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 Sebuah relasi hendaknya didasari oleh kemauan kedua 

belah pihak, begitu juga pernikahan. Masih ada anggapan 

bahwa seolah pernikahan adalah bagian akhir sebuah episode 

kehidupan, terutama bagi perempuan. Seolah-olah jika sudah 

menikah maka hidup kita sudah komplit, dan dijamin bahagia 

selamanya. Padahal, pernikahan adalah sebuah babak baru, 

dengan tantangan-tantangan baru beserta semua perasaan 

yang menyertainya.

 Pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda latar 

belakang dan kebiasaan. Hal-hal kecil seperti kebiasaan gosok 

gigi atau mandi dan menaruh barang-barang bisa menjadi 

masalah besar. Belum lagi cara bicara dan cara menangani 

permasalahan antara kita dan pasangan. Apakah pasangan kita 

orang yang bisa menerima pendapat orang lain, menerima 

kritik, bertanggung jawab, menghargai dan tidak melakukan 

kekerasan pada orang lain? Seseorang mungkin saja bisa beru-

bah demi kebaikan bersama. Namun demikian, sebaiknya 

perubahan itu dilakukan tanpa keterpaksaan. Dalam pernikah-

an, setiap individu bebas menjadi dirinya sendiri, dan berek-

spresi sesuai keinginannya.

Pernikahan



 Sebelum menikah, hendaknya kita mengenali calon 

pasangan dengan baik. Fokus tidak hanya pada sisi baiknya 

namun juga sifat dan kebiasaannya yang kurang baik atau 

berbeda dengan sifat dan kebiasaan anda. Banyak orang akan 

sulit untuk berubah, karena sifat dan kebiasaan tersebut telah 

dibentuk  melekat padanya selama tahun-tahun sebelum ia 

bertemu dengan kita. Daripada berharap ia akan mengubah 

semua kebiasaan buruknya, ada baiknya kita mempersiapkan 

diri menerima dia apa adanya. Tanyakan berulang kali apakah 

kita siap menerima pasangan apa adanya dengan segala sifat 

dan kebiasaan buruknya? Apa kira-kira konsekuensi yang kita 

tanggung akibat keputusan kita nanti? Karena pernikahan di 

Indonesia tidak hanya menyatukan dua orang melainkan juga 

dua keluarga, ada baiknya kita juga berpikir tentang bagaima-

na anggota keluarganya akan terlibat dalam kehidupan 

perkawinan nanti?

 Jika dalam proses perkenalan kita menemukan hal-hal 

yang menurut kita akan menjadi permasalahan di kemudian 

hari, ada baiknya jika kita membicarakan sebelum pernikahan 

berlangsung. Kalau perlu, melakukan perjanjian pranikah. 



 Agar sebuah rumah tangga berjalan dengan 

baik, maka perlu adanya kerjasama antar pasangan. 

Siapa akan berperan sebagai apa sangat berpengaruh 

terhadap suksesnya sebuah pernikahan. Siapa yang 

berperan mencari nafkah keluarga? Siapa yang mengu-

rus rumah tangga? Menjaga anak? Pernikahan yang 

berhasil biasanya adalah pernikahan yang masing-mas-

ing pasangan bisa melakukan peran secara fleksibel. Bisa 

mencari nafkah dan mengurus rumah tangga dan 

anak-anak sekaligus. Apabila kemudian ada salah satu 

yang absen, semisal sewaktu-waktusalah satu pasangan 

kehilangan pekerjaan, masih ada yang bisa menhasilkan 

uang untuk biaya hidup.

 Tugas di kantor adalah kerja. Tugas di rumah 

adalah kerja. Pembagian kerja rumah tangga yang 

selama ini kita kenal adalah istri bekerja di rumah mengu-

rus rumah tangga dan suami bekerja mencari nafkah. 

Namun tak jarang meskipun sama-sama mencari nafkah, 

pekerjaan rumah tangga hanya menjadi tugas istri saja. 

Sehingga membuat si istri kelelahan. Karena lelah istri 

sering marah-marah.

Perjanjian pranikah biasanya membahas hal-hal sebagai 

berikut:

Pembagian Peran

Pembagian beban kerja yang adil. 



 Kapan memiliki anak dan berapa jumlahnya 

perlu didiskusikan terlebih dahulu sebelum pernikahan. 

Hamil dan mengurus bayi butuh waktu, membesarkan 

anak butuh tenaga dan biaya yang tidak kecil. Anak 

adalah tanggung jawab titipan Tuhan yang tidak boleh 

disia-siakan hidupnya, untuk itu mesti dipelihara dengan 

baik. Siapa yang nanti akan mengurus bayi yang akan 

lahir? Apakah memiliki efek pada karier masing-masing? 

Hal ini perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak 

agar tidak jadi penyesalan di kemudian hari. Banyak 

perempuan berhenti bekerja setelah memiliki anak. 

Sewaktu-waktu jika pernikahan tidak berjalan dengan 

baik dan terpaksa berpisah dengan pasangan, mereka 

kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah bagi dirin-

ya sendiri.

 Perlu dibicarakan pula masalah terkait komit-

men berrelasi dengan pasangan. Jika suatu hari salah 

satu dari pasangan tertarik pada orang lain, atau keingi-

nan untuk berpoligami, bagaimana kira-kira langkah 

yang mesti diambil?

