deferens during vasectomy. Scandinavian Journal of 
Urology and Nephrology, 1976, 10:100-102.

17. Berthelsen JG, Gandrup P. [Investigation of fertility after vasectomy by means of eosin differential staining 
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  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Apakah ada acuan jumlah ejakulasi yang diperlukan agar seorang laki-laki dapat meng-
andal kan vasektominya sebagai kontrasepsi?

Bagaimana efektivitas vasektomi bervariasi pada metode oklusi vas deferens, khususnya 
di tempat yang memiliki sumber daya minimal?

Apakah uji-uji yang terpercaya untuk memastikan efektivitas vasektomi (ter masuk analisis 
semen) dapat dikembangkan di tempat yang memiliki sumber daya minimal?
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16. Apa yang dapat dilakukan oleh pengguna metode kalender jika 
siklus menstruasinya di luar rentang 26-32 hari?

Catatan: Metode kalender adalah suatu metode yang bergantung pada kesadaran pengguna akan kesuburannya. 
Menurut metode ini, pengguna harus menghindarkan hubungan seksual tanpa pelindung pada hari ke-8 sampai 
ke-19 siklus menstruasi.  

Pengguna metode kalender yang memiliki 2 siklus atau lebih di luar rentang 26-32 hari dalam 
1 tahun penerapan metode

Jelaskan padanya bahwa metode kalender mungkin tidak tepat untuknya karena risiko kehamilan yang 
lebih tinggi. Bantu dia memilih metode yang lain.

Persediaan awal pada metode kalender untuk perempuan yang siklus menstruasinya dalam 
rentang 26-32 hari

Berikan metode kontrasepsi lain untuk perlindungan pada hari ke-8 sampai ke-19 jika ia menginginkannya. 
Berikan persediaan di muka. 

Pengguna yang sudah berhubungan seksual tanpa pelindung di antara hari ke-8 sampai ke-
19 siklus menstruasi 

Pertimbangkan penggunaan pil kontrasepsi darurat jika kondisi memungkinkan. 

Pertanyaan tinjauan sistematik 

Bagaimana efektivitas metode kalender pada perempuan yang siklusnya lebih pendek atau lebih panjang dari 
26-32 hari? Tingkat bukti: II-3, sedang, langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Arevalo M, Sinau I, Jennings V. A fi xed formula to defi ne the fertile window of the menstrual cycle as the 

basis of a simple method of natural family planning. Contraception, 2000, 60:357-360.

Rujukan penting lainnya
1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: day specifi c 

estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259-1262.

  Ulasan 

Kelompok Kerja Pakar menyimpulkan bahwa risiko kehamilan terjadi meningkat jika siklus 
men struasi di luar rentang 26-32 hari, bahkan jika hubungan seksual tanpa pelindung di-
hindari selama hari ke-8 sampai dengan ke-19 siklus menstruasi.
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  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Strategi konseling dan komunikasi apa yang paling efektif untuk memaksimalkan konsis-
tensi, ketepatan, dan kesinambungan penggunaan metode berdasar kesuburan?

2. Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for 
assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 63:211-215.
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17. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia lupa 
minum kontrasepsi oral kombinasi ?

Untuk pil etinilestradiol 30-35 μg:

Lupa minum 1 atau 2 pil aktif (hormon) atau terlambat memulai 1 atau 2 hari

Ia harus segera minum satu pil aktif* lalu melanjutkan minum pil tiap hari, satu pil sehari. 

Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan. 

Lupa minum 3 pil aktif (hormon) atau lebih atau terlambat memulai 3 hari atau lebih
Ia harus segera minum satu pil aktif * lalu melanjutkan minum pil tiap hari, satu pil sehari. 

Ia juga harus menggunakan kondom atau pantang berhubungan seksual sampai ia sudah meminum pil 
aktif selama 7 hari berturut-turut. 

Jika ia lupa minum pil aktif pada minggu ketiga, ia harus menghabiskan sisa pil aktif yang terdapat dalam 
kemasan sekarang lalu memulai kemasan baru keesokan harinya. Tujuh pil inaktif yang terdapat dalam 
kemasan yang lama tidak perlu diminum. 

Jika ia lupa minum pil pada minggu pertama dan sudah berhubungan seksual tanpa pelindung, ia dapat 
mempertimbangkan penggunaan pil kontrasepsi darurat.

Untuk pil etinilestradiol 20 μg atau kurang:
Jika lupa minum 1 pil aktif (hormon) atau terlambat memulai 1 hari, ia harus mengikuti panduan “Lupa 
minum 1 atau 2 pil aktif (hormon) atau terlambat memulai 1 atau 2 hari”. 

Jika lupa minum 2 atau lebih pil aktif (hormon) atau terlambat memulai 2 hari atau lebih, ia harus mengikuti 
panduan “Lupa minum 3 pil aktif (hormon) atau lebih atau terlambat memulai 3 hari atau lebih”

Untuk pil etinilestradiol 30-35 μg dan pil etinilestradiol 20 μg atau kurang:

Lupa minum pil inaktif (non-hormon)

Ia harus membuang sisa pil inaktif (non-hormon) yang lupa diminum lalu melanjutkan minum pil tiap hari, 
satu pil sehari.

* Jika lupa meminum lebih dari 1 pil aktif (hormon), ia dapat meminum pil pertama yang terlupa lalu dapat memilih untuk 
melanjutkan minum sisa pil yang terlewat atau membuangnya agar tetap berada dalam jadwal. 

Bergantung pada kapan ia menyadari bahwa ia sudah lupa minum pil, ia dapat meminum 2 pil dalam hari yang sama 
secara terpisah (satu pada saat itu juga, lainnya pada waktu lain tapi di hari itu juga) atau bahkan sekaligus. 
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  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar memperkirakan bahwa tidak konsistennya atau tidak tepatnya 
penggunaan pil menjadi penyebab utama terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Peng-
guna an kontra sepsi oral kombinasi selama 7 hari berturut-turut dianggap perlu untuk se-
cara me yakin kan mencegah ovulasi. Perempuan yang sering lupa minum pil sebaiknya 
meng  gunakan metode kontrasepsi lain. 

Kelompok Kerja pakar mencatat bahwa bukti yang digunakan sebagai dasar rekomendasi 
“lupa minum pil” terutama berasal dari penelitian pada perempuan pengguna pil etinilestradiol 
30-35 μg. 

Banyak perempuan (termasuk mereka yang menggunakan kemasan bertuliskan nama 
hari untuk tiap pilnya) mengikuti jadwal minum pil yang dimulai pada hari tertentu. Bila 
sampai lupa minum 1 pil atau lebih, mereka harus membuang pil yang terlewatkan agar 
tetap berada dalam jadwal. Perempuan lain mungkin memilih untuk tidak membuang pil 
yang terlewat tapi mereka mungkin mengalami menstruasi pada waktu di luar perkiraan.

Empat prinsip berikut mendasari rekomendasi Kelompok Kerja pakar:

Segera minum satu pil aktif (hormon) jika sampai lupa minum pil. 

Jika pil yang lupa diminum jumlahnya banyak, kemungkinan terjadinya kehamilan 
tidak hanya bergantung pada jumlah pil yang terlewat tapi juga pada kapan pil ter sebut 
lupa di minum. Berdasarkan data mengenai ovulasi, Kelompok Kerja pakar me netapkan 
bahwa lupa minum 3 pil aktif atau lebih (2 pil atau lebih etinilestradiol 20 μg atau 
kurang) kapanpun dalam suatu siklus menstruasi memerlukan pencegahan tambahan. 
Risiko terjadinya kehamilan paling besar jika pil aktif (hormon) lupa di  minum pada 
awal atau akhir tahap minum pil aktif, misalnya saat interval bebas hormon diperpan-
jang.

Bukti yang terbatas mengenai pil etinilestradiol 20 μg menyarankan bahwa risiko ter-
jadinya kehamilan lebih besar jika yang terlewatkan adalah pil etinilestradiol 20 μg di-
bandingkan dengan pil etinilestradiol 30-35 μg. Sejalan dengan itu, Kelompok Kerja 
pakar menganjurkan pendekatan yang lebih hati-hati pada kasus terlewatnya pil eti ni-
les tradiol 20 μg atau kurang. 

Pengalaman di lapangan dari edisi pertama Rekomendasi praktek pilihan pada peng-
gunaan kontrasepsi menekankan pentingnya rekomendasi “lupa minum pil” yang se-
der hana.
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Pertanyaan tinjauan sistematik 
Apakah ada efek terhadap efektivitas kontrasepsi bila pil terlupa pada hari yang berbeda dalam satu siklus? 
Tingkat bukti: I, sedang, tidak langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Chowduhry V et al. “Escape” ovulation in women due to the missing of low-dose combination oral 

contraceptive pills. Contraception, 1980, 22:241-247.

2. Creinin MD et al. The effect of extending the pill-free interval on follicular activity: triphasic norgestimate/ 
35 micro g ethinyl estradiol versus monophasic levonorgestrel/20 micro g ethinyl estradiol. Contraception, 
2002, 66:147-152.

