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Penggunaan Kontrasepsi Tekan Kematian Ihu
KASUS kematian i-bu akibat persalin-
an yang tinggi harus diminimalisasi
dengan cara meningkatkan peng-
gunaan kontrasepsi hingga 650/o dari
total pasangan usia subur. Maka itu,
sosialisasi program Keluarga Be-
rencana (KB) mulai dari pemerintah
pusat hingga daerah bakal.terus diga-
lakkan hingga ke pelosok daerah.

'Apabila pemakaian kontrasepsi
ditingkatkan, tingkat kematian ibu
di Irtdonesia yang kini masih tinggi
akan turun," ungkap DeputiKeluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Kelu-

arga Badan Kependudukan dan Ke-
luarga Berencana Nasional (BXKBN),
Sudibyo Alimoeso kepada pers, di
Jakarta, kemarin. t

Berdasarkan Survei Demografl dan
Kesehatan'Indonesia 2007, terlihat
angka kematian ibu (AKI) mencapai
228 per 100 ribu kelahiran hidup.
Angka ini jauh lebih tinggi diban-
dingkan dengan Vietnam (59 per 100
ribu), dan China (37 per 100 rilu). Ini
menempatkan Indonesia sebagai sa-
lah satu negara dengan AKI tertinggi
di Asia.

Sudibyo mengakui penggunaan
kontrasepsi pada kalangan pasangan
usia subur tidak mengalami kenaikan
berarti dalam llma tahun terakhir.
Penggunaan kontrasepsi hanya me-
rangkak naik 0,50/o selama lima tahun
terakhir dari 61,40lo (2007) menjadi
6L,90/o (2012).

Imbasnya, total fertility rate (rata-
ratrl anak yang dilahirkan seorang
wanita selama.masa usia subur) pun
stagnan pada angka 2,60/o.

Karena itu, kata Sudibyo, pihak
BKKBN terus mendorong masyarakat

agar mau menggunakan koitrar"pri.
yang bersifat jangka panjang dibin.'
dingkan dengan pil ataupun suntii<.
Pasalnya, alat kontrasepsi jangka
panjang dinilai tebih efektif ain te"fifr
menguntungkan dari sisi keuangan.

"Secara ekonomis, metode langkapahjang baik IUD ataupun kontra-
sepsi implan jauh lebih murah dan
lebih hemat. Kepadi pasangan usia
su.bur yang gampang lupa, saya an_
jurkan hemakai cara ini, agai tidak
terjadi.kehamilan yang tiOat di_
inginkan," regas Sudiby6. (Tlc/H_2)


