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BAB I
PBRPUSTAZ^/w.» 

■tmrVE-SITAS Airiw^GC/4*

PENDAHULUAN

1 * Ifrtar Bclakaag Perroasalahaa
Masalah sterilisasi di aegara kita sampai eekarang

iai, masih merupakan masalah yang pokok dan aktual uatuk
di perbiacaagkaa. Bahkan menjadi perbincangan yang tiada

putusnya di kalangan para cendekiawan, baik itu berupa

diskusi maupun tulisan-tulisan di surat kabar, majalah
il»iah, ataupua di media komunikasi laiaaya. Sebuah ar-
tlkel di eajalah Feaiaa meayatakaa sebagai berikut :

Di Indonesia, kedudukaa sterilisasi laksana selir* 
Diakui adaaya, tapi pemer' ■ ' * ' ^ melamarnya

Dalam acara resmi kampaaye KB, sterilisasi tak pernah 
ditoajolkaa duduk di depan. Siapa suka silahkaa, bila 
ragu pikir-pikir dulu. Jika meaolak terserah.1

Di aatara para sarjana sendiri, lebih-lebih di an- 
tara para alira ularoa, masih terjadi perteataagaa peadapat 

mengeaai sterilisasi iai.
Apakah sterilisasi iai dibolehkan ataukah dilaraag 

oleh agama, terutama jika ditinjau dari sudut hukum agama 
Islam. Sampai sejauh maaakah sterilisasi itu boleh dilaku- 
kaa oleh oraag yang memeluk agama Islam itu,

Masalah sterilisasi iai saya tiajau dari sudut hu~

■^'Teropong kecil uatuk sterilisasi", Pemina, No. 
189, Juli 1980, h. 45.

sebagai program keluarga

1
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kuin Ielaro, hal ill terutama disebabkaa karena mayoritas 

darl peaduduk aegara kita adalah memeluk agama Islam,

lareaa hal-hal tersebut di atas, maka saya merasa, 
bahwa masalah sterilisasi iai sangatlah perlu uatuk diba- 

has, terutama peaiajauaaaya dari sudut hukum Islam.

2. Peajelasaa Judul dan Alasaa Pemillhaa Judul

Meagapa pada judul skripai iai dipakai perkataaa 

"sterilisasi", hal iai disebabkaa karema skripsi iai mem- 

bahas meageaai masalah sterilisasi. Apa sebeaaraya yang 

dimaksud deagaa sterilisasi, faktor apa saja yang meado- 

roag oraag uatuk melakukan sterilisasi, bagaimaaa cara 
melakukaa sterilisasi dan apa akibataya jika oraag mela- 
kukaa sterilisasi. Dus isi skripsi saya iai adalah me- 

ageaai sterilisasi dengan permasalahaaaya,
Sedangkaa meagenai kaliraat "ditiajau dari hukum 

Islam" hal iai disebabkaa karena, seperti kita ketahui, 
mayoritas penduduk di aegara kita iai adalah memeluk aga
ma Islam, deagan seadiriaya sebelurij melakukaa sterilisa
si, sebagai oramg Islam, yang semua sikap dan segala 
perbuataa yang dilakukan haruslah sesuai dengan hukum- 
hukum Islam. Bagi mereka yang ingin melakukaa sterilisasi

i
haruslah mengetahui terlebih dahulu, apakah sterilisasi 

itu dibolehkan ataukah dilarang oleh agama Islam. Masalah 
inilah yang menjadi dasar atau alasan, mengapa saya berni- 
at untuk membahas masalah sterilisasi ini, terutama jika
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ditinjau dari sudut hukum Islam

Tujuan Penulisan

Di samping sebagai salah satu syarat untuk memper- 
oleh gelar sarjana hukum, juga diharapkaa :
a. untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu 

pengetahuaa pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya 

terutama hukum Islam;

b. memberikan pengarahan pada masyarakat terutama yang 

beragama Islam apabila mereka ingin melakukan sterili

sasi .

4. Metodologi

a. Pendekatan masalah.

Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi yang 

akan dibahas, maka penulisan skripsi ini didasarkam pada 
bacaan yang membahas mengenai masalah sterilisasi. Di- 

lengkapi juga dengan pendapat para sarjana, para ahli, 
dan tidak lupa pendapat para alim ulama, serta sumber po- 
kok hukum Islam yaitu A1 Qur'an dan Hadith nabi.
b. Sumber data,

Dalam penulisan skripsi ini saya mengguaakan sumber 

data dari tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitaimya dengan 

masalah yang akan dibahas.
c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Karena penulisan ini didapatkan dari tulisan-tulisan
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peadapat para aarjaaa ataupun para ahli, balk dalam beatuk 
llroiah maupua di media komunikasi laiaaya, maka yang digu- 

aakaa dalam peagumpulan data iai adalah studi literatur, 

aedangkaa peagolahaa dataaya, diguaakaa adalah met ode des- 
kriptif atau peajabaraa, daa metode komparatif atau per- 
baadiagaa.

