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BA P : I 

P E H D A H D L b ' A K

i.aanlqh Kelunr^a Berencana adalah merupakan snlah 

satu tfcosalah n<asioml. Berhaeil atau tidnknya dilaknana- 

kan ptfo .ram ^eluar^a Berencana in i akan menentukan pvila 

berlmsil atau; tidaknyn uaaha dalam mevmjudkan keaejnhte- 

raan ban^sa.

Jumlah penduduk yan/t boaar meinan̂  merupakan salah

satu potenai ^emban/jiinan, akan tetapi hanyn den/ran jum -

lah yanr beaat sa ja , tanpa diaertai penin^katan keaejah-

terannnya, matya .jumlah yan^ besar itu dapat berbalik 
menjadi bencaria yan/: beaar.

Kesulitjan mnsa depan yan;; akan dideritn o l ob  -  

nerosi akan dnltang jelas akan menjadi aemakin beaar pula 

apabila, pertambahan jumlah penduduk tidak aebanding de -  

n^an kenaikan jproduksi dan kekuatan ekonomi kita aend iri.^

tortamb^ihan jumlah penduduk yan/j sangat cepaij, 

yang tidak aeiihbanfi dengan naiknya produkai Nnsional, 

jelas men^akibdtkan tekanan ynns berat pada penyediaan 

pnngan, lapnngrin kerja, fa s ilitaa -faa ilitaa  kosehatan, 

pendidikan dan laeoasainya# Keadaan yanL̂ demikian akan 

menimbulkn.n ke^clisahan aoaial den^m ee/jala akibat-aki- 

bat yang sansatj luas*

^*SQBHAkTQ» Kebijaksanaan Pemerintali Ton^enai Ke~ 
pendudukan dan feembanflunan . 1973, halamarTT.
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Jumlah satu keluarga yang besar tanpa tingkat pen-

dapntan ynng tyemadai tentu akan men*jakibatkan merosotnya
i

kesehatan ibu dan anak, mengganggu kesojahterann keluorgr* 

memberatkan penyediaan sarana-sarana penghidupan yang ba

lk  seperti pangan, pendidikan, lapangan kerja  don sebagai 

nya.

Belum Ijagi d ilih a t  perksmbangan jumlah pendudiik di 
aeluruh dunia jitang sekamng telah  banyak dipikirkan oleh

badan InternasfLonal dan semua bangsa untuk mengatasi 

nyn, 2 *̂

harilah  k ita  melihat perkembangan pendudiik dunia, 

yang pada permulann taliun Masehi jumlah mantis ia  d iperk i- 

rakan leb ih  kufang 250 ,1uta, Jumlah in i menjadi be rlip at  

dun, dalam jan^ka waktu kuran# leb ih  1600 tahun. Kemudinn 

jumlah tersebuif be rlip at dua la g i  sehinc;*a nen;indi sutu 

milyard pada t^hun 1800. Jadi untuk b e rlip a t dua la g i  d i- 

butuhkan waktu yang leb ih  pendek dari semula yaitu  200 

tahun *

Perkembangan pendudiik berlangsung dengan makin ee~ 

pat sehin^ga pajda dewaaa in i dengan angka pertumbuhan 

penduduk seboaajr 2 % setahun maka jumlah punuuduk dunia 

in i akan inenjautf. aua kali beaarrva dalam 35 tahun,

-------------- !------------ 1--------

^  ‘ Ib id , halanan 9.
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Pada IJahun 1CJ60 jumlah leb ih  kuran* 3000 

ju ta , donrnn pertambnlian ra ta -ra ta  sebenar 2 70, maka jutp- 

Xah penduduk dalatn tahun 2000 diperkirakan menjadi 7 mil- 

yard. ^  ‘

Jadi jumlah ^anusia sedemikian besarnya itu

sebetitlnya stjkar lapnt dibayan 'kan pada iewasa in i ,  dan 

den aendiitinya timbul pertanyaan, n pa kali sumber-sumber 

daya dunia akjan cukup untuk memberi kehidupan yan0' layak 

ba^i gemmnya) itu , dan apakah tidak akan te r jad i malape- 

tnka-fyalap etnjkn besar yanr akan men jakibatkan jumlah pen- 

duduk menjad^ snrvrnt berkurajv'’.

Bn^i Indonesia ynnfr penduduknya diperkirakan ber -  

jumlah 125 ( Seratua dunpululi lima ) ,1uta merupakan jum -  

lah terbesar Jce- 5  didunia, den^nn pertambalian penduduk 

sekitax 2,6 setahun. Denman demikian maka dalam wnktn le -  

bih kuran^ 25\ tahun mendatan.^ jumlah tersebut men.iadi dm 

k a li lip a t .

lielihat hal tersebut maka pada tahun 1970 Petnerin 

tala membuat s^atu kebijnksanann perihal Keli^ar^n Berenca 

na, yaitii aen^an dibentuknya Badan Koordinasi Keluar^a 

Berencana Wasional.,

^  I*U Keluarga Berencnna dan Hufrun*ian Ke -
.liuir>Ta dan. i'in£yarakat, dalam Block Course ^eluar^a Beren -  
cana, Universitas A irlan^ga, Tiaret 1971. halaman 4 *

^  ‘ S0ERA.RT0, Kebijakaanaan Pemerintah Men/renai Ke- 
pendnduknn da î Pembanfcunan 1973« halaman 15*
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Rebi^ksn.man in i kemudian dipertegas la g i  oleh 

Pemerintah, diengan mnGU.knyn program Khluarga Berencana 

dalam G-aris-garis Besar Hainan Negara yang da pat k ita  

lihn t pada Bab XV bagian D. Dongan demikian Kelnargn

Berencana ndalah merupakan suatu proyek Nnsional yang 

in tegra l dari pembangumn 5 tahun,

Dalam pelasnknannn Keluarga Berancana dapat d ika- 

takan bohwa sepiua jen is -jen is  media dimanfaatkan*

Pftl in i  dilakukan dengan secara se -in to n s lf -in  -  

tensifnya sehifegn tampaklah h as il-h n a il yang dicapai -  

nya yaitu  dengdn menin^katnya .inmlah para akseptor. 

Tetapi disampihg itu , akibat-rakibat yang mingkin nega -  

t i f  ditimbulkan,, su lit  juga untuk d ih indari.

Dalam sufitu pameran Kelunrga Berencana dapat d i 

lih a t pada pameran tersebut pert\m,1ukan nlrvfc-nlnt pence 

gah hamil ,1uga <iara-cara penggunaannya, ternyatn. pengun 

June pnmeran tetfsebnt banyak terdapat anak-anak..