3. Elomaa K, Lahteenmaki P. Ovulatory potential of preovulatory sized follicles during oral contraceptive 
treatment. Contraception, 1999, 60:275-279.

4. Elomaa K et al. Omitting the fi rst oral contraceptive pills of the cycle does not automatically lead to 
ovulation. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1998, 179:41-46.

5. Hamilton CJ, Hoogland HJ. Longitudinal ultrasonographic study of the ovarian suppressive activity of a 
low-dose triphasic oral contraceptive during correct and incorrect pill intake. American Journal of Obstetrics 
and Gynecology, 1989, 161:1159-1162.

6. Hedon B et al. Ovarian consequences of the transient interruption of combined oral contraceptives. 
International Journal of Fertility, 1992, 37:270-276.

7. Killick SR. Ovarian follicles during oral contraceptives cycles: their potential for ovulation. Fertility and 
Sterility, 1989, 52:580-582.

8. Killick SR et al. Extending the duration of pill-free interval during combined oral contraception. Advances 
in Contraception,1990, 6:33-40.

9. Landgren BM, Csemiczky G. The effect of follicular growth and luteal function of “missing the pill.” A 
comparison between a monophasic and a triphasic combined oral contraceptive. Contraception, 1991, 
43:149-159.

10. Landgren BM, Diczfalusy E. Hormon consequences of missing the pill during the fi rst two days of three 
consecutive artifi cial cycles. Contraception, 1984, 29:437-446.

11. Letterie GS. A regimen of oral contraceptives restricted to the periovulatory period may permit folliculogenesis 
but inhibit ovulation. Contraception, 1998, 57:39-44.

12. Letterie GS, Chow GE. Effect of “missed” pills on oral contraceptive effectiveness. Obstetrics and 
Gynecology, 1992, 79;979-982.

13. Molloy BG et al. “Missed pill” conception: fact or fi ction? British Medical Journal (Clinical Research Edition), 
1985, 290:1474-1475.

14. Morris SE et al. Studies on low dose oral contraceptives: plasma hormone changes in relation to deliberate 
pill (‘Microgynon 30’) omission. Contraception, 1979, 20:61-69.

15. Nuttall ID et al. The effect of ethinyl estradiol 20 μg and levonorgestrel 250 μg on the pituitary-ovarian 
function during normal tablet-taking and when tablets are missed. Contraception, 1982, 26:121-135.
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16. Spona J et al. Shorter pill-free interval in combined oral contraceptives decreases follicular development. 
Contraception, 1996, 54:71-77.

17. Sullivan H et al. Effect of 21-day and 24-day oral contraceptive regimens containing gestodene (60 microg) 
and ethinyl etradiol (15 microg) on ovarian activity. Fertility and Sterility, 1999, 72:115-120.

18. Tayob Y et al. Ultrasound appearance of the ovaries during the pill-free interval. British Journal of Family 
Planning, 1990, 16:94-96.

19. van der Spuy ZM et al. Gonadotropin and estradiol secretion during the week of placebo therapy in oral 
contraceptive pill users. Contraception,1990, 42:597-609.

20. van Heusden AM, Fauser BC. Activity of the pituitary-ovarian axis in the pill-free interval during use of low-
dose combined oral contraceptives. Contraception, 1999, 59:237-243.

21. Wang E et al. Hormon consequences of “missing the pill.” Contraception, 1982, 26:545-566.

Rujukan penting lainnya 
1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: day specifi c 

estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259-1262.

2. Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for 
assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 63:211-215.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Bagaimana jumlah dan waktu lupa minum kontrasepsi oral kombinasi mem pengaruhi risiko 
kehamilan, dan apakah ada perbedaan bermakna pada tiap individu atau populasi?

Seberapa jauh pengguna kontrasepsi oral kombinasi memahami dan menaati panduan 
minum pil, termasuk penggunaan kontrasepsi pendukung (back-up) jika lupa minum pil?

Apakah pemendekan interval bebas hormon menurunkan angka kehamilan secara sig ni-
fi kan?

Apakah regimen lupa minum pil etinilestradiol 30-35μg berlaku pada kontra sepsi oral kom-
binasi dengan dosis estrogen yang lebih rendah, terutama terkait penggunaan kontrasepsi 
pen dukung?

Seberapa akuratnya temuan ultrasonografi , pengukuran hormon dan evaluasi lendir serviks 
dalam memprediksi risiko terjadinya kehamilan selama peng guna an kontrasepsi oral kom-
binasi?

Strategi konseling dan komunikasi apa yang paling efektif untuk memaksimalkan konsis-
tensi, ketepatan, dan kesinambungan penggunaan kontrasepsi oral kombinasi?
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Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan 
jika ia lupa minum pil progestogen?



100

18. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia lupa 
minum pil progestogen?

Siklus menstruasi normal (termasuk perempuan yang menyusui) DAN lupa minum 1 pil atau 
lebih lewat 3 jam

Ia harus :

Segera meminum 1 pil. 

Melanjutkan minum pil setiap hari, satu pil sehari. 

Pantang berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 2 
hari berikutnya. 

Ia dapat mempertimbangkan penggunaan pil kontrasepsi darurat jika memungkinkan. 

Menyusui dan amenorik DAN lupa minum 1 pil atau lebih lewat 3 jam
Ia harus:

Segera meminum 1 pil. 

Melanjutkan minum pil setiap hari, satu pil sehari

Jika belum mencapai masa 6 bulan pascapersalinan, tidak dibutuhkan perlindungan kontrasepsi tam-
bahan. 

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar memperkirakan bahwa tidak konsistennya atau tidak tepatnya peng-
gunaan pil menjadi penyebab utama terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka 
juga menekan kan pentingnya minum pil progestogen pada waktu yang kurang lebih sama 
setiap harinya. Penggunaan pil progestogen selama kira-kira 48 jam dianggap perlu untuk 
mencapai efek kontraseptif lendir serviks.

Pertanyaan tinjauan sistematik 
Apakah perbedaan hari terlewatnya pil progestogen dalam satu siklus menstruasi mempengaruhi efektivitas 
kontrasepsi?

Rujukan dari tinjauan sistematik
Belum ditemukan penelitian.
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Rujukan penting lainnya
1. McCann MF, Potter LS. Progestin-only oral contraception: a comprehensive review. Contraception, 1994, 

50(6 Suppl 1):S1-195.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan

Bagaimana jumlah dan waktu lupa minum pil progestogen mempengaruhi risiko keha-
milan?

Jika pil progestogen lupa diminum, apakah penggunaan pil progestogen selama 48 jam 
sebagai kontrasepsi pendukung cukup untuk memantapkan kembali efek kontrasepsi, dan 
apakah pra syarat diberlakukannya back-up bervariasi menurut jumlah pil yang lupa di-
minum?

Seberapa jauh pengguna pil progestogen memahami dan menaati panduan minum pil, 
termasuk penggunaan kontrasepsi pendukung sesudah lupa minum pil?

Seberapa akuratnya temuan ultrasonografi , pengukuran hormon dan evaluasi lendir serviks 
dalam memprediksi risiko terjadinya kehamilan selama penggunaan pil progestogen?

Strategi konseling dan komunikasi apa yang paling efektif untuk memaksimalkan konsis-
tensi, ketepatan, dan kesinambungan penggunaan pil progestogen?
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Masalah yang timbul selama penggunaan kontrasepsi

Muntah dan/atau diare
19. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia muntah dan/atau mengalami diare berat 

pada saat menggunakan kontrasepsi oral kombinasi atau pil progestogen?  ..................................... 105

20. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan untuk mencegah mual dan muntah pada saat 
meng gunakan pil kontrasepsi darurat?  .............................................................................................. 107

21. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia muntah sesudah minum pil kontra-
sepsi darurat?  ..................................................................................................................................... 111

Gangguan menstruasi
22. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat 

menggunakan progestogen suntik – depot medroksiprogesteron asetat (DMPA) atau
noretisteron enantat (NET-EN)?  ......................................................................................................... 114

23. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat 
menggunakan implan?  ....................................................................................................................... 117

24. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat 
menggunakan AKDR-Cu?  .................................................................................................................. 121

25. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami gangguan menstruasi saat 
menggunakan AKDR-LNG?  ............................................................................................................... 125

Penyakit radang panggul
26. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan pengguna AKDR-Cu yang didiagnosis

menderita penyakit radang panggul (PRP)?  ...................................................................................... 129

27. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan pengguna AKDR-LNG yang didiagnosis 
menderita penyakit radang panggul (PRP)?  ...................................................................................... 133

Kehamilan 
28. Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan pengguna AKDR-Cu hamil?  ............................. 137

29. Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan pengguna AKDR-LNG hamil?  .......................... 141
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19

Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan 
jika ia muntah dan/atau mengalami diare berat pada 
saat menggunakan kontrasepsi oral kombinasi atau 

pil progestogen?
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19. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia muntah 
dan/atau meng alami diare berat pada saat menggunakan 
kontrasepsi oral kombinasi atau pil proges togen?