5. Slstematika
Sistematika dalam skripsi iai disusua sebagai beri-

kut:
Bab I merupakaa bab pendahuluaa, dalam bab iai saya 

membahas dan menguraikaa mengenai latar belakaag masalah 

yang mendoroag saya uatuk memilih Judul skripsi ini, alas- 
aa pemilihan judul, masalah, dan metode penulisaanya.

Bab ii menguraikaa tentaag pengertiaa sterilisasi 

meaurut hukum Islam, di mana dalam hal iai akaa saya cu- 
plikkan beberapa hadith dan beberapa ayat-ayat auci A1 
Qur*an sebagai landasan umat Islam. Kemudian sebagai akhir 

bab ini akan saya terangkan mengenai sterilisasi dalam 
hubungannya dengaa keluarga berencana.

Selaajutaya dalam bab III dibahas mengenai Xaktor- 
faktor apa saja yang mendorong seseorang hingga iagin me- 

lakukan sterilisasi, bagaimana pula cara melakukan steri

lisasi, dan apa saja akibat-akibat yang akan terjadi jika 

seseorang telah melakukan sterilisasi.
Berkaitan dengaa bab-bab yang terdahulu, saya akan
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roenguraikan mengeaai pandangan Islam terhadap sterilisasi, 

dan akan saya berikan pula pandangan dari beberapa nlaraa 

mengenai masalah sterilisasi ini, yang kesemuanya saya ba- 
has dalam bab IV.

Bab V yang merupakan bab terakhir, akan saya kemu- 

kakan kesimpulan yang merupakan ringkasan hasil pembahas- 

an dari bab-bab sebelumnya dan sedikit saran.
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BAB II

FENGERTIAN STERILISASI

Apakah sebetulnya yang dimaksudkan dengan sterili-

aasi itu?. Meaurut Guno Samekto, ahli bedah, dalam buku-
aya yang berjudul Vasektomi meaguraikan bahwa "Yaag di-

maksud dengan sterilisasi itu ialah, setiap tiadakan pada

kedua saluran mani yang mengakibatkan orang atau pasangan
2yang bersangkutan tidak akan hamil lagi",

Sedaagkaa Masjfuk Zuhdi mengatakaa bahwa "sterili
sasi ialah memandulkan lelaki atau wanita deagaa jalaa 
operasi (pada umumnya) agar supaya tidak dapat menghasll- 

kan keturunan".
Dari kedua pendapat tersebut di atas dapatlah di- 

tarik suatu kesimpulan, bahwa apa yang dimaksud dengan 

sterilisasi itu ialah suatu tindakan atau operasi yang 

dilakukan terhadap wanita atau laki-laki dengan maksud 
agar supaya yang bersangkutan tidak akan mempunyai ketu^ 

runan lagi.
Sterilisasi itu sendiri pada garis besarnya ada 

dua macamnya yaitu :

pGuno Samekto, Vasektomi, Perkumpulan untuk steri
lisasi sukarela Indonesia, Jakarta, 1978, h. 10.

■^Masjfuk Zuhdi, Islam dan Keluarga Berencana di 
Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1978, hT 40̂

6
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a. sterilisasi untuk wanita yang lazim disebut dengan 
tubektomi;

b. sterilisasi untuk pria yang biasa pula disebut dengan 
vasektomi.

Yang dimaksud dengan tubektomi ini ialah, "setiap 

tindakan pada ealuran telur, yang menghalangi pertemuan 

ael telur dengan sel mani, sehingga wanita tersebut ti- 
dak mungkin hamil lagi".^

Yang dimaksud dengan vasektomi ialah, "operasi se- 

derhana yang dilakukan pada pria untuk maksud keluarga 

berencana permanea, dengan tujuan raeningkatkan kebahagia-
5an, kesejahteraan, dan keeehatan keluarga1'.

Jadi dapat dikatakan, bahwa tubektomi ialah ste

rilisasi yang dilakukan pada wanita, yang berupa segala 
macam tindakan yang dilakukan pada saluran telur, sehing
ga dapat menghalangi pertemuan antara sel telur dengan 

sel mani, dan akibatnya wanita tersebut tidak mungkin 
hamil lagi. Sedangkan vasektomi ialah, sterilisasi untuk 
pria yang berupa operasi sederhana, yang dilakukan pada 
pria untuk maksud keluarga berencana yang permanen se
hingga pria itu tidak akan dapat mempunyai keturunan lagi.

■ - -- - - ■ -- - -- ---—  - ■ ■ — i■
^Dikman Angsar, Lila Dewata, Wido Hariadi, Penun- 

tun Sterilisasi Wanita, cet. II, perkumpulan untuk eTeri- 
lisasi sukarelalndonesia, Jakarta, tanpa tahun, h. 5.