Kemungkinan memiliki atau
tidak memiliki anak

Masalah Poligami dan
hal-hal lain terkait komitmen



 Pastikan bahwa kita siap melakoni pernikahan dengan 

segala tantangannya sebelum pernikahan itu berlangsung, dan 

bersiaplah dengan kejutan-kejutan yang mungkin bakal terjadi 

kemudian.



 Angka perceraian di seluruh Indonesia terus mening-

kat antara 10-14 persen setiap tahunnya. Sebagian besar 

perceraian itu diajukan oleh perempuan.  Ada beberapa sebab 

yang membuat perkawinan berakhir. Pertama masalah ketida-

kcocokan. Kedua, masalah ekonomi. Ketiga adalah adanya 

orang ketiga (selingkuh).

 Adanya konflik dala rumah tangga seringkali tidak 

dipersiapkan ketika akan menikah. Masyarakat kebanyakan 

berpikir bahwa menikah adalah tujuan sebuah hubungan. 

Konflik dalam rumah tangga dan perceraian masih dianggap 

sebagai sesuatu yang jauh atau tidak mungkin terjadi. Bebera-

pa mitos dan fakta terkait konflik rumah tangga:

Pernikahan adalah tujuan akhir sebuah relasi. Pasangan 

yang menikah akan berbahagia selamanya.

Pernikahan bukan tujuan akhir melainkan babak baru 

sebuah relasi ketika pasangan bersepakat membangun 

sebuah tujuan bersama dengan pasangan. Dalam 

membangun tujuan bersama, mereka menegosiasikan 

kepentingan dan tujuan individu yang bersepakat 

menikah. Bukan dengan mengorbankan kepentingan

Konflik Dalam
Rumah Tangga

MITOS

FAKTA



Konflik dalam rumah tangga itu bumbu perkawinan.

Konflik dalam taraf tertentu adalah sarana untuk men-

genali diri sendiri dan pasangan. Namun apabila terlalu 

sering terjadi menjadi tidak sehat, karena konflik akan 

menghabiskan tenaga dan pikiran. Untuk itu pasangan 

yang hendak menikah perlu mengenali sumber-sumber 

konflik dalam rumah tangga dan mendapatkan 

wawasan tentang cara penyelesaiannya.

MITOS

FAKTA

Jika saya rajin beribadah dan berdoa, saya akan terhin-

dar dari konflik rumah tangga.

Beribadah dan berdoa sangat penting. Namun demiki-

an, tidaklah cukup. Sebuah relasi melibatkan pasangan. 

Kedua individu yang menjalin relasi perlu menjalani 

komitmen perkawinan secara sungguh-sungguh.

MITOS

FAKTA

individu melainkan menyepakati ruang-ruang 

masing-masing individu dan ruang bersama, sehingga 

di samping tujuan bersama, tujuan atau cita-cita indivi-

du juga dapat tercapai. Rumus pernikahan bukan ½ + ½ 

=1 atau 1+1=2, melainkan 1+1=1+1+1 yang artinya dua 

individu bersepakat membangun satu kehidupan 

bersama yang baru, tanpa harus menghilangkan 

cita-cita sebelumnya saat masih single.



 Banyak konflik dalam pernikahan terjadi karena kurang 

baiknya komunikasi dengan pasangan.Pada intinya, komunika-

si adalah proses berbicara dan mendengarkan. Masing-masing 

pihak yang berkomunikasi ingin didengar, diteguhkan, dimen-

gerti, dan dihargai. Komunikasi menjadi bermasalah apabila 

keinginan-keinginan tersebut tidak terpenuhi. Sebaliknya, jika 

kebutuhan tersebut dapat terpenuhi maka akan terbentuk 

hubungan yang semakin intim dengan pasangan.

 Berikut ini beberapa yang perlu diperhatikan dalam 

berkomunikasi dengan pasangan:

Menjalin Komunikasi
Dengan Pasangan

..untuk berkomunikasi dengan pasangan. Jika memiliki 

anak, tunggu hingga memiliki kesempatan berdua saja.

Cari waktu yang tepat...

Tenangkan diri terlebih dahulu. Keadaan stress akan 

mengganggu focus kita dalam berkomunikasi, sehingga 

sulit untuk menyusun kalimat, mendengarkan dan 

memahami dengan baik apa yang dibicarakan

Pastikan Tidak Sedang Stress



 Jaga nada suara anda dalam berkomunikasi 

untuk tetap rendah, cukup jelas didengar oleh pasangan. 

Jika nada mulai meninggi, turunkan. Nada tinggi akan 

menciptakan ketegangan yang akan berakibat buruk 

pada proses komunikasi. Jika kita menjadi emosional, 

tenangkan diri terlebih dahulu, baru memulai kembali.

 Jaga kontak mata dengan lawan bicara, karena 

itu akan membuat lawan bicara merasa dihargai.

Perhatikan Nada Suara

Perhatikan Kontak Mata

 Agar anda tidak salah menjawab. Jika kurang 

jelas mintalah penjelasan lebih lanjut. Tidak perlu 

buru-buru membalas.

Perhatikan dengan Baik Apa
yang Diucapkan Pasangan

 Kenali diri dan kebiasaan buruk saat berbicara 

dengan orang lain. Hindari kebiasaan buruk tersebut. 

Misalnya, kita cenderung  berbicara dengan nada tinggi, 

memilih kata yang kurang baik, tidak memberi kesempa-

tan kepada lawan bicara untuk mengungkapkan pen-

Pahami Apa yang Anda
Ingin Ucapkan



dapatnya, tidak siap menerima kritik sebagai masukan 

dan lain sebagainya. Kebiasaan ini harus diubah.