Muntah (untuk alasan apapun) dalam 2 jam sesudah minum pil aktif (hormon)
Ia harus minum pil aktif (hormon) lainnya.

Muntah atau diare hebat lebih dari 24 jam
Ia harus melanjutkan minum pil (jika ia mampu), meskipun tidak nyaman.

Jika muntah atau diare hebat tersebut berlanjut sampai 2 hari atau lebih, ia harus mengikuti prosedur 
“lupa minum pil”.

Pertanyaan tinjauan sistematik 
Bagaimana muntah atau diare selama penggunaan kontrasepsi oral kombinasi atau pil progestogen me meng-
aruhi efektivitas kontrasepsi? Tingkat bukti: I, sedang, tidak langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Elomaa et al. Charcoal treatment and risk of escape ovulation in oral contraceptive users. Human 

Reproduction, 2001, 16:76-81.

  Ulasan 

Kelompok Kerja Pakar tidak menemukan bukti langsung untuk membahas pertanyaan ini. 
Namun, mereka mempertimbangkan bahwa efek muntah atau diare serupa dengan efek 
lupa minum pil. 

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apakah efek muntah dan/atau diare hebat cukup beralasan untuk memberlakukan peng-
gunaan regimen lupa minum pil?
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20

Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan 
untuk mencegah mual dan muntah saat menggunakan 

pil kontrasepsi darurat?
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20. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan untuk 
mencegah mual dan muntah saat menggunakan pil kontrasepsi 
darurat?

Pil kontrasepsi darurat levonorgestrel lebih dianjurkan penggunaannya daripada kombinasi estrogen-
progestogen karena kurang menyebabkan mual dan muntah.

Penggunaan antiemetik secara rutin sebelum minum pil kontrasepsi darurat tidak dianjurkan. Pengobatan 
awal menggunakan antiemetik tertentu dapat dipertimbangkan sesuai ketersediaan obat dan penilaian 
klinis.

Pertanyaan tinjauan sistematik
Apakah terdapat bukti mengenai pencegahan mual dan muntah pada perempuan pengguna pil kontrasepsi 
darurat? Tingkat bukti: I, baik, langsung.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar memperkirakan bahwa banyak perempuan tidak akan mengalami 
mual atau muntah saat menggunakan pil kontrasepsi darurat dan sulit memprediksi siapa 
yang akan mengalami mual atau muntah. Walaupun Kelompok Kerja pakar tidak merekomen-
dasikan penggunaan rutin antiemetik sebelum meminum pil kontrasepsi darurat, perlu 
dicatat bahwa obat antiemetik cukup efektif pada beberapa perempuan dan dapat diberikan 
jika memungkinkan.

Dalam memutuskan untuk memberikan antiemetik pada pengguna pil kontrasepsi darurat, 
pe nyedia layanan perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut:

Mual dan muntah lebih sering terjadi pada perempuan pengguna pil kontrasepsi 
darurat kombinasi estrogen-progestogen daripada levonorgestrel saja.

Bukti memperlihatkan bahwa antiemetik mengurangi mual dan muntah pada perem-
puan pengguna pil kontrasepsi darurat kombinasi estrogen-progestogen.

Perempuan yang meminum antiemetik dapat mengalami efek samping lain, dari anti-
emetik.

Pada beberapa keadaan, ketersediaan obat anti-emetik dapat dibatasi.

Dari bukti yang terbatas yang menjadi dasar pertimbangan Kelompok Kerja pakar, tidak 
dapat dipastikan apakah meminum pil kontrasepsi darurat bersama makanan mengubah 
risiko mual atau muntah.
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Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Anonymous. Randomised controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen of combined oral 

contraceptives for emergency contraception. Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. 
Lancet, 1998, 352:428-433.

2. Arowojolu AO, Okewole IA, Adekunle AO. Comparative evaluation of the effectiveness and safety of two 
regimens of levonorgestrel for emergency contraception in Nigerians. Contraception, 2002, 66:269-273.

3. Ellertson C et al. Modifying the Yuzpe regimen of emergency contraception: a multicenter randomized 
controlled trial. Obstetrics and Gynecology, 2003, 101:1160-1167.

4. Ho PC, Kwan MS. A prospective randomized comparison of levonorgestrel with the Yuzpe regimen in 
post-coital contraception. Human Reproduction, 1993, 8:389-392. 

5. Ragan RE, Rock RW, Buck HW. Metoclopramide pretreatment attenuates emergency contraceptive-
associated nausea. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2003, 188:330-333.

6. Raymond EG et al. Meclizine for prevention of nausea associated with use of emergency contraceptive 
pills: a randomized trial. Obstetrics and Gynecology, 2000, 95:271-277.

7. Shochet T et al. Side effects of the Yuzpe regimen of emergency contraceptive pills and two modifi cations. 
Contraception, 2004, 69:301-307.

8. von Hertzen H et al. Low dose mifeperistone and two regimens of levonorgestrel for emergency 
contraception: a WHO multicentre randomised trial. Lancet, 2002, 360:1803-1810. 

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apa regimen yang paling efektif mencegah dan mengobati mual dan muntah yang ditimbul-
kan oleh peng gunaan pil kontrasepsi darurat?
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21

Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan 
jika ia muntah sesudah minum pil kontrasepsi 

darurat?
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21. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika ia muntah 
sesudah minum pil kontrasepsi darurat?

Muntah dalam 2 jam sesudah minum pil 
Ia harus segera meminum pil kontrasepsi darurat lainnya. Jika ia menggunakan pil kombinasi estrogen-
progestogen, ia mungkin ingin menggunakan obat anti-emetik sebelum minum pil berikutnya.

Jika muntah berlanjut, dosis pil kontrasepsi darurat ulangan dapat diberikan melalui vagina.

Pertanyaan tinjauan sistematik 
Bagaimana muntah atau diare selama penggunaan pil kontrasepsi darurat memengaruhi efektivitas kontra-
sepsi? 

Rujukan dari tinjauan sistematik
Belum ditemukan penelitian.

  Ulasan 

Kelompok Kerja Pakar mencatat bahwa pil kontrasepsi darurat levonorgestrel kurang me-
nye babkan mual dan muntah dibandingkan dengan kombinasi estrogen-progestogen.

Kelompok Kerja Pakar mempertimbangkan bahwa absorbsi hormon cukup memerlukan 
waktu 2 jam sehingga tidak dibutuhkan tindakan apa-apa jika pengguna muntah sesudah 
lewat waktu ter sebut.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apakah muntah dalam 2 jam sesudah meminum pil kontrasepsi darurat menurunkan efek-
tivitas secara bermakna?
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22

Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan 
mengalami gangguan menstruasi saat menggunakan 

progestogen suntik – depot medroksiprogesteron 
asetat atau noretisteron enantat?
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22. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami 
gangguan menstruasi saat menggunakan progestogen suntik – 
depot medroksiprogesteron asetat (DMPA) atau noretisteron 
enantat (NET-EN)?

Amenorea
Amenorea tidak membutuhkan pengobatan medis dan cukup diatasi dengan konseling.

Jika perempuan pengguna kontrasepsi tetap merasa tidak nyaman karena amenorea, hentikan suntikan. 
Bantulah perempuan tersebut memilih metode lainnya.

Bercak (spotting) atau perdarahan ringan
Bercak atau perdarahan ringan umum dijumpai selama penggunaan progestogen suntik, khususnya 
dalam siklus menstruasi sesudah suntikan pertama, dan tidak berbahaya.

Pada perempuan yang mengalami bercak atau perdarahan persisten atau pada perempuan yang meng-
alami perdarahan sesudah periode amenorea, singkirkan kemungkinan adanya kelainan ginekologis. Jika 
terdapat masalah kelainan, segera tangani kelainan tersebut atau rujuk untuk penanganan lebih lanjut. 

Jika didiagnosis menderita PHS atau PRP, ia dapat melanjutkan suntikan kontrasepsi sambil menerima 
pengobatan atas penyakitnya dan dianjurkan untuk menggunakan kondom.

Jika tidak ditemukan masalah ginekologis dan perempuan tersebut tetap merasa tidak nyaman karena 
perdarahan, hentikan suntikan. Bantulah perempuan tersebut memilih metode lainnya.

Perdarahan berat atau berkepanjangan (melebihi 8 hari atau dua kali lebih banyak daripada 
perdarahan menstruasi biasanya)

Jelaskan bahwa perdarahan berat atau berkepanjangan umum terjadi dalam siklus menstruasi sesudah 
suntikan pertama.

Jika perdarahan berat atau berkepanjangan tetap berlanjut, singkirkan kemungkinan adanya kelainan 
gineko logis. Jika terdapat kelainan ginekologis, segera tangani kelainan tersebut atau rujuk untuk pe-
nangan an lebih lanjut. 