Demikian juga dengan cara-cara lainnya T e lev is i, 

Film, Gerumnia-ceiramah dan kesenian-kesenian lainnya, 

yang keaetauanya itu  digunakan untuk mensukaeskan Keluar- 

ga Berencana*

Kelihat a$a yang seperti diuraikan tndi maka 

k ita  dihadapkan dnlnm suntru persoalan* Disatu pihak 

k ita  harua melaksannkan program Keluarga Berencana kare- 

nn Koluarga Berencana telah merupakan program dari pe -
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metintah tfary? harus kita sukseakan. D iln in  pihak k ita  

terbcntur pada p^sal 534 KUHP yan/? berlaku d i Indonesia 

patja vaktu; in i  ynry; menyatakan : "Baran/? sin pa aecara 

ternn/^terfitvpn mempertunjukkan semiah sarana untuk 

n?en;ce/jah htimil« tmupun aecara t erang-terangan atau tan- 

pa diminta rnenawarkan, atau aecara terang-terangan atau 

denjcan men^iarkan tu lisan  tanpa diminta, menun.luk seba- 

tjai b isa  d idapat, sarana atau perantaraan (dienston) 

yan^ demikian itu , diancam den^an kurungan paling lama 

dua bulan f}tau denda paling banyak dun rat us rupiah.

Bertlolak dari kenyatnan yang diutarakan in i tiiji- 

bul pertanyaan : Apakah dengan perkembangan kebudayaan*
yn.ng aedemijcian pesatnya, sndah ter,1adi pergeseran t e r -  

liada^ norma-norma su s ila  yang hidup dalam masyarakat 

tentnng auafcu perbuntan, atau apakah harua diadakan su- 

atu batasan yang tegas terhadap pelaksanaan dari pada 

Keluhrga Berencana tersebut.

Sehingga dei^gnn demikian perlu  k ira  nya mendapat perha- 

t ian  yang s^rius untuk mengatasinya» agar ada p er lin  -  

dungmn hukiui terhadap para pelaksana d ari pada Keluarga 

Berencana.

Diaanjping untuk mencegah akibat-akibat negatif 

yang mungkin timbul dari pelaksanaan program Keluarga 

Berencana tersebut. Hal in iln li yang menjadi dasar d ari 

pada tuliaam  in i.
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B A B  I I

OTJAUAN TERHADAP KELUARGA BERENCANA BAN PERMASALAHANNYA 

EESMINYA MENURUT PEMERINTAH

1 * Maksud dan Tujuan Pada Keluarga Berencana*

Maksud dan tujuan dari pada Keluarga Berencana 

ndalah Keluarga Sejahtera. Dengan "Keluarga'1 d iartikan  

suatu kesatiihn paling  kecil dalam masyarakat yang t e r -  

d ir i  dari ayali, ibu dan nnak-anak,

Keluarga Sejnhtera ndalah keluarga yang semua 

anggotanya berada dalam keadaan sehat w a la fiat fi3ik^dan  

mental tidnk| kekurangan suatu apapun,

Sehat d is in i bernrtj tidak, hanya sehr*t jasmani, tap i 

juga rohani (jinn sosia l*

i)alam salah satu kaimis bahasa Indonesia, keadaan 

yarv-; et.iahtet^ l i  nrbarkan seba^ai suatu keadaan ynn/; 

tentrim makimkr dan sela rcat, damai semua merasa, baliagia 

la liir  dan bathin* ^

Een&eiftiqn d^ri Keluar^n Berencana.

Pem eittian anri Keluarga Berencana : Dalam prnk-
1 --- "1-

^Karjono , Kf-:luarm ^erencnna dnn Htibnnyftnnva 
den an r-aByartakat, dalam Block Course Keluarga Berendana 
li nive S i t  as Ajirlan- ^ a , 1 aret 1971, halamnn 2,
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tek 4ian^:fta$ sinoni*m den/'nn men.iaran^kan kehamilan.' i
Kelurir^n Berencana dalam ke‘"iatannvn mencakup aktivitas

ak tiv itas  yryif terutama s^hubu^an den.Ttn pemberian : 

r \. Nasehpt dalam perknv/inan 

b, Perawfrtan kemandulan

0 . IJnsehht dan bantuan ialam menratur atau men.ia 

rangkfin kehamilan.

ad.a, Naseh^it dalam perknv,inan ("Karriage Counselling") 

bermaksud untuk memberi peneran^an baik secara 

umum jnaupun secara peroran^an tentan^ nrfci dan 

rnkna' perkawinan deroi kesejahteraan keluarga dan 

pence^ahan dalam perkawinan.

ad*b. Perav;4tan kemandulan, bermaksud untuk dengan uaa- 

ha melalui IImu Kedokteran member! pertolongan 

keparia pasan^an suam i-istri yan/r dalam perkawin- 

annya jtidak dianivrerahi dengan a-nak.

-Meskipun dua ak tiv itas tersebut dalam ke^iatan 

Keluarga Berencana tetap i ak tiv itas  yang terpen -  

ting ddalah :

nd*c. Yaitu pemberian dan bantuan dalam mengatur men -  

-.inrangkan kehamilan.

Didalrtm praktek Keluarga Berencana dianggap s i  -  

nonim den/:an men.iarangkan kehamilan dalam snatu 

-perkafwinan*

Keluarga yang mentrnpkon " Keluarga Berencana "
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adalah kolm r;n  d-lnn pa garvFin sun mi -  is t e r i  

den^an sa ia r  mer^rcamkan dan nen/£atur jumlah 

nnaki ynnr. diiann-idarrkan dan den^an sadar pula 

menfifitur ja r  ok antnro kelahiran annk-anaknya. 

Keluiir^a Berencana merieanaunG konsep, bahwa s-o-

tiap  anak hendaknya anak yang d iin^ inkan .^
f

Is t i la h  asin^r untuk Kelunr^a Berencana*
i
i

Dalat^ bohasn asing untuk Keluarga Berencana d i -  

per^nakan bebernpa is t i la h ,  QonceptionControle, 

Births Controle, Planned Parenhood* Family plan

nings

Meskijpun maksud dan ia t i lo h -is t i ln h  tersebut k i -  

ra-kijra sama, tetapi ada unsur-unsur yang mengan- 

dung a r t i  yang berbeda,

-  "Conception Controls" b e ra rt i pengendalian pem- 

buatan, is t i la h  in i tidak menyingguns unsur ke- 

luatfia #

-  HB itth  Controle” b e ra rt i pengendalian kelahiran  

analt* Denman is t iln h  in i dapat d itafsirkan ,bah 

wa 'labortus pronrocatus” termasuk pula dalam pe- 

ngeJtdalian kelahiran anak; suatu hnl yn,ng memans

2^Har,1ono.Hi ,dr- Keluarga Berencana dan Bubun&an- 
nya dengan Haayarakat dalam BlockCm irgeKeluar^a Bererw 
bftha ♦ Univei'sitas A irlan jga , Hare^ri9Tl, hal. 1.
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merupakan suatu kenyataan diberbagai negarn. 