 Membangun komunikasi yang baik memang tidak 

mudah. Perlu proses. Namun demikian jangan pernah menye 

rah untuk kemudian memutuskan diam. Karena jika komunikasi 

tidak ada, maka keadaan akan menjadi lebih parah.



 Kehamilan pertama yang sehat terjadi saat ibu berusia 

antara20-30 tahun. Setiap kehamilan hendaknya adalah 

kehamilan yang diinginkan oleh sang ibu. Oleh karena itu 

rencanakan secara matang saat yang tepat untuk hamil serta 

persiapkan secara mantab segala sesuatu yang akan dibutuh-

kan oleh orangtua untuk dapat membesarkan anaknya dengan 

baik. Selain kesiapan fisik dan mental, perlu dipikirkan pula 

kesiapan finansial dan dukungan social yang memadai bagi 

anak-anak yang hendak dilahirkan.

Kehamilan
dan Kelahiran

TRIMESTER 1

(0-3 Bulan)

TRIMESTER 2

(4-6 Bulan)

TRIMESTER 9

(7-9 Bulan)



 Pengalaman hamil dan melahirkan setiap perempuan 

sangat unik, sehingga tidak ada yang mengharuskan perem-

puan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang serag-

am. Perempuan hamil bebas melakukan aktivitas apa pun 

sepanjang tidak membahayakan dirinya sendiri dan janin. 

Sebagai contoh, pada tiga bulan pertama kehamilan, perem-

puan bereaksi berbeda terhadap kehamilan. 

 

 Ada yang merasa lemas dan murung terhadap peru-

bahan tubuhnya, sementara ada juga yang hampir tidak mera-

sakan perbedaan apa pun. Kita seringkali menganggap bahwa 

mereka yang lemah dan murung sebagai perempuan malas 

dan manja. Hal ini sebaiknya dihindari, karena hal yang tak 

kalah penting bagi ibu hamil dalam menjalani kehamilan adalah 

perasaan bahagia. Sebutan malas dan manja hanya akan 

merusak perasaannya. Setiap perempuan berhak menentukan 

apa yang terbaik bagi dirinya sendiri selama kehamilan, terma-

suk bagaimana merawat diri dan bayinya selama hamil dan 

melahirkan.

Suntikan semangat, cinta dan dukungan 

dari seluruh keluarga dan teman-temannya.

Pengetahuan tentang kehamilan.

Perawatan dan pemeriksaan kehamilan.

Kondisi keuangan yang aman untuk kese-

hatan ibu dan anak.

Lingkungan yang aman dan nyaman di 

rumah maupun tempat kerja

Yang Dibutuhkan Ibu Hamil



Bebas dari pikiran siapa yang nanti hendak 

merawat anaknya jika ia ingin bekerja 

setelah melahirkan

Tersedianya tempat perawatan anak yang 

aman dan terjangkau bagi anak yang 

hendak dilahirkan.

Kepastian bahwa ia bisa kembali bekerja 

lagi setelah melahirkan

Kepercayaan diri untuk bisa melalui 

pengalaman hamil dan melahirkan.

Setiap ibu hamil memiliki hak untuk menentukan tempat dan 

tenaga professional yang hendak menolongnya saat melahir-

kan. Ibu hamil boleh memilih apakah akan ke puskesmas, 

rumah sakit atau tempat praktek dokter/bidan untuk melahir-

kan, sesuai kondisi kehamilannya. Kehamilan yang terindikasi 

memiliki masalah sebaiknya ditangani oleh tenaga ahli dengan 

dukungan teknologi medis yang memadai. Kehamilan sehat 

tanpa indikasi kelainan medis bisa dilakukan di rumah dengan 

bantuan dukun bayi terlatih atau bidan.

Pada kehamilan yang sehat, berhubungan seks relative aman 

bagi ibu hamil dan janin. Namun demikian perlu dicari posisi 

yang nyaman dan aman untuk bayi. Berhubungan seks sangat 

dianjurkan pada trimester ketiga sebagai latihan konstraksi 

bagi ibu hami dan bayi.

Hubungan Seks Aman
bagi Kehamilan?



Yang terjadi dalam tubuh
perempuan saat hamil

U S I A  K E H A M I L A N T R I M E S T E R  P E R T A M A

D A R I  B U L A N  K E  B U L A N

T R I M E S T E R  K E D U A T R I M E S T E R  K E T I G A

Perubahan
Fisik

Janin sudah mulai 
terbentuk menjadi 
individu sempurna.

Buang air kecil 
lebih sering.  

Payudara membe-
sar dan lebih 
empuk dari 
biasanya. 

Daerah sekitar 
putting susu mulai 
menjadi lebih gelap 
dan lebar dari 
biasanya.

Mungkin akan 
merasa mual

Beberapa 
perempuan 
mengalami 
pendarahan dalam 
skala ringan (tetes).

Mudah lelah.

Pada beberapa 
orang, vagina akan 
mengeluarkan 
cairan lebih banyak 
dibanding biasanya
 

Masa yang paling 
nyaman dalam 
kehamilan. 

Memiliki banyak 
energi dan bisa 
tidur nyenyak. 

Perut anda mulai 
membesar.

Janin di dalam 
kandungan mulai 
bisa dirasakan 
geraknya. 

Kulit menjadi lebih 
gelap dari 
biasanya, namun 
akan segera 
kembali seperti 
sedia kala. 

Berat badan 
bertambah

Lebih banyak 
memproduksi 
ludah dan keringat. 