Jika perdarahan mengancam kesehatan perempuan tersebut atau tidak nyaman baginya, hentikan 
suntikan. Bantulah perempuan tersebut memilih metode lainnya. Sambil menunggu, pengobatan jangka 
pendek menggunakan etinilestradiol dapat membantu. 

Untuk mencegah anemia, berikan suplemen zat besi dan/atau anjurkan mengonsumsi makanan yang 
mengandung zat besi.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Apa bukti yang ada terkait regimen pengobatan efektif untuk gangguan menstruasi selama penggunaan pro-
ges togen suntik? Tingkat bukti: I, sedang, langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Goldberg AB et al. Postabortion depot medroxyprogesterone acetate continuation rates: a randomized 

trial of cyclic estradiol. Contraception, 2002, 66:215-220.

2. Harel Z et al. Supplementation with vitamin C and/or vitamin B(6) in the prevention of Depo-Provera side 
effects in adolescents. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 2002, 15:153-158.

3. Jain JK et al. Mifepristone for the prevention of breakthrough bleeding in new starters of depo-
medroxyprogesterone acetate. Steroids, 2003, 68:1115-1119.

4. Parker RA, McDaniel EB. The use of quinesterol for the control of vagial bleeding irregularities caused by 
DMPA. Contraception, 1980, 22:1-7.

5. Said S et al. Clinical evaluation of the therapeutic effectiveness of ethinyl oestradiol and oestrone sulphate 
on prolonged bleeding in women using depot medroxyprogesterone acetate for contraception. World 
Health Organization, Special Programme of Research, Development and Research Training in Human 
Reproduction, Task Force on Long-acting Systemic Agents for Fertility Regulation. Human Reproduction, 
1996, 11 (Suppl 2):1-13.

6. Sapire KE. A study of bleeding patterns with two injectable contraceptives given postpartum and the effect 
of two nonhormonal treatments. Advances in Contraception, 1991, 7:379-387.

  Ulasan 

Kelompok Kerja Pakar mencatat bahwa gangguan menstruasi umum terjadi pada peng-
gunaan progestogen suntik. Konseling mengenai hal tersebut sebelum memulai penggunaan 
progestogen suntik penting dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran pengguna serta 
mendorong kesinambungan penggunaan metode.

Kelompok Kerja pakar mengkaji data terbatas yang ada mengenai pengobatan dan mene-
tap kan bahwa pengobatan untuk perdarahan ringan maupun berat menggunakan estrogen 
atau obat antiinfl amasi nonsteroidal (NSAID) hanya bermanfaat untuk jangka pendek atau 
malah tidak bermanfaat. Untuk pengobatan sementara jangka-pendek ketika perdarahan 
mengancam kesehatan perempuan dan perempuan tersebut menghentikan suntikannya, 
Kelompok Kerja pakar menetapkan bahwa etinilestradiol sebagai pengobatan jangka-
pendek cukup efektif menurunkan jumlah hari perdarahan atau bercak. 
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  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apa mekanisme yang mendasari terjadinya gangguan menstruasi akibat penggunaan pro-
gestogen suntik dan apa pengobatan yang terbaik?

Strategi konseling dan komunikasi apa yang paling efektif untuk membantu perempuan 
yang menderita gangguan menstruasi?
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23

Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan 
mengalami gangguan menstruasi saat menggunakan 

implan?
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23. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami 
gangguan menstruasi saat menggunakan implan?

Catatan: Rekomendasi ini didasarkan atas informasi mengenai, dan terkait dengan, implan levonorgestrel yang 
sudah disetujui (Norplant/Jadelle). Aplikasi rekomendasi ini pada implan etonogestrel (Implanon) masih belum 
diketahui.

Amenorea
Amenorea tidak membutuhkan pengobatan medis dan cukup diatasi dengan konseling.

Jika perempuan pengguna implan tetap merasa tidak nyaman karena amenorea, angkat implan. Bantulah 
perempuan tersebut memilih metode kontrasepsi lainnya.

Bercak (spotting) atau perdarahan ringan
Bercak atau perdarahan ringan umum dijumpai selama penggunaan implan, khususnya dalam tahun per-
 tama, dan tidak berbahaya.

Pada perempuan yang mengalami bercak atau perdarahan ringan persisten atau pada perempuan yang 
mengalami perdarahan sesudah periode amenorea, singkirkan kemungkinan adanya kelainan ginekologis. 
Jika terdapat kelainan ginekologis, segera tangani kelainan tersebut atau rujuk untuk penanganan lebih 
lanjut. 

Jika didiagnosis menderita PHS atau PRP, ia dapat tetap menggunakan implan sambil menerima peng-
obatan atas penyakitnya dan dianjurkan untuk menggunakan kondom.

Jika tidak ditemukan kelainan ginekologis dan perempuan tersebut ingin diobati, terdapat pilihan terapi 
non  hormon dan hormon sebagai berikut 

Nonhormon: obat anti-infl amasi nonsteroid (NSAID)

Hormon (jika layak secara medis): kontrasepsi oral kombinasi dosis rendah atau etinilestradiol.

Jika ia tidak ingin diobati, atau pengobatan tidak efektif, dan ia merasa tidak nyaman karena perdarahan, 
implan harus diangkat. Bantulah perempuan tersebut memilih metode lainnya.

Perdarahan berat atau berkepanjangan (melebihi 8 hari atau dua kali lebih banyak dibandingkan 
perdarahan menstruasi biasanya)

Singkirkan kemungkinan adanya kelainan ginekologis jika secara klinis memungkinkan. Jika terdapat 
kelainan ginekologis, segera tangani kelainan tersebut atau rujuk untuk penanganan lebih lanjut. 

Jika tidak ditemukan masalah ginekologis dan perempuan tersebut ingin diobati, berbagai pilihan terapi 
non hormon dan hormon di bawah ini dapat digunakan: 

Nonhormon: obat anti-infl amasi nonsteroid (NSAID)

Hormon (jika layak secara medis): kontrasepsi oral kombinasi atau etinilestradiol.

Jika ia tidak ingin diobati, atau pengobatan tidak efektif, dan pendarahan tersebut mengancam jiwanya 
atau membuatnya tidak nyaman, implan harus diangkat. Bantulah perempuan tersebut me miilih metode 
lainnya.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Apa bukti yang ada mengenai regimen pengobatan efektif untuk gangguan menstruasi selama penggunaan 
implan? Tingkat bukti: I, baik, langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Alvarez-Sanchez F et al. Hormonal treatment for bleeding irregularities in Norplant implant users. American 

Journal of Obstetrics and Gynecology, 1996, 174:919-922.

2. Boonkasemsanti W et al. The effect of transdermal oestradiol on bleeding pattern, hormonal profi les and 
sex steroid receptor distribution in the endometrium of Norplant users. Human Reproduction, 1996, 
11(Suppl 2):115-123.

3. Cheng L et al. Once a month administration of mifepristone improves bleeding patterns in women using 
subdermal contraceptive implants releasing levonorgestrel. Human Reproduction, 2000, 15:1969-1972.

4. d’Arcangues C et al. Effectiveness and acceptability of vitamin E and low-dose aspirin, alone or in 
combination, on Norplant-induced prolonged bleeding. Contraception, 2004 (in press).

5. Diazs et al. Clinical assessment of treatments for prolonged bleeding in users of Norplant implants. 
Contraception, 1990, 42:97-109.

6. Glasier AF et al. Administration of an antiprogesterone up-regulates estrogen receptors in the endometrium 
of women using Norplant: a pilot study. Fertility and Sterility, 2002, 77:366-372.

  Ulasan

Kelompok Kerja Pakar mencatat bahwa gangguan menstruasi umum terjadi pada peng-
gunaan implan. Konseling mengenai hal tersebut sebelum memulai penggunaan implan 
sangat penting dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran pengguna serta mendorong ke-
sinambungan penggunaan.

Kelompok Kerja Pakar mengkaji data terbatas yang ada mengenai pengobatan pada pen-
darahan ringan atau berat dan menetapkan bahwa obat-obat di bawah ini cukup efektif:

Obat nonhormon: anti-infl amasi nonsteroid (NSAID)

Ibuprofen

Asam mefenamat

Obat hormon:

Kontrasepsi oral kombinasi

Etinilestradiol
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7. Kaewrudee S et al. The effect of mefenamic acid on controlling irregular uterine bleeding secondary to 
Norplant use. Contraception, 1999, 60:25-30.

8. Subakir SB et al. Benefi ts of vitamin E supplementation to Norplant users – in vitro and in vivo studies. 
Toxicology, 2000, 148:173-178.

9. Witjaksono J et al. Oestrogen treatment for increased bleeding in Norplant users, preliminary results. 
Human Reproduction, 1996, 11(Suppl 2):109-114.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apakah mekanisme yang mendasari gangguan menstruasi akibat penggunaan implan 
etonogestrel dan levonorgestrel dan apa pengobatan yang terbaik?

Strategi konseling dan komunikasi apa yang paling efektif untuk membantu perempuan 
yang menderita gangguan menstruasi?
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24

Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan 
mengalami gangguan menstruasi saat 

menggunakan AKDR-Cu?
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24. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami 
gangguan menstruasi saat menggunakan AKDR-Cu?