Dinejgara Indonesia "abortus provocatus" aebagai sb-  

tim untuk mengatur .iumlah anak dalam suatu keluarga 

dengjan kera.s ditolafc, dan abortus provocatus ’'©rim^

nalip " merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan 

termftsnk perbuatan krim inil*

Sehulnmgan dengan in i maka seyogyanya is t i la h  "Biirfch 

Cont^ole tidak diperjunakan untuk menghindari salah  

t a f s i r 4

-  Dnlait)"Flanned Parenthood", tersimpul tixgas dantan?- 

gung jawab orang tua terhadap anaknya, kesadaran 

akan tanggung jat/ab in i mendorong orang tun untuk 

beruqaha memiliki .im.'lah anak sestiai dengan kemam- 

puan untuk mengaemhnya*

+ "Family Planning", lazim dipergnnakan dalam perpiK-
i

taknrm Baliasa In gg r is . "Family Planning” mengandung 

a r t i  "to plan the size  of the fam ily1' , yang berar- 

t i  meprencanakan besarnya keluarga sesuni dengan jum
’K)

lah  anak yang diinginknn, 1

Alasajn-alnsan melakannakan Keliiarga Berencrmn.

Dalaml pembinaan Keluarga Bejahtera, Keluarga "Rcrcn-  

oana adalah pcnting sebab:

1* Untuki men.lnga kesehatnnlbu.

Tiap-jbiap kehairilan dan persalinnn morupakan beban

3 )ib id , halaman 2*
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yr\ng fcerat ba#i seonn^ wanita, sehingga sesudah -  

nya persalinan itu , in memerlukan mas a penyembuhnn 

yang cukup lama*

Ada, golongan wanita. yang pada maaa kehamilan dan 

persalinan membawa resiko yang besar sehingga j i  -  

wanya:dapat terancam,

2. Untuk menjaga kesehatan anak.

Seorafrg annk yang dilahirkan dari seorang ibu yarg 

tidak achat benar, men-^andunft resiko y ^ g  besar 

karenft ia  dilahirkan dalamkeadaan kesehatan yang 

kuran«r sempurna. Dengan Keluarga Berencana anak -  

anak ^apat leb ih  terpeliliara . 

i
3„ Untuk[membatasi perkembangan pendudiik.

Masal^h penduduk dewasa in i inerupakan aalah satii 

maaal^h yang aangat penting, sehingga ada yang 

inengaibggap bahwa masalah in i merupakan suatu anca- 

man t^rhadap uinat manusia yang aama bahayanya de -  

ngan ihasalah bom atom,

I'laaalAh Penduduk*

Sensu$ pa^a tahun 1930 menun.iu^kan, Mh«.Ta pendudifc
i

Indonesia pad a talmn itu  + 61 ju ta . Tahun 1961 aebanyak 

95 .iuta. Anrfca pertambahan ,i\v lah pendudiik rata -  rata  

2,8h eetahun* In i b e ra rti bahwa dalam jan^ka wnktu 25 ta
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him ^rdurtuW akm menjndi 2 k a li lip a t dan b e ra rt i, bahvn 

afchitf nbad ijni jumlnhnya akan men ja d i 250 juta.

Den^ah aemikian je la s lah  bah:ra ancnman peledak^n

ponuitluk d i Indonesia adalah suatu kenyataan*
i

Adnpuh sebab-sebab dari perkembnnftnn penduduk ya^j 

pesat adalnhi karena an^ka kelahiran yanrj tetap t in gg i dan 

an^ka kematian yarvj mcnurun. i.eskipun belum ada pencatat- 

an yaft^ menyfcluruh d i Indonesia naircun angka kelahiran sc— 

karang d itaf$ irkan  sebesar 42 -  48 perm il, sedangkan ang- 

ka kefnatian 18 -  22 permil,

Angka kematian menunjukknn pennrunan yang san^at
i

b e ra rt i, ynilfu dari sek itar 30 permil pada tahun 1920 -  

1930, menjadi berkurang leb ih  20 permil pada tahun 1950 -  

i960. Diaamping angka kematian menurun, maka yang sangat 

menyolok adalah tourunnya, angka kematian bayi, yaitu daii 

300 permil p'Vla tahun 1930 menjadi 125 permil pada tahun 

1967.

Dengnri angka pertumbuhan 2,8$ setahun, yang dapnfc 

merintangi u£aha-usaha untiik meningkatkan ta ra f kehidupftn 

rakyat dan dengan adanya "over population" d i Jawa, kadi*- 

ra dan B a li ,  maka masalah penduduk di Indonesia merupakan 

masalah Nasianal yang perlu  dipikirfckan pemecahannya* 

Dalam pada ±%\ maka penuriman angkai-pertumbuhan hanya do- 

pat ter jad i k;arena 2 fcrali:

a* Kenaikjan angka kematian. 

b. Pemxrujnan angka kelahiran*
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2. Dagnr;Hukum Dari Keluarga Berencana,
i

Dasar Hukum dari Keluarga Berencana, dapat k ita  li- 

hat dengan a£anya Keputusan Presiden No. 6 tahun 1970,ke- 

putusnn Presiden No, 33 tahun 1973 dan Ketetapan M ajelis  

Permu&yawarn-kan Rakyat No. IV tahun 1973*

3* Pclakdanaan Keluarga Berencana.

Dalam membicarakan mengenni pelaksanaan dari Kelu

arga Borenconn maka akan kami uraikan tentang Lembaga ying 

melaksanakan Keluarga Berencana dan cara/tehnik dari pada 

Keluarga Berencana.

Sejak jrtdanya Keputusan Presiden No, 8 tahun 1970

No, 33 tnhun 1973» dan Ketetapan P-5PR No. IV/1973 Pemerirv-
!

tah te lah  membuat suatu kebijaksanaan resmi perihal Keliv* 

arga Berencana dengan mendirikan Badan Koordinasi Keluar- 

Ea Berencana lasionalmtiiLai dari Pusat sn.wpai kedaeroh.

Badan Koordinnsi Keluar-ga Berencana Nasional 

(BKKBN) ndalah merupalcan suatu lembaga resmi Pemerintah 

yang d iserah i tanggung jawab mengenai pelaksanaan program 

Nasionnl Keluftrga Berencana*

BKKBN Ndalah suatu badan non-departemental yang 

berada langsui{ig dibawali presiden.

Tangguig jawab penyelenrjgaraan program Keluarga
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M I L I K
P F i m ’ STAKAAN 

"UNIVERSITAS A IULANGGA"  i ^

S U R A B A Y A

Berencana National ada ditangan Presiden, yang sehari-haik- 

nya dilakukar* oleh Menteri Negara Ke s e j ah t e ivaan Ha kyat.