Merasa kram.

Payudara semakin 
besar dan berat.

Kandungan 
semakin membe-
sar, gerakan bayi 
bisa terlihat jelas 
dari luar.

Lebih sering 
merasa buang air 
kecil.

Merasakan sakit di 
piggang karena 
menahan beban 
yang makin berat.

Susah tidur, posisi 
serba salah, tidak 
ada yang nyaman 
karena perut besar. 

Mulai merasakan 
adanya kontraksi 
ringan yang 
menyiapkan anda 
untuk proses 
kelahiran

Gampang 
terengah-engah.

Beberapa 
perempuan kena 
ambeien, makanlah 
makanan yang 
berserat tinggi



U S I A  K E H A M I L A N T R I M E S T E R  P E R T A M A T R I M E S T E R  K E D U A T R I M E S T E R  K E T I G A

Perubahan
Perasasan

Perasaan akan 
berubah-ubah 
secara cepat. Bisa 
gembira dan 
tiba-tiba berubah 
jadi sedih. 

Bolak-balik 
bertanya tentang 
perubahan tubuh, 
apakah anda bisa 
melakoni ini, 
apakah bayi anda 
akan terlahir sehat, 
apakah akan bisa 
menjadi orang tua 
yang baik, dll. 

Marah, bosan, 
takut, sedih karena 
secara fisik badan 
tidak nyaman dan 
ingin mendapatkan 
support yang lebih 
dari pasangan. 

Jika putting susu 
masuk ke dalam, 
berkonsultasilah 
dengan bidan/dok-
ter supaya tidak 
mengalami 
kesulitan saat 
menyusui nantinya.

Bengkak sedikit di 
kaki dan tangan 
merupakan hal 
yang normal.

Perasaan negative 
seperti kuatir atau 
takut tentang 
proses melahirkan 
akan muncul, atasi 
dengan mendapat-
kan informasi yang 
dibutuhkan tentang 
kelahiran seperti, 
tempat dan tenaga 
professional yang 
akan menolong 
anda nantinya.

Ketakutan akan 
kondisi bayi juga 
akan mulai muncul. 
Ceritakan perasaan 
anda pada 
pasangan untuk 
saling menguatkan.

Anda akanmerasa 
tak sabar, dan ingin 
segera melahirkan 
agar ketidaknya-
manan fisik selama 
kehamilan segera 
berakhir.

Perasaan negative 
akan berubah ke 
arah yang positif.

Anda akan merasa 
gembira dan 
bangga saat bayi 
mulai bergerak.

Sesekali mungkin 
anda akan 
merasakan cemas, 
bingung dan sedih. 
Pergilah bertemu 
dengan teman dan 
lakukan refreshing 
untuk menyegar-
kan pikiran.

Ayah bayi 
kemungkinan akan 
memiliki perasaan 
yang sama dengan 
ibu hamil. Saling 
bercerita tentang 
perasaan 
masing-masing 
baik untuk



U S I A  K E H A M I L A N T R I M E S T E R  P E R T A M A T R I M E S T E R  K E D U A T R I M E S T E R  K E T I G A

Hal yang
perlu diper-
hatikan

Namun di satu sisi 
anda mungkin akan 
merasa bahagia 
dan bangga karena 
hamil

menghilangkan 
perasaan negative 
tersebut.

Anda mulai 
merindukan kondisi 
anda sebelum 
hamil.

Perasaan positif 
karena hendak 
kedatangan 
anggota keluarga 
yang baru juga 
mungkin bakal 
anda rasakan.

Jika mual, 
makanlah makanan 
yang mudah 
dicerna, kaya 
protein dalam 
jumlah yang sedikit 
namun berkali-kali. 
Hindari makanan 
yang bumbunya 
terlalu banyak dan 
berlemak. Jika 
tidak bisa makan, 
bisa minum jus 
buah. Jangan 
makan langsung 
dalam jumlah yang 
banyak, karena 
proses pencernaan 
anda melambat 
seiring tumbuhnya 
janin dalam tubuh.

Jika punya 
perasaan negative 
terkait kehamilan, 
tidak perlu merasa 
bersalah, karena 
hal tersebut 
alamiah, hamper 
setiap ibu pernah 
mengalami 
perasaan tersebut.

Makan dalam 
jumlah sedikit 
namun sering 
untuk menjamin 
tercukupinya 
nutrisi bagi janin.

Minum yang 
banyak.

Olah raga 
ringan/jalan kaki.

Jika anda 
merasakan panas 
di dada, ademkan 
dengan meng-
konsumsi papaya.

Untuk mengh-
indari varises 
akibat kaki 
menahan beban 
yang makin berat, 
rajin-rajinlah 
brolah raga jalan 
kaki agar otot 
lemas. 

Tidur miring dan 
gunakanlah guling 
agar anda merasa 
nyaman.

Supaya tidur anda 
nyenyak, minumlah 
the atau susu 
hangat sebelum 
tidur.

Makanlah bahan 
makanan yang 
merangsang 
produksi ASI, 
seperti kacang-ka-
cangan



U S I A  K E H A M I L A N T R I M E S T E R  P E R T A M A T R I M E S T E R  K E D U A T R I M E S T E R  K E T I G A

Perasaan tersebut 
biasanya kan 
berubah menjadi 
positif seiring 
dengan usia 
kehamilan, 
merasakan gerakan 
bayi, sehingga 
anda akan merasa 
terhubung 
dengannya.