Bercak (spotting) atau perdarahan ringan
Bercak atau perdarahan ringan umum dijumpai selama 3-6 bulan pertama penggunaan AKDR -Cu. Ke ada-
an ini tidak berbahaya dan biasanya akan mereda. 

Jika perempuan tersebut ingin diobati, obat anti-infl amasi nonsteroid (NSAID) jangka pendek dapat di-
berikan selama hari-hari perdarahan.

Pada perempuan yang mengalami bercak atau perdarahan persisten, singkirkan kemungkinan adanya 
kelainan ginekologis. Jika terdapat kelainan ginekologis, segera tangani kelainan tersebut atau rujuk 
untuk penanganan lebih lanjut. 

Jika tidak ditemukan kelainan ginekologis dan perempuan tersebut tetap merasa tidak nyaman karena 
perdarahan, AKDR harus dilepas. Bantulah perempuan tersebut memilih metode lainnya.

Perdarahan yang lebih berat atau lebih lama dari biasanya
Perdarahan yang lebih berat atau lebih lama dari biasanya umum terjadi selama 3-6 bulan pertama 
penggunaan AKDR-Cu. Keadaan ini tidak berbahaya dan biasanya akan mereda. 

Pengobatan berikut dapat diberikan selama perdarahan :

Obat anti-infl amasi nonsteroid (NSAID)

Asam traneksamat (obat hemostatik)

Aspirin TIDAK boleh digunakan.

Singkirkan kemungkinan adanya kelainan ginekologis bila secara klinis memungkinkan. Jika terdapat 
kelainan ginekologis, segera tangani kelainan tersebut atau rujuk untuk penanganan lebih lanjut. 

Jika perdarahan sangat berat atau berkepanjangan, khususnya jika ditemukan tanda klinis anemia, atau 
jika perempuan tersebut merasa tidak nyaman karena perdarahan, AKDR harus dilepas. Bantulah 
perempuan tersebut memilih metode lainnya.

Untuk mencegah anemia, berikan suplemen zat besi dan/atau anjurkan mengonsumsi makanan yang me-
ngandung zat besi.

  Ulasan 

Kelompok Kerja Pakar mencatat bahwa gangguan menstruasi umum dijumpai pada 3-6 
bulan pertama penggunaan AKDR. Mereka juga menyimpulkan bahwa pengobatan selama 
hari-hari perdarahan terkadang efektif. Kelompok Kerja pakar menyatakan bahwa aspirin 
tidak boleh digunakan untuk mengobati perdarahan menstruasi akibat penggunaan AKDR 
karena malah dapat memperburuk keadaan.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Apa bukti yang ada mengenai regimen pengobatan efektif untuk gangguan menstruasi selama penggunaan 
AKDR? Tingkat bukti: I, sedang, langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Anteby SO, Yarkoni S, Ever HP. The effect of a prostaglandin synthetase inhibitor, indomethacin, on 

excessive uterine bleeding. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology, 1985, 12:60-63.

2. Bahari CM et al. Menorrhagia associated with the wearing of IUD-the results of treatment with clomiphene 
citrate. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, 1982, 14:179-185.

3. Davies AJ. Reduction of menstrual blood loss by naproxen in intrauterine contraceptive device users. 
International Journal of Gynaecology and Obstetrics, 1980, 17;353-354.

4. Davies AJ, Anderson AB, Turnbull AC. Reduction by naproxen of excessive menstrual bleeding in women 
using intrauterine devices. Obstetrics and Gynecology, 1981, 57:74-78.

5. Di Lieto A et al. Action of a prostaglandin synthetase inhibitor on IUD associated uterine bleeding. Clinical 
and Experimental Obstetrics and Gynecology, 1987, 14:41-44.

6. Guillebaud J, Anderson AB, Turnbull AC. Reduction by mefenamic acid of increased menstrual blood loss 
associated with intrauterine contraception. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 1978, 85:53-
62.

7. Harrison RF, Campbell S. A double-blind trial of ethamsylate in the treatment of primary and intrauterine-
device menorrhagia. Lancet, 1976, 2:283-285.

8. Makarainen L, Ylikorkala O. Ibuprofen prevents IUCD-induced increases in menstrual blood loss. British 
Journal of Obstetrics and Gynecology, 1986, 93:285-288.

9. Pedron N, Lozano M, Gallegos AJ. The effect of acetylsalicyclic acid on menstrual blood loss in women 
with IUDs. Contraception, 1987, 36:295-303.

10. Randic L, Haller H. Ectopic pregnancy among past IUD users. International Journal of Gynaecology and 
Obstetrics, 1992, 38:299-304.

11. Roy S, Shaw ST, Jr. Role of prostaglandins in IUD-associated uterine bleeding-effect of prostaglandin 
synthetase inhibitor (ibuprofen). Obstetrics and Gynecology, 1981, 58:101-106.

12. Tauber PF et al. Hemorrhage induced by intrauterine devices: control by local proteinase inhibition. Fertility 
and Sterility, 1977, 28;1375-1377.

13. Tauber PF. Reduced menstrual blood loss by release of an antifi brinolytic agent from intrauterine 
contraceptive devices. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1981, 140:322-328.

14. Toppozada M et al. Management of uterine bleeding by PGs or their synthesis inhibitors. Advances in 
Prostaglandin and Thromboxane Research, 1980, 8:1459-1463.

15. Toppozada M et al. Control of IUD-induced bleeding by three nonsteroidal anti-infl ammatory drugs. 
Contraceptive Delivery Systems, 1982, 3:117-125.
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16. Yarkoni S, Anteby SO. Treatment of IUD related menorrhagia by indomethacin. Clinical and Experimental 
Obstetrics and Gynecology, 1984, 11:120-122.

17. Ylikorkala O, Kauppila A, siljander M. Anti-prostaglandin therapy in prevention of side-effects of intrauterine 
contraceptive devices. Lancet, 1978, 2:393-395.

18. Ylikorkala O, Viinikka L. Comparison between antifi brinolytic and antiprostaglandin treatment in the 
reduction of increased menstrual blood loss in women with intrauterine contraceptive devices. British 
Journal of Obstetrics and Gynecology, 1983, 90;78-83.

19. Wu S. Randomized multi-center study of baofuxin for treatment of bleeding side-effect induced by IUD. 
Reproduction and Contraception, 2004, 11:152-157.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apa mekanisme yang mendasari terjadinya gangguan menstruasi yang disebabkan oleh 
AKDR dan apakah perbedaan antara AKDR-Cu dan AKDR hormon?

Apa pengobatan terbaik untuk gangguan menstruasi yang disebabkan oleh AKDR-Cu dan 
AKDR hormon?

Strategi konseling dan komunikasi apa yang paling efektif untuk membantu perempuan 
yang menderita gangguan menstruasi?
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25

Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan 
mengalami gangguan menstruasi saat 

menggunakan AKDR-LNG?



126

25. Apa yang dapat dilakukan jika seorang perempuan mengalami 
gangguan menstruasi saat menggunakan AKDR-LNG?

Amenorea
Amenorea tidak membutuhkan pengobatan medis dan cukup diatasi dengan konseling.

Jika perempuan pengguna AKDR-LNG tetap merasa tidak nyaman karena amenorea, AKDR-LNG harus 
dilepas. Bantulah perempuan tersebut memilih metode lainnya.

Bercak (spotting) atau perdarahan ringan
Bercak atau perdarahan ringan umum dijumpai pada penggunaan AKDR-LNG. Keadaan ini tidak ber-
bahaya dan akan mereda. 

Pada perempuan yang mengalami bercak atau perdarahan persisten, singkirkan kemungkinan adanya 
kelainan ginekologis jika secara klinis memungkinkan. Jika terdapat masalah ginekologis, segera tangani 
kelainan tersebut atau rujuk untuk penanganan lebih lanjut. 

Jika tidak ditemukan kelainan ginekologis dan perempuan tersebut tetap merasa tidak nyaman karena 
perdarahan, AKDR-LNG harus dilepas. Bantulah perempuan tersebut memilih metode lainnya.

Perdarahan berat atau lebih lama dari biasanya
Perdarahan yang lebih berat atau lebih lama dari biasanya umum terjadi selama 3-6 bulan pertama 
penggunaan AKDR-LNG. Keadaan ini tidak berbahaya dan biasanya akan mereda. 

Singkirkan kemungkinan adanya kelainan ginekologis bila secara klinis memungkinkan. Jika terdapat 
masalah ginekologis, segera tangani kelainan tersebut atau rujuk untuk penanganan lebih lanjut. 

Jika perdarahan sangat berat atau berkepanjangan, khususnya jika ditemukan tanda klinis anemia, atau 
jika perempuan tersebut merasa tidak nyaman karena perdarahan, AKDR-LNG harus dilepas. Bantulah 
perempuan tersebut memilih metode lainnya.