Dalam raelnksanakan tuga3 tersebut Menteri Negara 

Kose.1ahtern.ar} Rakyat didampintfi Dewan Pembimbing Kelunr0\ 

Berencana Uasjional, yang an#;jeta-nng£otanya te rd ir i  dari: 

Ketua (Menteri Kesejnhternan Rakyat), tfakil Ketua (Mente

r i  Kesehatan)j, dan sebagai an&sota t e rd ir i  d a r i:  Menteri 

Dalam Negeri,' Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pendi- 

diknn Dasar dhn Kebudayaan, Menteri Penerangan, Menteri

A&ama, MenterpL Sosia l, Menteri Keunngan, Ketua Bapems
i

dan Ketua Perfaimpulan Keluarga Berencana Indonesia,,

t/
Tu^as pokok Badan Koordinnsi Keluarga Berencana 

antara la in :

iionjal^inkan koordinasi, in te rra s i dan sinkronisasi 

terhaanp usahft-usaha pelaksanaan pro .ram Keluarga Beren

cana ynn-' ail^ku^an oleh unit-unit pclnksnnaan.^

onit-uijiit pelaksanaan dinaksui t e rd ir i  atas:

1 . Perkii’r^ulnn-perkuirpulan/or an isa s i-o r ' antsasi irn -  

sjrarak^t atas dasar sukarcla Ian 'ie^aunr sendiri 

menrrad^kan usaha dan mer/r' b i l  banian dala^ penye- 

lery™nffnan TColaar^a Bercnoam ‘tasional.

2. Depart^Ken-deparfcemen/i^tanai-instansi penerintah

yang ai)as dasar fim ftsionil - on -nr*aVnn usaha-uraha
dan me^;ati:bil ba/ian dalaiu penyclcn^araan Keluar*

^a Berencana Ilasiom l,

D^pasai '5 ay at 2a, Keputusan Presiden tan& :al 8 -
1-1970.
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Unit-tw it dari pelaksarann Keluarga Bcrencana yan^ 

diaku| sampai saat in i a ^ la h :

Unit bepartemen Kesohntnn, Unit An^kntan Bersenja- 

ta Republik Indonesia, U^it * uhammadiyah, Unit De- 

wan G0reja Indonesia.

Dalam; melnksannkan pro ran Keluarga Berencana,

unit-lirxit in i meupunyai tiv:as-tiv:as pokok ya itu :
i

Iien.ia|.nnknn, tnenyarankan dan rrcn~embnn^kan usaha -  

usalia! Keliiar,:ia Berencana sesuni dengan ruar*g linf— 

klip biann^nya rcasinr-tn', .ling*

Dalamjpelaksanaan Kei.-.ar a Bcrencana in i  bahwa 

taivrr:<in  ̂ jawab Gubernur dan Bupati untuk daerah -  

daerab. t i ^ k a t  I dan II*

Cara / tehnik pelaksanaan poneran^an dari KeluaarJrv 

:j cror.{*ana daln^ menca*ni tujuan terdapat dun cara 

yn^rr tiifK r-unakan.j dan in i sosuai pula den'tar} apa

yans. ^ itu lis  oleh para a^h li-nkh li didala^ bidanr 

K u laa^ i Bcrencana dala*> men^t^ikakan cara p* rusra- 

n^;an, pelaksanaan d ari pada Keluarga Berencana.De- 

mikiafi penaapat dari Frank Wilder untuk koiminiknsi 

maaaa Keluar^a^Berencann India, didnlam bukunya 

''Manfijiat ir*ss media sebaik-bniknya".
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Ann, 2 [dm ) cam teraebat ia lah  :

1 . La|T£8un£

2. Tn}c InngauTjg
i

nd.1. ■Corn Inn^sung dan berhndnpnn muka( yaitu hu- 

bungnn nntnro petit ins den-nn calon peneri^a, 

morekn lnn';min;s -'nen-adakan tnnyn .iaTvab,tukar

;p ik iran  dan la in -la in ,

Ada kala.nya petu :ns rcenintnn-Ti para calon pe- 

nerima memberikan kett;rnn ^an-keteran^nrt secn- 

i ra. te ratu r- Cara in i Jisebut "Ko’mmikasi nn -  

tnr pribadi"

CoMtoh komunika ••«i. aecnrn ian^sun-^ in i yaitu  

j dengan men-^ada'-an cera^ah para petivcns diha—  

da an parncnlon penerima, memberikan ketera -  

rvrnn- keternnjnn dan pen.iela.san men.^enai pen -  

tin^nya. Keluarga Berencana. Men^adakn, kimjun^- 

an rir^ah van: dilakuknn oleh pettvtna -pe+.u^ns 

Keluar n  Berencana, men -ntnvan kursus -  kur<3ua 

lO luar-a  Berencana ian 3 a * " - la in .

!Da.erah-iaerah tort# ntu, misnlnya dean. -  desa 

ynn, .tesndarnn rakyat roanih kiiran^, terhadap 

pentin.nya Kt-lxar î Berencana, maka se r in : d i -  

aun^an cara-cnra van . bcrsijfat rek rea t if untuk 

da*at rnonfirik simi, a t i dari mereka, miBalnya 

den ;nn men ;adakan pertunjukkan wnynn". ludruk,

16
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drama> ^on^ ( Bali ) ,  reo^, ;;ondanr: ( Jawa narat ) 

dnn lftin -  la in , dial cv* -  l-»nloc dnlmr cara -  cara 

terse^ut berisikan pern ran nn -  peneran-Tan tcntanT

Kf.lua^a Berencana.

nd.2. Cara .fan;- talc lan'jaun:.

xaitu! dengan ;ialan mem erbanyak pesaa -  ;>esanj mo -  

tivas^  aan menyiarkan ^epaia rrasynraknt luas dan 

in ilnb  ynn;, dina’nakan komunikasi <nasn.

Cara ^eneran. -an dnri K «luarr;a Berencana yarv-; banyak 

dipak^i adalah surat V-abar, rad io , teleVi-^i, maja -  

Inh -  "n;]alah, publiva*?i dan film*

"tin"kin dari pihak -  pihak perkumpnl^n Kel’iar'ja Be- 

renca^n a tan pihak -  pihak Penerintali setmnpat, <*.©- 

nnelu.trvan ju  ‘a bro^ur -  brormr tentan^; Keluar ga Be 

rcncn^a,

jaiam nembc^i’can peneran an -  p^neran-rm Kqluarfta 

-Bereftcann ,1u .a liai.akaa r,aineran -  pameran tentans 

a lat r nlnt pence^ah lvvnil dan geknli fciis d iterus -  

kan f1\|i.ja cara -  cara >.cmakaiannr i .

•̂ en̂ aifi demikian lap at tiranya Kelaar^a Berencana 

in i d^ketaliui oleh mas.yaraicat banyak dan tnereka da- 

gat m^lakaanakan den -an baik.

Sotfll^h melihat dpa yan* diuraikan rcerrenni Keluar- 

(to Berencana, Fnaka dapatlah dinirbil bebernpa kesi'Ti- 

pulan :
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-  Keluarga Berencana aaalah perlu  dilnksanakan 

d i  Indonesia, den  rm  melihat maksud dan t u ju - 

|an dari Keluarga Berencana.

- 'Pelaksanaan dari pada Keluarga Berencana di 

Indonesia mempunyai dasar Hukura yang kuat.