Jika pada 
trimester ini 
masih mengalami 
muntah, sakit 
kepala, pusing 
dan tekanan 
darah tinggi, 
berkonsultasilah 
pada 
dokter/bidan.

Waktu yang cukup bersama bayinya, untuk 

menyusui dan membangun relasi yang 

aman dan nyaman dengan sang bayi.

Istirahat yang cukup, dan makanan bergizi 

untuk menjamin tercukupinya produkdi ASI.

Bantuan orang lain untuk beradaptasi 

dengan perannya yang baru.

Pengetahuan tentang merawat bayi, namun 

berikan kebebasan padanya untuk menen-

tukan mana yang terbaik bagi diri dan 

bayinya.

Cerita pengalaman tentang merawat bayi 

dari sesama perempuan, agar tumbuh rasa 

percaya diri untuk merawat bayinya sendiri.

Informasi terkait kontrasepsi.

APA YANG DIBUTUHKAN IBU PASCA MELAHIRKAN?



 Kontrasepsi adalah metode mengatur kelahiran. 

Jenisnya bermacam-macam. Dari  mulai abstinence (tidak 

berhubungan seks), sistem kalender atau menghitung masa 

subur, kontrasepsi untuk perempuan (pill, susuk, iud/spiral, 

suntik, tubektomy dan kondom untuk perempuan). Kontrasep-

si untuk laki-laki ada kondom dan vasektomi.

tentu saja dengan saran pihak kesehatan, dalam hal ini bidan 

atau dokter. Karena setiap tubuh manusia itu unik, sehingga 

memiliki reaksi yang beragam terhadap metode kontrasepsi 

tertentu. 

Berikut table jenis dan efektivitas kontrasepsi.

Kontrasepsi

A L A T M E T O D E K E L E B I H A N K E K U R A N G A N

Sistem
Kalender

Tidak melakukan 
hubungan seks 
pada masa subur.

Murah, kontrol 
sepenuhnya ada 
pada individu 
yang bersangku-
tan.

Jika jadwal 
menstruasi 
biasanya tidak 
teratur, maka 
kemungkinan 
kegagalan akan 
sangat besar.

Kita berhak menentukan jenis kontrsepsi
yang hendak kita gunakan

“



A L A T M E T O D E K E L E B I H A N K E K U R A N G A N

Kondom
Laki-laki

Suatu wadah yang 
terbuat dari karet 
dengan ruang yang 
dilebihkan pada 
ujungnya untuk 
menampung 
sperma sehingga 
tidak sempat 
bertemu dengan 
sel telur.

Relative murah.

Mudah didapat. 
Tersedia di 
supermarket 
terdekat.

Tersedia dalam 
berbagai macam 
jenis bentuk, 
ukuran dan 
aroma.

Dapat mencegah 
penyakit menular 
seksual, termasuk 
HIV karena 
menghalangi 
sentuhan 
langsung.

Beberapa orang 
mengatakan 
menggunakan 
kondom membuat 
hubungan seks 
menjadi tidak 
nyaman. Namun, 
banyak juga yang 
mengatakan tidak 
ada bedanya 
memakai ata tidak 
memakai kondom. 
Apalagi dengan 
kemajuan teknologi 
yang sekarang, 
memungkinkan 
kondom dibuat 
sangat tipis.

Kondom
Perempuan 

Merupakan sebuah 
wadah yang 
dimasukkan ke 
dalam vagina 
berbentuk 
cembung yang 
mencegah sperma 
bertemu dengan 
sel telur

Hanya tersedia di 
apotik.

Harganya relative 
lebih mahal dari 
kondom laki-laki.

Macamnya belum 
sebanyak 
kondom laki-laki.

Ada keluhan tidak 
nyaman ketika 
menggunakan 
kondom ini dan 
harganya masih 
belum terjangkau 
bagi sebagian 
pengguna.

Tempat penjual-
an/akses terbatas.

Pil Hormon Mengatur kerja 
hormone sehingga 
sel telur tidak 
sempat dewasa 
sehingga tidak 
sempat menuju 
rahim, mengental-
kan lendir /cairan 
rahim untuk 
mempersulit 
sperma bertemu 
sel telur. 

Harga variatif. 
Ada yang murah 
(generic) da nada 
yang mahal 
(bermerk).

Ada beraneka 
jenis untuk 
disesuaikan mana 
yang cocok.

Ada efek samping 
seperti masalah 
kesehatan kulit dan 
pertambahan berat 
badan, namun 
perkembangan 
terbaru menunjuk-
kan bahwa 
beberapa 
perusahaan pill 
kontrasepsi 
mencampurkannya 
dengan obat 
pelangsing dan 
perawatan kulit.
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Relative mandiri. 
Tidak harus selalu 
membutuhkan 
professional 
dalam mengkon-
sumsinya.

Tidak sembarang 
pil cocok.

Hanya tersedia di 
apotik

Harus konsultasi 
dengan tenaga 
medis dalam 
menentukan jenis 
pil yang cocok.

Harus dikonsumsi 
rutin setiap hari, 
seringkali lupa, 
sehingga menjadi 
tidak efektif

Suntik Mengatur kerja 
hormone sehingga 
sel telur tidak 
sempat dewasa 
sehingga tidak 
sempat menuju 
rahim, mengental-
kan lendir /cairan 
rahim untuk 
mempersulit 
sperma bertemu 
sel telur.

Relatif lebih 
efektif dibanding 
kondom.