Untuk mencegah anemia, berikan suplemen zat besi dan/atau anjurkan untuk mengonsumsi makanan 
yang mengandung zat besi.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar mencatat bahwa risiko perdarahan menstruasi yang lebih berat atau 
lebih lama tinggi dalam 3-6 bulan pertama penggunaan AKDR-LNG dan akan berkurang 
dengan berjalannya waktu. Tidak ditemukan penelitian yang mengkaji tentang alternatif 
peng obatan.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Apa bukti yang ada mengenai regimen pengobatan efektif untuk gangguan menstruasi selama penggunaan 
AKDR-LNG?

Rujukan dari tinjauan sistematik
Belum ditemukan penelitian.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apa mekanisme yang mendasari terjadinya gangguan menstruasi terkait AKDR-LNG?

Apa pengobatan terbaik pada gangguan menstruasi terkait AKDR LNG?

Strategi konseling dan komunikasi apa yang paling efektif untuk membantu perempuan 
yang menderita gangguan menstruasi akibat AKDR-LNG?
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26

Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan 
pengguna AKDR-Cu jika didiagnosis menderita 

penyakit radang panggul?
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26. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan pengguna 
AKDR-Cu jika didiagnosis menderita penyakit radang panggul 
(PRP)?

Penyakit radang panggul (PRP)
Obati PRP menggunakan antibiotik yang tepat.

AKDR-Cu tidak perlu dilepas jika perempuan tersebut ingin terus menggunakan AKDR-Cu.

Jika perempuan tersebut tidak ingin menggunakan AKDR-Cu lebih lanjut, AKDR-Cu dapat dilepas sesudah 
antibiotik diberikan.

Jika AKDR dilepas, ia dapat mempertimbangkan penggunaan pil kontrasepsi darurat jika sesuai. 

Jika infeksi tidak membaik, langkah selanjutnya umumnya adalah melepas AKDR dan meneruskan peng-
gunaan antibiotik. Jika AKDR-Cu tidak dilepas, penggunaan antibiotik juga tetap harus dilanjutkan. Pada 
ke dua keadaan tersebut, kesehatan pengguna harus dipantau secara ketat.

Berikan tatalaksana PHS yang menyeluruh, termasuk konseling mengenai penggunaan kondom.

Pertanyaan tinjauan sistematik
Apakah AKDR-Cu harus dilepas atau tetap terpasang jika penggunanya didiagnosis menderita PRP? Tingkat 
bukti: I, sedang, langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Altunyurt S, Demir N, Posaci C. A randomized controlled trial of coil removal prior to treatment of pelvic 

infl ammatory disease. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 2003, 
107:81-84.

2. Larsson B, Wennegren M. Investigation of a copper-intrauterine device (Cu-IUD) for possible effect on 
frequency and healing of pelvic infl ammatory disease. Contraception, 1977, 15:143-149.

3. Söderberg G, Lindgren S. Infl uence of a intrauterine device on the course of an acute salpingitis. 
Contraception, 1981, 24:137-143.

4. Teisala K. Removal of an intrauterine device and the treatment of acute pelvic infl ammatory disease. 
Annals of Medicine, 1989, 21:63-65.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar menyimpulkan bahwa pengangkatan AKDR-Cu tidak memberikan 
manfaat lebih lanjut jika PRP sudah mulai diobati menggunakan antibiotik yang tepat.
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  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apakah perjalanan klinis dan sekuelae PRP jangka-panjang (infertilitas, kehamilan ektopik, 
dan nyeri kronik) dipengaruhi keputusan untuk melepas atau tidak melepas AKDR sesudah 
PRP didiagnosis dan diobati dengan tepat?
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Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan 
pengguna AKDR-LNG jika didiagnosis menderita 

penyakit radang panggul?
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27. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan pengguna 
AKDR-LNG jika didiag nosis menderita penyakit radang panggul 
(PRP)?

Penyakit radang panggul (PRP)
Obati PRP menggunakan antibiotik yang tepat.

AKDR-LNG tidak perlu dilepas jika perempuan tersebut ingin terus menggunakan AKDR-LNG.

Jika perempuan tersebut tidak ingin menggunakan AKDR-LNG lebih lanjut, AKDR-LNG dapat dilepas 
sesudah antibiotika di berikan.

Jika AKDR-LNG dilepas, ia dapat mempertimbangkan penggunaan pil kontrasepsi darurat jika sesuai. 

Jika infeksi tidak membaik, langkah selanjutnya umumnya adalah melepas AKDR dan meneruskan peng-
gunaan antibiotik. Jika AKDR-LNG tidak dilepas, penggunaan antibiotika juga tetap harus dilanjutkan. 
Pada kedua keadaan tersebut, kesehatan pengguna harus dipantau secara ketat.

Berikan tatalaksana PHS yang menyeluruh, termasuk konseling mengenai penggunaan kondom.

Pertanyaan tinjauan sistematik
Apakah AKDR-LNG harus dilepas atau tetap terpasang jika penggunanya didiagnosis menderita PRP?

Rujukan dari tinjauan sistematik
Belum ditemukan penelitian.

Rujukan penting lainnya
1. Altunyurt S, Demir N, Posaci C. A randomized controlled trial of coil removal prior to treatment of pelvic 

infl ammatory disease. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 2003, 
107:81-84.

2. Larsson B, Wennergren M. Investigation of a copper-intrauerine device (Cu-IUD) for possible effect on 
frequency and healing of pelvic infl ammatory disease. Contraception, 1977, 15:143-149.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar menyimpulkan bahwa pengangkatan AKDR-LNG tidak memberikan 
manfaat lebih lanjut jika PRP sudah mulai diobati menggunakan antibiotik yang tepat.

Rekomendasi ini didasarkan atas bukti mengenai AKDR-Cu.
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  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apakah perjalanan klinis dan sekuelae PRP jangka-panjang (infertilitas, kehamilan ektopik 
dan nyeri kronik) dipengaruhi keputusan untuk melepas atau tidak melepas AKDR-LNG 
sesudah PRP didiagnosis dan diobati dengan tepat?

3. Söderberg G, Lindgren S. Infl uence of a intrauterine device on the course of an acute salpingitis. 
Contraception, 1981, 24:137-143.

4. Teisala K. Removal of an intrauterine device and the treatment of acute pelvic infl ammatory disease. 
Annals of Medicine, 1989, 21:63-65.
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28

Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan 
pengguna AKDR-Cu hamil?
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28. Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan pengguna 
AKDR-Cu hamil?

Pengguna AKDR-Cu hamil
Singkirkan kemungkinan kehamilan ektopik.

Jelaskan bahwa risiko pengguna mengalami keguguran pada trimester pertama dan kedua (termasuk 
sepsis akibat keguguran yang dapat mengancam nyawanya) dan prematuritas meningkat jika AKDR tetap 
terpasang. Pelepasan AKDR-Cu menurunkan risiko-risiko ini walaupun prosedurnya sendiri sedikit berisiko 
menimbulkan keguguran.

Jika ia tidak ingin melanjutkan kehamilan dan jika terminasi kehamilan terapeutik diperbolehkan se-
cara hukum, beritahu pengguna akan hal ini. 

Jika ia ingin melanjutkan kehamilan, jelaskan padanya mengenai peningkatan risiko keguguran pada 
trimester pertama dan kedua (termasuk sepsis akibat keguguran yang dapat mengancam nyawanya) 
serta risiko prematuritas jika AKDR-Cu tetap terpasang. Nasihati pengguna untuk mencari pertolongan 
medis secepatnya jika mengalami perdarahan berat, kram, nyeri, sekret vagina abnormal, atau 
demam.

Benang AKDR tampak atau dapat dicabut dengan aman dari kanalis servikalis
Nasihati pengguna bahwa cara terbaik adalah melepas AKDR-Cu.

Jika AKDR-Cu akan dilepas, lakukanlah dengan cara menarik benang yang tampak denga hati-hati.

Jelaskan bahwa ia harus segera kembali kontrol jika mengalami perdarahan berat, kram, nyeri, sekret 
vagina abnormal, atau demam.

Jika pengguna memilih untuk tetap menggunakan AKDR-Cu, beritahu pengguna untuk segera kembali 
kontrol jika mengalami perdarahan berat, kram, nyeri, sekret vagina abnormal, atau demam.

Benang AKDR tidak tampak dan tidak dapat dicabut dengan aman 
Jika tersedia, ultrasonografi  dapat membantu menentukan lokasi AKDR-Cu. Jika AKDR-Cu tidak ditemu-
kan, AKDR-Cu mungkin sudah keluar.