-  Agar dapat tercapainya, program dari Pemerin- 

tah sangatlah diperlukan sekali kesadaran da- 

\ v i  fleluruh masyarakat untuk melaksanakan Kelu- 

ar^a Berencana trx. npa mengorbankan norma -  nor 

roa ynng berlaku dalam masyarakat.
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B A B  I I I

Dalam bab terdahulu telah diuraikan sed ik it ten -  

tang apa dan bagaimana Keluarga Berencana itu . Dalam bab* 

in i  akan diuraikan pengertian dan unsur-unsur d a r i p asa l- 

543 KUHP*

1* ^ ti^d an j^ su r-u n g -u r dari jg a dajpftflal 534l ,KtJHP*

I s i  pasa l 534 KUHP mempunyai a r t i ,  melarang a ia  ~
I

pa aa ja  untuk meraberikan penerangan secara terang -  te -

rang an atau tanpa diminta baik  dengan lis a n  maupun de -
i

ngan tu lisen , suatu sarana untuk mencegah hamil. Sarana  ̂

untulc mencegah hamil adalaii : a la t  yang dapat dipergu -  

nakan untuk mencegah hamil*

B ila  k ita  t e l i t i  pasal 534 KUHP in i mengandung 

dua unsur yang penting, ya itu  :

a« Secara terang-terangan mempertunjukkan* 

b* Sarana untuk mencegah hamil*

ad* a* Unsur secara terang-terangan*
i

Sehubungan dengan unsur tersebut maka dalam u ra i -

an in i te r leb ih  dahulu akan diketengahkan uraian
i

dari,Moel^atno, tentang pembahasan makna terang -  

terangan, adalah sebagai berikut s
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Menge&ai elemen "dimuka imurn” , In het openbaar* 
kiranya salinan dimuka umum adalah lazim , sehingga 
is t i la h  tersebut tidak ad a jang menandinginja*
Selain  nIn het openbaar", dalam KUHP dipakai kata  
M0penbaarM sadja* Dalam Pasa l 281 KUHP ditentukan 
dengan barang siapa sengadja "Gpenbaar11 meruaak ke- 
sueilaan*

Is t i la h  1!0penbaar” in i ada jang mengganti dengan 
kata "dihad apart umum* (Engelbrecht) dan ada pula jang 
memakai "dimuka uimim" (Djumena).

Moeljatno m emakai.istilah "S etja ra  terbuka”, d i s i -  
ni belum ada persesuaian kata seperti dalam wIn het 
openbaar** Kemudian dalam paeal 170 KUHP digunakan 
kata "Openlijk" ja i t u  "Openlijk  dengan tenaga bersama 
melakukati kekerasan terhadap oratig atau barang. 
Ewgelbre6ht dan la in - la in  pen ja lin  jaenggunakan kata  
"dimuka iimum11 d jad i seperti 11 In het openbaar"#

Oleh karena itu  terang adanja perbedaan makna,maka 
sa ja  memeikai kata Mdengan terang-terangan atau kalau  
ingin  dengan kata jang &ama, karena maknanja sama 
bisa dipakai, se t ja ra  terbuka, sebab hemat sa ja  tidak  
ada perbedaan makna d iantara kedua is t i la h  tersebut, 
tetap i kedua-duanya terang berbeda dengan MIn het 
openbaar11-
Dimuka unman adalah leb ih  sernpit d a ri pada terbuka 
atau terang-terangan, karena te rik a t pada tempat umum

Publik  harus melihat atau mendengarkannja perbuat- 
an jang bersangkutan d ari tempat umum, dimana ter -  
maeuk djuga tempat jang b iasan ja  tidak te r la lu  terbuka 
untuk umum, te tap i dimana umum ketika perbuatan d i la -  

‘ kukan, boleh masuk sekalipun dengan membajar, s ja ra t  
la in , s ja ra t  in i  tidak perlu  bagi t,0penbaar”atau  
"O penlijk*.
D is in i s ja ra tn ja  hanja dapat d il ih a t  atau didengan 
oleh publik , chkl&jak ramai tanpa batasan dari tempat 
umuin. 1)

Jadi in t i dari uraian Moeljatno tentang makna da -  

r i  "terang-terangam" adalah dapat diterapkan dalam ru  -  

musan pasal 534 KUHP* Hal in i  dapat diketahui d ari makna 

perbuatan pelanggaran tersebut, Pelanggaran terhadap i s i  

pasa l 534 KUHP tidak mensyaratkan adanya tempat umum,

^M oeljatno Hukum_Pidana Bagian I ,  d ik tat kuliah  
d iterb itkan  oleh seksi”Kepidanaan UK* UGrLi. Jogjakarta, 
halaman 5.
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dan tidajk dimaksudkan pula perbuatan itu  diketahui oleh  

umum.

Jadi makna 11 terang-terangan” pada pasal 534 -  

KUHP itu, adalah s Suatu keadaan dimana perbuatan itu  

dilakukah, dapat d i l ih a t  atau didengar oleh publik  

atau khalayak rajnai tanpa adanya batasan pada tempat 

umturu

ad.b. Unsur ̂ gsxana jint^^m enc ̂ g h  Jiami^*

toenurut W*J.S. Purv/adarminta, a r t i  d a ri Sarana 

adalatL aXat. Jadi sarana untuk mencegah hamil adalah: 

tt2egala macam a la t  yang dapat dipergunakan un-
I* P )tuk mencegah hamil '

Adapun a la t yang dapnt dipergunakan untuk men 

cegah hamjil antara la in , menggunakan condom, SperdWci 

des, I.lT.p# dan hormon-

P. ?^sal_534_KUOT_den£;an_^an^a_£r o^raiii J (elu3rga-

Befencana,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlalcu 

sekarang in i adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

peninggal&n zaman Pemerintah Hindia Belanda dahulu 

yang telah dikuatkan oleh Undang-Undang ft I  Tahun 

1*246 No* 1 Undang-Undang No. 73 tahun 195b dan yang 

daaarnya Sudah diletakkan dalam Pass l I I  Aturan Per -

2^urwodarminto, VMS* Kami^^Bahas^Indoneaia, 
Bagian ke I I ,  B a la i Pustaka, Jakarta, 1966,h a l.249.

Hi
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a^ihan IJndan^-Undang Dasar 1945.

Denga^ demikian pasal 534 KUHP tersebut berlaku  

d i Negara Indonesia selaaia masih belum ada pencabutan

terhadap pasal tersebut.

Disam^ing itu  marilah melibat kepada suatu masa- 

lah  yang masih hangat*hangatnya pada dewasa in i,  ya itu  

suatu program d a r i Pemerintah dalam menanggulangi kepa- 

datan pendudujt, ya itu  dengan usaha program w Keluarga 

Ber encana'1

Pada b^hagian terdahulu te lah  diuraikan secara 

singkat tentang masalah Keluarga Berencana Masalah in i  

merupakan suatu masalah yang penting bagi Negara hing- 

ga oleh Pemerintah masalah in i telah ditetapkan sebagai 

suatu Progam Tfasional. In i dapat d ilih a t  d a r i d ikeluar- 

kannya. Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970 Keputusan 

Presiden No. 33- tahun 197?. dan Ketetapan NjPR No. IV ta  

hun 1973* Perlu  juga diketahui bahwa sebagai konsekwen- 

sinya dari padia pelaksanaan Keluarga Berencana ini,maka 

dipandang per^u untuk mempertunjukkan a la t  * a la t  untuk 

mencegah hamil.