Hanya perlu 2 
bulan sekali ke 
dokter/bidan/-
petugas 
kesehatan untuk 
mendapatkan 
suntikan 
berikutnya.

Penelitian 
menunjukkan 
bahwa tidak 
benar bahwa jika 
mengkonsumsi 
pil akan 
menyebabkan 
tidak memiliki 
anak setelah 
berhenti minum 
pil.

Menstruasi jadi 
lebih teratur, 
darah yang keluar 
tidak begitu 
deras.

Tidak sembarang 
suntik cocok.

Harus konsultasi 
dengan tenaga 
medis dalam 
menentukan jenis 
pil yang cocok.

Tidak bisa 
dilakukan mandiri 
(butuh tenaga 
medis untuk 
menyuntikkan)

Efeknya tidak bisa 
langsumng efektif. 
Hsrus menunggu 
sekitar 2 bulan.
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Mengurangi kram 
perut saat 
menstruasi

Bisa lebih 
menikmati seks 
karena ketakutan 
akan hamil tidak 
ada lagi

Susuk Diselipkan di 
bawah kulit 
(biasanya di 
tangan), susuk 
akan melepaskan 
hormone secara 
berkala dalam 
dosis yang sudah 
ditentukan 
sehingga 
mempengaruhi 
pematangan sel 
telur sehingga sel 
telur tidak sempat 
dewasa sehingga 
tidak sempat 
menuju rahim, 
mengentalkan 
lendir /cairan rahim 
untuk mempersulit 
sperma bertemu 
sel telur.

Relatif lebih 
efektif dibanding 
kondom.

Hanya perlu 
waktu 2-3 bulan 
sekali untuk 
mendapatkan 
susuk yang 
berikutnya.

Tidak sembarang 
suntikcocok.

Harus konsultasi 
dengan tenaga 
medis dalam 
menentukan jenis 
pil yang cocok.

Tidak bisa 
dilakukan mandiri 
(butuh tenaga 
medis untuk 
menyuntikkan)

Lebih banyak 
menimbulkan efek 
samping di 
banding pil 
terutama pada 
perempuan yang 
memiliki sejarah 
diabetes, kolesterol 
tinggi, sakit ginjal 
maupun jantung.

Jika terjadi 
pendaharan yang 
berlebihan atau 
sakit berlebihan 
pada perut maka 
segera hubungi 
dokter
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Durasi ring 
mengeluarkan 
hormone 
sebulan, untuk 
kemudian diganti 
yang baru.

Bisa mengurangi 
rasa sakit saat 
menstruasi.

Seperti halnya 
susuk kemungk-
inan untuk lupa 
penggunaan 
seperti kalau 
megkonsumsi pil 
KB tidak terjadi

Mengurangi risiko 
kanker

Tidak berdampak 
pada kesuburan.

Penggunaannya 
mudah

Semacam cincin 
yang dimasukkan 
ke dalam vagina, 
melepaskan 
progresteron 
untuk mengental-
kan lendir servik 
dan estrogen 
untuk mencegah 
ovulasi.

Tidak dapat 
mencegah 
penyakit menular 
seksual.

Efek samping 
dirasakan oleh 
beberapa 
perempuan yang 
menggunakan 
metode ini: sakit 
kepala, keluarnya 
cairan berlebih dari 
vagina dan rasa 
sakit di payudara

Dapat terlepas dari 
mulut vagina 
namun bisa dengan 
mudah dipasang 
Kembali setelah 
dibersihkan 
dengan air.

Hanya tersedia di 
fasilitas kesehatan 
atau tempat praktik 
dokter. (di 
Indonesia alat ini 
kurang popular)

Nuvaring

Sangat efektif 
dalam mencegah 
kehamilan. Lebih 
efektif disband-
ing kondom, pil, 
suntik maupun 
susuk.

Tidak perlu sering 
ke dokter/petu-
gas kesehatan 
sesering alat 
kontrasepsi lain, 
kecuali cek 
sebulan sekali 
untuk melihat 
apakah benang 
masih terkait 
dengan IUDnya

Alat kecil 
berukuran 
sebesar saluran 
uterus, biasnya 
terbuat dari 
tembaga berisi 
progresterone 
sintetis, di 
ujungnya 
terdapat tali 
untuk keperluan 
saat menggantin-
ya nanti.

Terdapat 
berbagai macam 
bentuk dan 
ukuran.

Lebih banyak 
mengeluarkan 
darah putih dari 
vagina.

Nyeri perut ringan 
di bagian Rahim

Tidak dianjurkan 
bagi perempuan 
yang baru saja 
melakukan aborsi, 
memiliki sejarah 
kanker saluran 
Rahim dan mereka 
yang memiliki risiko 
tinggi terkena virus 
HIV/AIDS/STDs 
(penyakit kelamin)

IUD (Intra
Uterine
Device)
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Tubektomi
(sterilisasi
pada pe-
rempuan)

Cara kerjanya 
adalah dengan 
memasukkan IUD 
diharapkan terjadi 
infeksi tingkat 
rendah dalam 
Rahim yang 
memicu produksi 
darah putih, 
prostaglandin dan 
enzyme tertentu. 
Proses ini akan 
mengacaukan atau 
merusak sperma 
menuju tuba 
fallopi, sehingga 
pembuahan dapat 
dicegah.

Pemmutusan atau 
pembutuan saluran 
telur secara 
permanen, 
sehingga telur 
tidak bisa bertemu 
dengan sperma. 
Biasanya bersifat 
permanen.

Sel telur yang 
matang setiap 
bulannya akan 
diserap kembali 
oleh tubuh.