Jika ultrasonografi  tidak tersedia atau jika melalui ultrasonografi  AKDR-Cu dipastikan masih berada dalam 
uterus, jelaskan risiko-risikonya dan beritahu pengguna untuk kembali kontrol jika mengalami perdarahan 
berat, kram, nyeri, sekret vagina abnormal, atau demam.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar menyimpulkan bahwa pengangkatan AKDR-Cu meningkatkan hasil 
akhir kehamilan jika benang AKDR-Cu tampak atau dapat ditarik dengan aman dari kanalis 
servikalis, dan risiko keguguran, prematuritas, dan infeksi akan tinggi jika AKDR-Cu tetap 
terpasang.
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Pertanyaan tinjauan sistematik
Apa efek simpang yang terjadi jika AKDR Cu diangkat atau tetap terpasang? Tingkat bukti: II-2, sedang, 
langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Alvior GT, Jr. Pregnancy outcome with removal of intrauterine device. Obstetrics and Gynecology, 1973, 

41:894-896.

2. Dreishpoon IH. Complications of pregnancy with an intrauterine contraceptive device in situ. American 
Journal of Obstetrics and Gynecology, 1975, 121:412-413.

3. Fulcheri E, di Capua E, Ragni N. Pregnancy despite IUD: adverse effects on pregnancy evolution and 
fetus. Contraception, 2003, 68:35-38.

4. Kirkinen PS. Ultrasound-controlled removal of a dislocated intrauterine device in the fi rst trimester of 
pregnancy: a report of 26 cases. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 1992, 2:345-348.

5. Koetsawang S, Rachawat D, Piya-Anant M. Outcome of pregnancy in the presence of intrauterine device. 
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandanivia, 1977, 56:479-482.

6. Mermet J, et al. Devenir des grossesses sur sterilet et conduite a tenir [Management of pregnancies 
occuring with an intrauterine device in place]. Revue Française de Gynècologie et d’Obstetrique, 1986, 
81:233-235.

7. Shalev J et al. Continuous sonographic monitoring of IUD extraction during pregnancy: preliminary report. 
American Journal of Roentgenology, 1982, 139:521-523.

8. Skjeldestad FE, Hammervold R, Peterson DR. Outcomes of pregnancy with an IUD in situ – a population 
based case-control study. Advances in Contraception, 1988, 4:265-270.

9. Steven JD, Fraser IS. The outcome of pregnancy after failure of intrauterine contraceptive device. Journal 
of Obstetrics and Gynecology of the British Commonwealth, 1974, 81:282-284.

10. Tatum HJ, Schmidt FH, Jain AK. Management and outcome of pregnancies associated with the Copper T 
intrauterine contraceptive device. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1976, 126:869-879.

11. Vessey MP et al. Outcome of pregnancy in women using an intrauterine device. Lancet, 1974, 1:495-
498.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apa hasil akhir kehamilan pada perempuan yang hamil dengan AKDR-Cu berada dalam 
uterus dan bagaimana hasil akhir ini dapat berbeda antara perempuan yang AKDR-Cu-nya 
di angkat dan yang tidak diangkat?
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Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan 
pengguna AKDR-LNG hamil?
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29. Apa yang harus dilakukan jika seorang perempuan pengguna 
AKDR-LNG hamil?

Pengguna AKDR-LNG hamil
Singkirkan kemungkinan kehamilan ektopik.

Jelaskan bahwa risiko pengguna mengalami keguguran pada trimester pertama dan kedua (termasuk 
sepsis akibat keguguran yang dapat mengancam nyawanya) dan prematuritas meningkat jika AKDR-LNG 
tetap terpasang. Pelepasan AKDR-LNG menurunkan risiko-risiko ini walaupun prosedurnya sendiri sedikit 
berisiko menimbulkan keguguran.

Jika ia tidak ingin melanjutkan kehamilan dan jika erminasi kehamilan terapeutik diperbolehkan se-
cara hukum, beritahu pengguna akan hal ini. 

Jika ia ingin melanjutkan kehamilan, jelaskan padanya mengenai peningkatan risiko keguguran pada 
trimester pertama dan kedua (termasuk sepsis akibat keguguran yang dapat mengancam nyawanya) 
serta risiko prematuritas jika AKDR-LNG tetap terpasang. Nasihati pengguna untuk mencari per-
tolongan medis secepatnya jika mengalami perdarahan berat, kram, nyeri, sekret vagina abnormal, 
atau demam.

Benang AKDR tampak atau dapat dicabut dengan aman dari kanalis servikalis
Nasihati pengguna bahwa cara terbaik adalah melepas AKDR-LNG.

Jika AKDR-LNG akan dilepas, lakukanlah dengan cara menarik benang yang tampak denga hati-hati.

Jelaskan bahwa ia harus segera kembali kontrol jika mengalami perdarahan berat, kram, nyeri, sekret 
vagina abnormal, atau demam.

Jika pengguna memilih untuk tetap menggunakan AKDR-LNG, beritahu pengguna untuk segera kembali 
kontrol jika mengalami perdarahan berat, kram, nyeri, sekret vagina abnormal, atau demam.

Benang AKDR tidak tampak dan tidak dapat dicabut dengan aman 
Jika tersedia, ultrasonografi  dapat membantu menentukan lokasi AKDR-LNG. Jika AKDR-LNG tidak di-
temu kan, AKDR-LNG mungkin sudah keluar.

Jika ultrasonografi  tidak tersedia atau jika melalui ultrasonografi  AKDR-LNG dipastikan masih berada 
dalam uterus, jelaskan risiko-risikonya dan beritahu pengguna untuk kembali kontrol jika mengalami per-
darahan berat, kram, nyeri, sekret vagina abnormal, atau demam.
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Pertanyaan tinjauan sistematik 
Apa efek simpang yang terjadi jika AKDR LNG diangkat atau tetap terpasang? Tingkat bukti: II-3, buruk, tidak 
langsung.

Rujukan dari tinjauan sistematik
1. Backman T et al. Pregnancy during the use of levonorgestrel intrauterine system. American Journal of 

Obstetrics and Gynecology, 2004, 190:50-54.

2. Fulcheri E, di Capua E, Ragni N. Pregnancy despite IUD adverse effects on pregnancy evolution and 
fetus. Contraception, 2003, 68:35-38.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar menyimpulkan bahwa pengangkatan AKDR-LNG meningkatkan 
hasil akhir kehamilan jika benang AKDR LNG tampak atau dapat ditarik dengan aman dari 
kanalis servikalis, dan risiko keguguran, prematuritas, dan infeksi akan tinggi jika AKDR 
LNG tetap terpasang.

Rekomendasi ini didasarkan atas bukti mengenai AKDR-Cu. Sebagai tambahan, ada ke-
khawatiran teoritis mengenai pajanan hormon ke janin. Tidak diketahui apakah terdapat 
peningkatan risiko abnormalitas janin akibat pajanan hormon ini.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apakah ada efek simpang pada janin akibat pajaran dalam rahim terhadap levonorgestrel 
pada penggunaan AKDR-LNG?
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Isu-isu program

30. Pemeriksaan atau uji rutin apa saja yang diperlukan sebelum memberikan suatu metode kontra -
 sepsi? .................................................................................................................................................. 147

31. Berapa banyak kemasan pil (pil progestogen atau kombinasi) yang seharusnya diberikan pada 
kunjungan per tama dan kunjungan ulang? ......................................................................................... 151

32. Apa tindak lanjut yang tepat dilakukan pada para pengguna kontrasepsi oral kombinasi,
pil progestogen, implan, dan AKDR? .................................................................................................. 153

33. Bagaimana seorang penyedia layanan meyakini bahwa seorang perempuan tidak hamil? ............... 157
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30

Pemeriksaan atau uji rutin apa saja yang diperlukan 
sebelum memberikan metode kontrasepsi?
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30. Pemeriksaan atau uji rutin apa saja yang diperlukan sebelum 
memberikan suatu metode kontrasepsi?

Berbagai pemeriksaan atau uji berikut ini berlaku untuk mereka yang dianggap sehat. 

Mereka yang menderita gangguan kesehatan atau kondisi khusus lainnya perlu menjalani berbagai pe merik-
saan atau uji tambahan sebelum ditetapkan layak menjadi calon pengguna metode kontrasepsi tertentu. Buku 
WHO, Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004, bermanfaat pada keadaan 
ini. 

Klasifi kasi berikut bermanfaat untuk membedakan kemampuan aplikasi berbagai pemeriksaan atau uji ter-
sebut:

Kelas A = penting dan wajib dalam segala keadaan demi keamanan dan efektivitas penggunaan metode 
kontrasepsi. 

Kelas B = berkontribusi besar bagi keamanan dan efektivitas penggunaan, tapi pelaksanaannya disesuai-
kan dengan situasi kesehatan masyarakat dan/atau pelayanan kesehatan setempat. Risiko tidak dilakukan-
nya suatu pemeriksaan atau uji harus berimbang dengan manfaat pengadaan metode kontrasepsi. 

Kelas C = tidak berkontribusi besar bagi keamanan dan efektivitas penggunaan metode kontrasepsi. 

Klasifi kasi ini berpusat pada hubungan antara pemeriksaan atau uji dan inisiasi suatu metode kontrasepsi 
yang aman. Klasifi kasi ini tidak berlaku pada keadaan lain. Sebagai contoh, beberapa pemeriksaan atau uji 
yang tidak dianggap tidak perlu untuk penggunaan metode kontrasepsi secara aman dan efektif dapat dianggap 
perlu untuk upaya layanan kesehatan preventif atau untuk mendiagnosis atau mengkaji kondisi medis ter-
tentu.