Untuk keperluan hal tersebut maka haruslah ditem 
£

puh cara-cara yang santensif dan see fek tif *min£kinjagar 

tujuan dari pa^La Keluarga Berencana in i dapat tercapai 

dengan. baik*
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Adapun cara-cara  yang d ipakai, sebagaimana te  -  

lah diutarakan pada bab terdahulu antara la in  • Lienga- 

dakan c er amain-cer amah* kengadakan pertunjukan-pertun -

jukan yang bertujuan/oersifat re k re a t if, H ela lu i Mes-
i

kedia lainnya.

Sarat^a-sarana tersebut digunakan untuk memberi

penerangan tentang apa dan bagaimana serta penting dan

manfaatnya Kjeluarga Berencanr. ?enjelasan-penjelas^n

tersebut tidak sa ja  diberikan tenipat-tempat umum, an -

tara  la in , b 'alai pertenuan, tempat-tempat rekreasi,dan

juga pada ruinah tangga* 
i

ke lihat kenyataan pelaksanaan d a r i Keluarga Be- 

renc^na, seo,agai Program Pemerintah yang harus k ita  

ouksQBkan, te tap i d i la in  pihak k ita  meliiiat adanya pa- 

sa l 534 KUIIS. Ximmil pertanyaan, apakah. Program £eren- 

cana in i pelaksanaannya tidak bertentan^an dengan pa -  

sa l 534 KUHP ?.

Untuk menjawab pertanyaan in i, akan dicolsa un -  

tuk menguraikan dengan memakai ukuran s i fa t  melawan 

hukuninya perooatan*

S ifa t  iaelav/a,n hukumnya perbuatan t e rd ir i  d a r i dua pen* 

dapat, yaitui **

Loeljatno* A z e s ~ s _Pida^a, Bajian  I I  
diktajt kuliah d ite rb itk an “oleh Veksi Kepidanaan FH.Utm, 
Jogjakarta, jhalaman 40.
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Menuiut ajaran s ifa t  melawan Hukum yang fo rn i l ,  

"Perbuatan jrang te lah  mentjotjoki larangan Undang-Un -  

dang, b e rs ifa t  mel?wah Hukum. Uelawan Hukum. b e ra r t i me-
A *\

lawan Undang-Undang, sebab Hukum adalah Undang-Undang”

Jelainya, pelaksanaan Keluarga Berencana itu  j i -

ka menuxut ^ a ra n  s i fa t  melawan hukum yang form il, me -
! * 

rupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena ber-

tentangan pasal 534 KUHP.

Apa tiila  hanya berhenti sampai d is in i  sa ja , maka

je la s la h  badwa pelaksanaan d a r i pada Keluarga Berencana

itu  merupakan perbuatan pidana.
i

Kemudian bagjaimana dengan ketentuan per-undang-undangan 

lainnya dilcjar Kitab Undang-Undang Hukum Pidaha. Agakah 

mempunyai ke'kuatan untuk d ijad ikan  dasar Hukum ?♦

Untukj menjawab pertanyaan tersebut d is in i  akan 

dikeinukakan suatu contoh 5rang konkrit, yaitu  ketetapan 

iviPRS 3o.XXV/kpRS/l966 yang berbpnyi :

Setiap kegiatan d i Indonesia untuk menyeoaxkan 

mengetaoangkan faham atau ajaran  Koiuunis/Marxis- 

me Lehinisme dalam segala bentuk dan manifesta- 

sinya, dan penggunaan segala macaai aparatur ser- 

ta  meftia bagi penyeuaran atau pengemoangan fa  -  

ham atau ajaran  tersebut d ila ran g .

^ I b i i ,  halaman 4=0-
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Apa Jrang nampak dari contoh tersebut bahwa ru -  

musan perbuatan tersebut tidak ditetapkan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, te tap i karena sudah d ite  -  

tapkan oleh suatu Ketetapan MPRS sebagai suatu perbu -  

atan terlar^ng , maka segala perbuatan yang telah mene- 

nuhi perumusan d a r i ketetapan BCERS pasa l-p asa l terse  -  

but Adalah nterupakan perbuatan yang melawan hukura. '

B i la  k ita  lih a t  Ketetapan W RS  No.xVHPRS/l966 tentang 

sumber Tertib Hulcum dan Tata Urutan Perundang-Undangan 

Eepublik Indonesia adalah sebagai berikut !

-  Undang-Undang Dasax 1945

-  Ketetapan Maj e l is  Permusyawaratan Bakyat

-  Undang-Undang

-  Peratiuran Pemerintah Pengganti Undang-Undang’ -

-  Keputusan Presiden

-  Peratiaran Pelaksana lainnya

Pelaksanaan flari Pada Keluarga Berencana yang d itetap 

kan sebagai Program Nasional berdasarkan Keputusan Pre 

eiden no. 3/3.970, Keputusan Presiden no -33/1972 dan 

Ketetapan MP3. Bo. IV/1973 dapat dipertanggung jaw&bkan 

dan tidak la£ i dipandang sebagai perbuatan yang d i la  «

rang atau perbuatan yang melawan hukum*

Disamping itu  juga marilah melihat apa yang dirumuskan 

dalam pasal 50 KUHP yaitu  * Barang siapa  melakukan per

buatan untuk inelaksanakan ketentuan Und engWndang tid^tt
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Jadi apabila  k ita  melihat pasal 50 K.U.H*P. maka 

para pelaksa^a dari Program Keluarga Berencana, segala  

aktifitasnyai tidak dapat dipidana, sebab perbuatan itu  

dilalcsanakan, atas ketentuan Undang-Undang*

Dengan demikian maka menurut a;jaxan*hukum yang fo r mil f  

pelaksaaaan ftari pada Keluarga Berrncan.a tidak dapa*t d i  

pidana.
ii

ad*2. Menuriit a jaran  melawan hukum yang materiel t 

yang dimaksud melawan hukum itu  tidak se la lu  

yang bertentangan dengan hukuyi t e r tu lis ,  tetap i 

juga hukum yang tidak t e r tu lis  ^

Jelasjiya, perbuatan itu  merupakan suatu perbua -  

tan ykng melawan hukum apabila memenuhi unsur 

-unsui? yang tersebut dalam rumusan d e lik , tetapi 

secara obyektif perbuatan itu  merupakan euatu 

hal yfing dapat dibenarkan mengingat kepentingan 

masyataltat.

Dalam hal in i marilah meliliat pada bab terdahulu  

tentap.g tujuan d ari Keluarga Berencana, adalah 

untuk, kesejahteraan Keluarga Berencana dengan

sendirinya adalah untuk kepentingan masyarakat
)

dan Njsgara.