Bersifat 
permanen 
sehingga tidak 
perlu lagi ad 
perasaan kuatir 
pada kemungk-
inan terjadinya 
kehamilan.

Lebih efektif 
dalam mencegah 
kehamilan

Mudah terjadi 
infeksi 

Karena sifatnya 
permanen, perlu 
dipertimbangkan 
secara matang 
karena tidak bisa 
dikembalikan pada 
bentuk semula.

Pada beberapa 
orang terjadi 
syndrome pasca 
operasi seperti: 
nyeri sat mens, 
infeksi akibat 
operasi, infeksi  
hingga perlunya 
dilakukan 
pembersihan atau 
pengangkatan 
Rahim

Relatif lebih mahal 
dibanding alat 
kontrasepsi lain.
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Penis bisa tetep 
ereksi dan 
mengalami 
ejakulasi. 
Performa seks 
tidak berkurang 
sedikit pun

Pemutusan atau 
pembuntuan 
saluran sperma 
untuk mencegah 
sperma keluar 
saat ejakulasi dan 
bertemu dengan 
sel telur

Terdapat pendapat 
akan membawa 
efek samping 
negative, namun 
belum disupport 
dengan penelitian 
yang valid

Vasektomi
(sterilisasi
pada laki-
laki)

Sepenuhnya 
dikontrol oleh 
individu yang 
bersangkutan 
tanpa campur 
tangan orang lain

Menarik penis 
sesaat sebelum 
ejakulasi 
dipercaya bisa 
mencegah 
kehamilan.

Sering lepas 
kendali saat seks

Seks menjadi tidak 
nikmat karena 
harus selalu 
berjaga-jaga untuk 
menarik penis 
tepat waktu

Sperma bisa saja 
keluar sebelum 
atau tanpa disertai 
ejakulasi saat penis 
berada dalam 
vagina.

Tidak bisa 
dikatakan efektif 
dalam mencegah 
kehamilan

Coitus
Interuptus

Paling efektif 
mencegah 
kehamilan

Tidak melakukan 
hubungan seks.

Hubungan seks 
sering diartikan 
sebagai masuknya 
penis ke dalam 
vagina (terjadi 
penetrasi), 
sementara 
kehamilan terjadi 
karena bertemunya 
sperma dengan sel 
telur. Sperma yang 
berhasil mencapai 
cairan vagiana bisa 
berenang masuk ke 
dalam Rahim dan 
bertemu dengan 
sel telur hingga 
memungkinkan 
terjadinya 
kehamilan.

Abstinence
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Morning After
Pill

Digunakan ketika 
ada risiko 
kehamilan pada 
sebelum 72 jam 
terakhir. Cara kerja 
hamper sama 
dengan pil KB. Pil 
ini diminum 
sesegera mungkin 
setelah melakukan 
hubungan seks 
sebagai pencegah-
an kehamilan 
terbaik

Dapat digunakan 
ketika anda tidak 
menggunakan 
kontrasepsi sama 
sekali.

Cukup efektif 
mencegah 
kehamilan

Dapat menyebab-
kan sakit kepala, 
sakit perut atau 
tidak enak badan, 
ada kemungkinan 
muntah dalam 
waktu 2 jam 
setelah menelan
nya.

Membuat 
menstruasi 
berikutnya datang 
lebih awal, lebih 
lambat atau lebih 
sakit.

Tidak disarankan 
untuk menjadi 
kebiasaan.

M A C A M - M A C A M  A L A T  K O N T R A S E P S I

K O N D O M PIL PROGESTERON KB SPIRAL TEMBAGA SUNTIK PROGESTERON

TUBEKTOMINURVARINGVASEKTOMIALAT IMPLAN



 Menopause adalah berhentinya menstruasi yang 

disebabkan oleh hormone estrogen dalam tubuh tidak lagi 

memproduksi sel telur. Menopause merupakan sebuah siklus 

normal dalam kehidupan perempuan. Tidak perlu adanya 

konsumsi obat-obatan untuk menopause. Biasanya dialami 

pada akhir usia 40an atau awal 50an.

 Tanda-tanda berikut ini bisa dialami oleh perempuan 

yang memasuki masa menopause. Namun demikian, tidak 

semua tanda-tanda ini dialami oleh setiap perempuan. Selain 

itu, intensitas tanda-tanda menopause bisa berbeda dari satu 

perempuan ke perempuan lain. Jika gejala-gejala ini membuat 

anda sangat tersiksa, berkonsultasilah dengan dokter.

Menopause

Siklus haid jadi tidak teratur. Yang semula 

siklusnya sebulan sekali, bisa sebulan dua 

kali atau beberapa bulan sekali.

Volume darah yang dikeluarkan saat haid 

tidak tentu. Kadang banyak sekali, kadang 

sedikit sekali. Berbeda dari biasanya.

Adanya hot flashes, yaitu perasaan hangat 

tiba-tiba di sekujur tubuh di saat-saat 

tertentu bahkan di malam hari yang dingin. 

Vagina lebih kering dari biasanya dan mera-

sakan sakit saat berhubungan seks dengan 

penetrasi penis. Untuk mengatasi ini, bisa



digunakan pelumas yang dijual di apotik 

saat berhubungan seks. Namanya benar. 

Carilah yang water based.

Sulit tidur.

Sering buang air kecil.

Terjadi infeksi saluran kencing.

Menurunnya gairah seks.

Depresi dan perasaan yang berubah-ubah. 

