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UPTD 

PUSKESMAS 

DOMPU BARAT 

 
Mujakir, SKM 

NIP. 19740316199702001 

1. Pengertian KB suntik adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan 

melalui suntikan hormonal. 

2. Tujuan Sebagai acuan dalam pemberian pil KB untuk menunda kehamilan 

pertama bagi pasangan yang belum ingin punya anak dan menjarangkan 

kehamilan bagi pasangan yang ingin menunda kelahiran anak berikutnya  

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Dompu Barat Nomor:              Tentang Panduan 

Layanan Klinis 

4. Refrensi  Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi edisi 3 tahun 2013 

5. Prosedur 5.1. Alat dan bahan  

a. Tensimeter 

b. Timbangan  

5.2. Langkah-langkah  

a. Persilahkan pasien duduk 

b. Lakukan anamnesa ( Nama dan Umur dan keluhan pasien, riwayat 

penyakit dahulu terutama untuk pasaien baru ). 

c. Periksa fisik pasien terutama kaki pasien apakah ada varises 

d. Yakinkan bahwa pada diri calon akseptor tidak terdapat hal-ha 

sebagai berikut : 

1) Kehamilan  

2) Tensi tinggi  

3) Tumor  

4) Penyakit kuning 

e. Kalau ada varises dianjurkan untuk memilih alat kontrasepsi lain  

f. Catat di status pasien 

g. Konseling untuk pemilihan alat kontrasepsi yang akan digunakan  

h. Timbang berat badan dan ukur tekanan darah pasien. 

i. Jika tekanan darah tinggi dianjurkan untuk memilih alat 
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kontrasepsi lain  

j. Mengisi informed concent dan ditandatangani oleh pasien untuk 

pasien baru 

k. Mengisi form pembayaran sesuai tarif  

l. Serahkan form pembayaran kepada pasien  

m. Pasien diminta membayar ke kasir 

n. Minta  bukti pembayaran  

o. Mempersilahkan pasien berbaring  

p. Ambil alat dan bahan  

q. Keluarkan jarum dari bungkusnya  

r. Kencangkan jarum suntik sebelum mengambil obat\ 

s. Ambil obat yang akan disuntikkan  

t. Kocok terlebih dahulu sampai obat  larut ( tercampur ) 

u. Buka dan buang tutup botol pada vial yang menutupi karet  

v. Buka tutup spuit dan masukan jarum kedalam karet botol obat 

w. Sedot cairan obat yang ada didalam botol sampai habis  

x. Buang botol obat dan lalu tutup jarum spuit 

y. Keluarkan udara dari dalam spuit 

z. Bersihkan kulit yang akan disuntik dengan kapas alcohol 70 % 

aa. Suntikkan secara intramusculair didaerah pantat. 

bb. Serahkan kartu peserta KB 

cc. Pasien diingatkan untuk kembali pada tanggal yang tertera dikartu 
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6. Bagan Alur -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petugas memberi salam 

Petugas mencocokkan identitas 

Petugas mengambil spuit, isi dengan obat yang akan 

di suntikan 
 

Petugas menyuntikan jarum di daerah penyuntikan 

dengan arah tegak lurus hingga mencapai daerah otot. 
 

Petugas menjelaskan prosedur 

Petugas melakukan informed concent 

Petugas menyiapkan alat & bahan 

Petugas mengatur posisi pasien 

Petugas mencuci tangan 

Petugas melakukan aseptik 

Petugas melakukan aspirasi & injeksi 

Petugas mencuci tangan 

Petugas mengangkat  keluar jarum suntik dan 

bersihkan kulit dengan kapas alkohol 

Petugas membuang  spuit yang telah dipakai ke tempat 

sampah khusus. 

Petugas menulis di buku catatan  
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KIA/KB 
 

7. Hal-Hal Yang 

Perlu 

Diperhatikan  

- 

8. Unit Terkait 8.1. Ruang Loket 

8.2. Ruang Kesehatan Ibu dan KB 

9. Dokumen 

Terkait  

9.1. Rekam medis 

9.2. Kartu akseptor KB. 

9.3. Buku register. 

10. Rekaman 

Historis 

Perubahan  

No Yang diubah Isi Perubahan 
Tanggal mulai 

diberlakukan 
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