5^Moeljatno., Azas-Xzas^H’̂ m ^P idana, Bagian I I ,  
Diktat Kuliah diterbitkan~oleh  Seksi Hukum Pidana F.H*
UGNU Yogyakarta, h al * 40 *
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Maka[je la s lah  bahwa secara m ateriel, pelaksanaan

d ari pada Keluarga Bercncana tidak melawan hukum*
i

Jadi'dengan demikian, baik  menurut ajaran  melawan 

huktuj yang form il maupun m ateriel, pelaksanaan 

Keluarga Berencana itu  tidak dapat dipidaha, mes- 

kipua memenuhi rumusan atau unsur-unsur d a r i pasSl
r

534 It II H P. ;

Jug^; menurut keputusan Mahkamah Agung 3 Januari 

19661 yang menyatakan i Bahwa suatu tindakan pada 

umum&ya s i fa t  melawan hukumnya h ilang bukan hanya 

berd&sar atas suatu ketentuan Undang-Undang sa ja , 

melainkan juga atas dasar azas keadilan, azas -  

azas hukum yang tidak te r tu lis  dan b e rs ifa t  umum, 

sebagai misal 3 fak tar, ya itu  i

lfegara tidak  dirugikan, Kepentingan Umum d ilayan i,
6)dan terdakwa tidak  mendapat untung.

Keputusan Mahkamah Agung S Januari 1966 tersebut 

bila i k ita  hubungkan dengan pelaksanaan Keluarga 

Berehcana, maka 2

-  Negara tidak d irugikan 5 Bahwa dalam pelaksanaan 

keluarga Berencana tersebut yang bertujuan untuk 

meticapai keluarga sejahtera dalam rangka mencap*^ 

Kesejahteraan Bangsa.

6 ) Suryad arrnawan . L •, H iaPunan^Ke^utus an-K^u^usa.Q 
J i l id  TTuIengenai flukum P id a n a j4 

Pebruari 1967, halaman 555*
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Laka dengan Keluarga Berencana Negara tidak digugikan  

bahk&n dengan tercapainya tujuan Keluarga Berencana 

maka masyarakat, bangsa dan Negara akan menjadi sejah- 

tera .

-  Kepentingan umum d ilayan i * Uaaha. Keluarga Berencana 

ditujukan tidak hmnya untuk kepentingan orang-orang

tertentu $ a ja , tetap i ditujukan kepada semua lap isan
i

maeyarakat dan untuk kepentingan umum.

-  'i.'ei’dakwa tidak mendapat untung : Bahwa para petugas 

dari Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas t i «  

dak bertu^uan untuk mencari keuntungan.

Dengan deiaikian menurut Keputusan H&ikamah Agung 8
j

Jaftuari 1066 tersebut pelaksanaan Keluarga Berencana 

s i fa t  melawan hukumnya hapua*

Da^i apa yang telah diuraikan maka dapatlah d ita r ik  

beberapa kesimpulan antara la in  s

1. Pas£L5j34 K U H P  secara form il masih berlaku d i 

Negara k ita .

2. Keluarga Berencana adalah merupakan program dari 

Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh seluruh  

Bangsa! Indonesia,

3.Pelakspnaan d ari Keluarga Berencana yang merupakan 

program1 d a r i pemerintah in i dapat diancam melang -
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gar pasal 534 K XT H P* Tetapi walaupun derni -  

Id.an, para pelaksana d a r i pada Keluarga Beren

cana in i  tidak dapat dipidana, karena mereka
i

melafcukan perbuatan tersebut atas dasar keten* 

tuan Undang-Undang*
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' B A B  IV 

PflAEPiaC PJjlTO-ADIDATT DA?T P*113 AtlASATOIYA

pembahjasan tentan^ putusr.n pen.^adilan, adalah meru

pakan suatu hjal vanr pexiting karena dicarapinr menyelami 

auata ilmu pelnfetahuan dalam sepi teo ritisn va , ;ju£a meru -  

patetn suatu ^al yan^ tidak  da^at d itin fpalkun pembahasan 

dari d e fi preset isnya*

Denman dikfct^huinya praktek-jjra*:tek yan^ telah te r ja d i se - 

h a r i- lia r i  maka setidak-tidaknya dapatlah dipahami seberapa 

jauh penerapstn dari ketentuan-ketentuan hokum piuam  yarv? 

berlaku terhadap perkara yanr uihadapi*.

Dalam 111ubun^annya denrun uraian in i ,  set&Lah kami 

mempelajari $utusun-putusan penradilan lie reri Surabaya, 

tcrnyata tidttk terdapat putusan tsntan* pelanp^aran terha

dap pasal i33l). K U H  P*.

D en r^  demikian* mala delain bah ini;, kami tidak  da

pat mtincantu^ikan putusan pen rad jlsr dalam perkara 14rse 

but?
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B A B  V 

ghSIMPULAN DAT! 3A&A?T-SABA^

S'etelalji pembahasan dalan bab-bab fcerdahulu men re -
j

nai Keluarra ]Jerenoar>a dalam hubun-^nnya denran pasal ^jb. 

K U  H f  maka feampailah k in i pada bab terakh ir dari kese -  

luruhati uraiaifi in i*

Keluarfa Berencana tfclah monjadi program JJasiOnal 

i ’emerihtah, ufituk pelaksanaan propram Keluarga 3erencana 

in i merupakan suatu keharusan, bukan saja b a f i  Peznerintah, 

tetap i jupa b ^ i  seluruh bangsa Indonesia*

Suksespya program Keluarra Bercncam denran sendi- 

rinya tidak  b e ra r t i akan monin^r^lka'n penraruh-pen^ruh  

nofat i f  bails: ‘bidanr ju r id is  naupun so sio lo ris *

Untuk itu  semua, a3c?n kami kemukakan beberapa Ice -

simpuljan dan ,saran-saran yanr munrkin akan bermanfaat da-
i

lam ranrka usiaha mensukseskan pro^rran Pemerintah, danran 

tidak  menin^^alkan ak ibat-ak ibat ne^atip yan*r manikin tim

bal*

1* laasaleih perkembanran penduduk adalah merupakan su

atu m3  salah yanr dapat menpcnfaruhi tinpkat Itemaii- 

muran suatu bangsa.