Catatan untuk tabel:

* Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004, menyatakan bahwa jika seorang perem-
puan mempunyai kecenderungan tinggi terpajan infeksi gonokokus atau klamidia, umumnya ia tidak boleh menggunakan 
AKDR kecuali jika tidak ada metode lain yang sesuai atau metode lain yang ada tidak dapat digunakan. Jika ia menderita 
servisitis purulen atau infeksi gonokokus atau klamidia, ia tidak boleh menggunakan AKDR sampai berbagai keadaan 
diatas teratasi dan perempuan tersebut dianggap layak secara medis.

† Kriteria kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi. Edisi ketiga, 2004, menyatakan bahwa seorang perempuan 
yang berisiko tinggi tertular infeksi HIV tidak boleh menggunakan spermisida yang mengandung nonoksinol-9. Peng-
gunaan diafragma dan tudung serviks yang mengandung nonoksinol-9 biasanya tidak dianjurkan pada perempuan 
yang berisiko tinggi tertular infeksi HIV kecuali jika tidak ada metode lain yang sesuai atau metode lain yang ada tidak 
dapat digunakan. Efektivitas kontrasepsi diafragma dan tudung serviks tanpa nonoksinol-9 belum cukup diteliti sehingga 
harus dianggap kurang efektif dibandingkan dengan diafragma dan tudung serviks yang mengandung nonoksinol-9. 

‡ Pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum inisiasi kontrasepsi oral kombinasi, kontrasepsi suntik kom-
binasi, pil progestogen, progestogen suntik dan implan. Akan tetapi, pada beberapa keadaan, pengukuran tekanan 
darah tidak dapat dilakukan. Pada keadaan ini, resiko terjadinya morbiditas dan mortalitas kehamilan tinggi, dan 
metode hormon merupakan sedikit dari berbagai metode kontrasepsi yang tersedia. Dalam hal ini, penggunaan metode 
hormon jangan ditunda hanya karena pengukuran tekanan darah tidak dapat dilakukan. 

§ Untuk prosedur yang menggunakan anestetik lokal.
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31

Berapa banyak kemasan pil (pil progestogen atau 
kombinasi) yang seharusnya diberikan pada 
kunjungan pertama dan kunjungan ulang?
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31. Berapa banyak kemasan pil (pil progestogen atau kombinasi) yang 
seharusnya diberikan pada kunjungan pertama dan kunjungan 
ulang?

Kunjungan pertama dan kunjungan ulang
Berikan persediaan pil selama 1 tahun, bergantung pada keinginan dan penggunaan perempuan. 

Program harus menyeimbangkan antara keinginan untuk memberikan akses penuh ke pil untuk peng-
guna dan suplai serta logistik kontrasepsi.

Sistem suplai ulang selanjutnya harus fl eksibel sehingga pengguna mudah memperoleh pil dalam jumlah 
dan waktu yang diperlukan.

  Ulasan 

Kelompok Kerja pakar menyimpulkan bahwa membatasi jumlah siklus pil dapat menyebab-
kan pemutusan penggunaan metode yang tidak diinginkan dan peningkatan risiko ke ha-
milan.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apa efek penyediaan paket pil dalam jumlah yang berbeda-beda pada kunjungan pertama 
dan kunjungan ulang terhadap kemantapan dan kesinambungan penggunaan kontrasepsi 
oral kombinasi dan pil progestogen?
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32

Apa tindak lanjut yang tepat dilakukan pada para 
pengguna kontrasepsi oral kombinasi, pil 

progestogen, implan, dan AKDR?
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32. Apa tindak lanjut yang tepat dilakukan pada para pengguna 
kontrasepsi oral kombinasi, pil progestogen, implan, dan AKDR?

Rekomendasi-rekomendasi berikut ini membahas frekuensi kunjungan kontrol minimal yang dianjurkan untuk 
menjaga efektivitas dan keamanan penggunaan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan 
situasi pada umumnya dan dapat bervariasi menurut tiap pengguna dan keadaan. Misalnya, perempuan yang 
menderita kondisi kesehatan tertentu memerlukan kunjungan kontrol yang lebih sering. 

Metode-metode ini tidak dapat mencegah penularan PHS/HIV. Jika terdapat risiko PHS/HIV (termasuk selama 
kehamilan atau pascapersalinan), penggunaan kondom secara tepat dan konsisten dianjurkan baik secara 
tersendiri maupun bersama metode kontrasepsi lain. Kondom lateks pria terbukti dapat mencegah penularan 
PHS/HIV.

Kontrasepsi oral kombinasi
Dianjurkan melakukan kunjungan kontrol sekali dalam setahun

Kunjungan kontrol 3 bulan pascainisiasi memberi manfaat lebih. 

Beritahu pengguna untuk kembali kontrol kapanpun untuk membahas efek samping atau masalah lain 
atau jika ia ingin berganti metode kontrasepsi.

Pil progestogen (tidak menyusui)
Kunjungan kontrol tahunan tidak diperlukan, tapi kontak lanjutan pascainisiasi dianjurkan setelah 3 
bulan.

Beritahu pengguna untuk kembali kontrol kapanpun untuk membahas efek samping atau masalah lain 
atau jika ia ingin berganti metode kontrasepsi.

Pil progestogen (menyusui)
Kunjungan kontrol teratur tidak diperlukan.

Beritahu pengguna untuk kembali kapanpun untuk membahas efek samping atau masalah lain atau jika 
ia ingin berganti metode kontrasepsi.

Beritahu pengguna bahwa jika ia tidak lagi atau mulai mengurangi frekuensi menyusui, ia harus kembali 
kontrol untuk memperoleh konseling dan penjelasan selanjutnya mengenai penggunaan kontrasepsi.

Implan 
Kunjungan kontrol teratur tidak diperlukan.

Beritahu pengguna untuk kembali kontrol kapanpun untuk membahas efek samping atau masalah lain 
atau jika ia ingin berganti metode kontrasepsi.

Mintalah pengguna untuk kembali kontrol jika implan sudah waktunya dilepas. 
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AKDR
Kunjungan kontrol sebaiknya dilakukan pascamenstruasi pertama atau 3-6 minggu pascapemasangan 
AKDR. 

Beritahu pengguna untuk kembali kontrol kapanpun untuk membahas efek samping atau masalah lain 
atau jika ia ingin berganti metode kontrasepsi.

Untuk jenis-jenis AKDR yang memiliki angka ekspulsi tinggi, diperlukan kunjungan kontrol yang lebih 
sering. 

Mintalah pengguna untuk kembali kontrol apabila AKDR sudah waktunya dilepas.

  Ulasan

Kelompok Kerja pakar menyimpulkan bahwa kunjungan kontrol atau kontak setidaknya 
harus mencakup konseling untuk membahas permasalahan mengenai efek samping atau 
masalah lain, penggunaan metode yang tepat dan konsisten, serta perlindungan terhadap 
PHS. Penilaian tambahan mungkin diperlukan, misalnya: pemeriksaan pelvis untuk menge-
tahui adanya pergeseran letak AKDR.

  Isu-isu penting yang belum terselesaikan 

Apakah melakukan kunjungan kontrol atau kontak lanjutan 3 bulan pascainisiasi kontrasepsi 
oral kombinasi dan pil progestogen (dibandingkan dengan kunjungan kontrol awal yang 
tidak terdaftar) meningkatkan konsisten, ketepatan, dan kesinambungan penggunaan?
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33

Bagaimana seorang penyedia layanan meyakini bahwa 
seorang perempuan tidak hamil?
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33. Bagaimana seorang penyedia layanan meyakini bahwa seorang 
perempuan tidak hamil?

Diagnosis kehamilan penting ditegakkan. Kemampuan menegakkan diagnosis kehamilan secara dini akan 
ber variasi bergantung pada sumber daya dan keadaan. Uji biokimia pada kehamilan yang sangat dapat di-
andalkan sering kali sangat bermanfaat tetapi tidak tersedia di setiap daerah. Jika memungkinkan, pemeriksaan 
pelvis dapat diandalkan pada sekitar 8-10 minggu sesudah hari pertama menstruasi terakhir.

Penyedia layanan dapat meyakini bahwa seorang perempuan tidak hamil jika perempuan tersebut tidak 
menunjukkan gejala atau tanda kehamilan dan memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

belum berhubungan seksual sejak siklus menstruasi normal terakhir.

sudah menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai secara tepat dan konsisten.

berada dalam masa 7 hari pertama siklus menstruasi normal terakhir.

berada dalam masa 4 minggu pascapersalinan untuk perempuan yang tidak menyusui

berada dalam masa 7 hari pertama pasca-aborsi atau keguguran.

menyusui secara penuh atau hampir penuh, amenorik, dan belum mencapai masa 6 bulan pasca per-
salinan. 
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