Untuk membuat perasaan anda stabil, cari 

aktivitas yang membuat anda selalu

gembira.

Kenaikan berat badan.

Mudah capek.

Kurangi konsumsi kafein (kopi, teh, minu-

man bersoda dan coklat), gula, makanan 

yang pedas-pedas, dan panas. Kurangi 

porsi makanan dalam sekali asupan.

Tetap beraktivitas seperti biasa. Hal ini akan 

mengurangi stress dan depresi, sekaligus 

membuat anda tidur nyenyak. Selain itu 

juga membantu proses pencernaan, baik 

untuk jantung dan tulang.

Jaga kesejukan tubuh dengan menggu-

nakan pakaian yang tidak terlalu panas. 

Minum minuman yang dingin.



Kurangi stress dengan meditasi, pijatan 

yang membuat nyaman dan tidak terlalu 

banyak pikiran

Bercerita tentang pengalaman hot flashes 

dan gejala menopause lainnya dengan 

teman atau kerabat sehingga anda akan 

merasa lebih nyaman dan tidak lagi takut



 Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya 

kekuasaan yang tidak merata pada keluarga. Kekuasaan yang 

tidak seimbang ini memungkinkan seseorang untuk bisa 

semena-mena terhadap orang lain.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga: 

Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Menimbulkan atau mencoba untuk menim-

bulkan cedera fisik.

Contoh: meraih, mencubit, mendorong, 

menampar, memukul, menggigit, 

lengan-memutar, menendang, meninju, 

memukul dengan benda tumpul, menusuk, 

menembak.

Menghalangi akses ke sumber daya yang 

diperlukan untuk menjaga kesehatan, 

misalnya: menghalangi anggota keluarga 

untuk mendapatkan obat-obatan, 

perawatan medis, kursi roda, makanan atau 

cairan, tidur, bantuan-bantuan kesehatan. 

Memaksa minum alkohol atau penggunaan 

narkoba lainnya

KEKERASAN FISIK



Memaksa atau mencoba untuk memak-

sakan setiap kontak seksual tanpa persetu-

juan

Contoh: perkosaan, seks paksa setelah 

pemukulan fisik, serangan pada bagian 

seksual tubuh, prostitusi paksa, cumbuan 

paksa, sodomi paksa, berhubungan seks 

dengan orang lain (selingkuh).

Mencoba untuk melemahkan seksualitas 

korban.

Contoh: memperlakukan seseorang 

dengan cara menghina, mengkritik kinerja 

dan keinginan untuk berhubungan seksual, 

tuduhan perselingkuhan, tidak mau 

berhubungan seks

KEKERASAN SEKSUAL

Menanamkan atau mencoba untuk mena-

namkan rasa takut.

Contoh: intimidasi, mengancam kerusakan 

fisik diri, korban, dan/atau orang lain, men-

gancam untuk menyakiti dan/atau mencu-

lik anak-anak, mengancam, pemerasan, 

KEKERASAN PSIKOLOGIS



pelecehan, perusakan hewan peliharaan 

dan properti, mempermainkan pikiran, dan 

menguntit

Mengisolasi atau mencoba untuk mengiso-

lasi korban dari teman, keluarga, sekolah, 

dan/atau bekerja. 

Contoh: tidak boleh berkomunikasi via 

telepon dan/atau transportasi, merusak 

hubungan pribadi korban, melecehkan 

orang lain, selalu "mengecek," selalu mengi-

kuti kemanapun pergi, memberikan tudu-

han tidak berdasar, tidak boleh kema-

na-mana.

Merusak atau mencoba untuk melemahkan 

harga diri korban .

Contoh: selalu mengkritik, meremehkan 

kemampuan korban dan kompetensinya, 

memberikan nama-panggilan yang buruk, 

menghina, mengejek, mendiamkan, mema-

nipulasi perasaan dan emosi korban untuk 

menanamkan rasa bersalah, menghancur-

kan hubungan pasangan dengan 

anak-anak, berulang kali membuat dan 

melanggar janji

KEKERASAN EMOSIONAL



Membuat atau mencoba untuk membuat 

korban bergantung secara finansial.

Contoh: menguasai dan mengontrol penuh 

sumber daya keuangan termasuk 

pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja 

atau jaminan sosial korban, menahan uang 

dan/atau akses terhadap sumber-sumber 

keunangan, melarang kehadiran di sekolah 

yang memungkinkan korban untuk 

mendapatkan kerja yang layak, melarang 

kerja, membutuhkan akuntabilitas dan 

argumenuntuk semua uang yang diha-

biskan, memberikan informasi yang salah 

terkait kesejahteraan keluarga, melarikan 

diri dari tagihan yang menjadi tanggung 

jawab korban.

KEKERASAN EKONOMIS

 Yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga 

biasanya adalah perempuan.  Kekerasan dalam rumah tangga 

tidak baik bagi anak-anak yang menyaksikannya. Mereka 

berkemungkinan besar untuk menularkan kekerasan tersebut 

kepada pasangannya kelak dan juga kepada generasi penerus-

nya. 



Jika anda mengalami kekrasan dari pasangan atau orang 

dekat, silakan menghubungi Savy Amira di nomor hotline kami:

+62 851-002-84788

savyamira1997@gmail.com 

bit.ly/FormPengaduanSavyAmira

Girl Power!
W O M E N  S U P P O R T S  W O M E N



Disusun oleh Savy Amira dalam Project Healing Garden
atas dukungan Grand Challenges Canada