Qlyh Itarenanya maka perencanaan penduduk adalah me- 

rupakln salah satu usaha untuk m^n^atasi na jsa lah  -  

ma 5 aJ.ah van/? timbul sebagai aldbat pesatnya per -
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tambahain penduduk#
i

Dalam tyubun^annya dengan in i ,  maka Zelaarra  3erun- 

cam merupakan suatu ueaha yanr dapat diperfunalcan 

untuk ilunf enaalii&n pertumbuhan panduduk, disam -  

pinp t&juan yanr la in  ya itu  untuk memelihara iceae-

ha tan ibu  dan anak*
I

2« Keluarga Berencana bapi Indonesia merupakan pro *-

pram Kfcsional Pemerintah, yan? dilaksanakan atas
i

dasar lj Keputusan Presiden ITQ* 8/ I 9 7O* Keputusan 

Presidien No, 35/1972 dan Ketetapan IIP  S No* iv/

3* Dalam tmelaksanakan program Ksluar/*a. Berencana tim- 

bu lla^  suatu masalah, yaitu  program K e lu a r^  3eren-
1

cana harus suk3es sedan" d i la in  pihak adanya pasal 

S3I1- IC U il P, yan r  dapat men^hambat pelaksanaan pro- 

rram 4e luar t̂  73 er an cam* J

Li.* Denpaji adanya pasal 5 0  X  U II P ; walaupun ^elaksana-

an dajri pada ICcduarra Berencana manenuhi unsur-un -
f

sur pfcsal *53ts- & TJ H P, te tap i perbuatan tersebut 

tidak. merupaiian perbuatan pjdana la ^ i ,  karena para 

petuffis Keluarga Berencana melakaanakan perbuatan -  

nya b'erdasarkan ketcntuan Undanr-Undanr*

5I* Taaalj 5 5 1\. Z  TJ H P secara form il masih tetap berla  -  

ku d i Indonesia, berdasarkan ■tfndanp-Un&anf No  ̂ 1
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tahun I 9I1.6 dan Undan^-Uncif* nr ITo- 75  tahun 1 9 5 8 *

6« Jiwa Holcim Indonesia menranut a jaran  melawan Kukun 

yanr m aterie l, in i dapat k ita  l ih s t  ppda Zeputusari 

Kahkam^h A,ffunr 8 Jammri 1966*

Saran^Qaran*

1* Untulc iiitnrhindari timbulnva ber/iacani-macani TDenafsi-v  i,

ran a ]^n  a r t i  K.eluar.'-a Berencana, maka s^bailcnya 

pemerijTTtah meiabatasi sec ira  teras pelaksanaan dari 

KeluajJfa Berencana, dcnr&n inbnrinfat fak to r-fak to r
1

sosial^ ekono/ai, kesehatan dan a"ama*

I&rer# apabila  tidak , aaka xaunfkin akan menimbul-can 

kesan ne^a'cip terhadap tujuan program Keluarga 3e -  

renca^ta sehin^ra yan" maksudnya ba ik  itu  akan i i v a r -  

haiuba-); pelaksanaan program Keluar^s. Berencanfc eeba-
11

ra i pi,orvram Pamerintah.

2* Sehubunfan den^n  p e ^ ^ r a n  a la t -a la t  nience^h ha

mil# (ml raana diiUiawatir>-\r akan adanya penyplah <ni- 

naan tlalam pe:n3kaia.n, maita d isarartan  kcpads Peme -  

rintajn. untuk men^-ambil tobyi*apa ^ebijakaaniarm., yai~  

tu ;
I

-■ Hendaicnya hanya pada cran^-oranf y^nf dapat nenun- 

julikan surat *aawin ss ja lah  yanf d iperbolchkai/d i- 

iz4'nkan untuk diberikan a la t iacncereh hamilr 

Tl^ndaknya hanya pada £U3at Kesjhatan Llasyarakat
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dan peftu^s-peturas sa ja lah  vs nr diperbolehkaa / 

diisinfcan untuk men.A,edarkan a la t -a la t  mcnoemh 

hamil*,

3* A £& r # ro ~ ran  Peanerj^tah dapat dilaksanakan denfan 

baik , maica pasal 5 3 I1. KU II P perlu dipertimban? -  

kan e^istensinya karena merupakan penrhambat b a r !  

pelak^a-naan program K.el'Aar'-a Borcnoara*

lj> "bahwa prorra^i ^ JLuar^a Bcrencara adalah
! "

prof'i^.m !Taaionalj demjkian jupa ak ibat-ak ibat yaiic 

: mun^dn ditimbulkan oleh ^rakfcek pelaksaraan ICelu- 

ar^a B e r^ c ir© , maka bv ro^ranya pemerintah dalam 

memikirkan peisbontu^n Ifitab Undan£~Undanp Hukum 

ridan£ ra s io n a l, dp-pat mamasukkan pasa l-pasa l ’nn? 

dap^t: nununjans dar memberikan batasan-batasan  

^nnr  te^as terhadap program Xeluarra 3 eranoana*

EenfE^n deiuikian maka d o ^ t l -h  diharapkan pelaksa- 

naan profrant 1 ^aerj ntah itu  tcrlakaana sesuai den ran pro- 

rrani uari 1? &nu’intah*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keluarga Berencana Ditinjau Dari Pasal 534 KUHP Nur, Muhammad 



35

DAP2AH a^S IA S A A N '

1* !Ia£jono n*; ; Keluarra Berencana dan Hub an r -
an j jc la tx rp e . dan ^asyarakatj.da -  

la c  Bio ok Cource li&Luarpa 3e -  

r^ncana ^K* UKAIE, Maret 1971*

2« Keijetapan ila jelis perauoyawarata-n Xlakyat Itejjablik 
Inftonusia "orner j IV/lD?it/l?7 3 » 3ab IY Bahian D* hal. 
7 I1 diperb&nyak oleh P cneran'-nn JDacrah Jiiliter YII3/ 

3r£;vi java*

3* Hoeljatnoi ; Z itab TJndanr-Undan^ Hukufli P i 

dana* tsrjemahan 1^68 ceta&an 

leu /-

\'r* Uoulyatno* ; ” akun Fidnm Baklan I » Kuliah
d i t  sr j'isaahlan oleh Scksi lCe- 
pidanaan ^akultas Hukum tfni -  
vorsitas "a jah  Liada Jogjakar
ta , tahun » #* « « • • *

5* b a d ja tn o . ; Azas-azas Tl'ikaxri x'ldam Bahian
I 5 kuliah d it^ r j jrahkan olob 

s^icsi iw'pidaman UGH J o f-  

jaitfirfca, tahun 1 9 7 1 - 1 9 7 2 *

6 s tiochart0 ; i»t,bi jakaanaan Pemurintah Kte -

n.^irai k isalah  Keluarp?- Be___-
rencara a i I:xtonb3iaJ.d i'u^ -  

b it^ in  oleh BKKBN, B iro Pene- 
ranran dan Aitova si*

6* 3()eharto 5 ICobi.jqksanaan Pemurintah Me -

n~^nai iCjpendudukan dan Peru -< 

ban^l^H# d itorb itkan  oluh 
3IGi3!T ^ iro  Peneran^n dan Mo-

t i\ -3 i 1^73*
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?■* S'.iryadarmjiVv-an L*

H* Poerwodartainto yjS«

10* 7/ildor, Fjrank

; TIiiapunan Keputusan-Keputus- 
an 6pt\ Arang, j i -
l id  IX (yenffem i Hukura £i ~ 
dana) k Pebruari 1967*

9 kftmas ^ahasa Indonesia,; 3a ~ 

f ia n  j£e l ± ,  r tn c rb it  B a la i  
tuotajsa, Jakarta 1966'#

; lianfaat* Mo 5 3 -Media aebaik -  

baaKnva, B iro  ^eneranr^n dan 

k o tivas i BIGGH, Jakarta I9 7 I
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