ĉGuno Samekto, op. cit., h. 7.
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1* Daaar Hukum Sterilisasi Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam (di dalam A1 Qur'an dan Hadith) 

yang menjadi sumber pokok hukum Islam, ayat-ayat yang 

mengatur secara jelas mengenai masalah sterilisasi ini 
tidak akan kita dapati. Tang ada hanyalah ayat-ayat dan 

hadith nabi yang membicarakan nengenai masalah keluarga 

berencana (yang untuk selanjutnya disingkat dengan KB) 

atau masalah pembatasan kelahiran. Itupun tidaklah se- 
cara jelas-jelas menyatakan raelarang (mengharamkannya) 

ataupun menyuruhnya (mewajibkannya).
Walaupun demikian oleh para sarjana Islam mauptrn 

para alim ulama, ayat-ayat dan hadith nabi itu sudah 

dapat dipakai eebagai dasar atau alasan hukum daripada 

KE itu.
Di dalam A1 Qur'an, ayat-ayat yang dapat dipakai

flebagai alasan atau dasar hukum mengenai pengaturan ma-

salah KB atau pembataean kelahiran itu cukup banyak.
Antara lain ayat-ayat A1 Qur’an yang berbunyi :
a. Firman Allah, dalam surat An Nisa ayat 9 yang artinya :

dan hendaklah orang-orang merasa khawatir kalau 
raereka meninggalkan dibelakang mereka anak cucu 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejah- 
teraan. Oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa  ̂
kepada Allah dan hendaklah mengucapkan yang benar,

Dari ayat ini dapatlah kita katakan, bahwa Allah, 

telah member! peringatan kepada kita, agar kita tidak

^Masjfuk Zuhdi, op. cit., h, 15.
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i*i 1 L 1 |
PHRPUSTAKAAH 

nrnVBMTAS AmLANOGA |
mejiinggalkan anak-anak maupun kgturukak^yJang-4emahT^aik 
rohani maupun jasmani, sehingga mereka (anak cucu) itu, 
berada dalam keadaan yang sengsara. Untuk itu dituntutlah 

kesadaran kita, agar kita bisa menyesuaikan diri kita, 
yaitu yang berupa tindakan penyesuaian antara penghasilan 
yang kita peroleh dan jumlah anak yang kita punyai. Ini 

adalah untuk menjaga ,atau mengusahakan agar kita bisa 

benar-benar mencurahkan segala perhatian kita dalam me- 
ngasuhnya dan memberikan pada mereka pendidikan yang se- 
maximal-maximalnya, sehingga kelak di kemudian hari kita 

tidak akan meninggalkan mereka dalam keadaan yang sengsa
ra. Oleh karena itu hendaklah kita selalu bertaqwa kepada 
Allah,

b. Firman Allah dalam surat A1 Baqarah ayat 233 yang arti- 

nya :
para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun suntuk, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
masa penyusuan. Dan kewajiban sang ayah, member! ma- 
kanan dan pakaian kepada para ibu dengan sepantasnya. 
Tiadalah dibebani seseorang, kecuali menurut kemaropuan 
yang ada padanya. Tidak boleh ibu nenderita sengsara 
karena anaknya, begitu pula ayah karena anaknya, dan 
ahli waris si anakpun begitu juga, Jika si ibu dan 
si ayah yang hendak menyapih sebelum habis masa dua 
tahun, setelah ada persetujuan dan permusyawaratan 
antara keduanya maka tidaklah mengapa. Dan apabila 
kamu menyerahkan penyusuan anakmu kepada perempuan 
lain, tidak mengapa asal kamu bayar upahnya menurut 
patutnya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah dan ke- 
tahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu ker- 
jakan.7

^Bachtiar Surin, Ter.jcmah dan tafsir AI Qur'an, 
huruf arab dan latin, SumaTra, ^Bandung, tanpa tahun,h. 58.
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c* Firman Allah dalam surat luqman ayat 14, yang artinya :

dan kami telah mengamanatkan kepada roanusia supaya 
berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Ibunya te
lah nengandungnya dalam keadaan lemah semakin le- 
mah juga, Sampai maaa penyapihan bayinya dalam umur 
dua tahun* Karena itu bersyukurlah kepada-Ku, dau 
kepada kedua orang tuarnu, kareaa kepada-Kulah tempat
kembalimu.8

d. Firman Allah dalam surat A1 Ahqof ayat 15» yang arti- 

aya :
Kami perintahkan kepada manusia supaya, berbuat baik 
kepada ibu-bapak. Ibunya mengandung dan melahirkannya 
dengan susah payali* Mengandung sampai dengan menyapih- 
nya, tiga puluh bulan. Sehingga manakala ia sampai 
dewasa, uaianya cukup empat puluh tahun, dia mendo'a : 
"ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana mensyu- 
kuri aikmat-Mu yang telah engkau berikan kepadaku dan 
kepada ibu-bapakku. Jadikanlah amal perbuatanku sesuai 
dengan keridhaan-Mu dan berikanlah kebaikan kepadaku 
berkelanjutan sampai kepada anak cucuku, Sesungguhnya 
aku bertaubat kepada-Mu, dan aku adalah orang yang 
berserah dirirt*9

Untuk ayat-ayat b,c dan d, Masjfuk Zuhdi memberi 
penjelasan demikian : ayat-ayat tersebut di atas (b, c, d) 
memberi isyarat/petunjuk kepada kita, bahwa kita perlu rue- 

laksamakan perencanaan keluarga atas dasar mencapai kese- 
imbangan antara mendapatkan keturunan dengan :
a. ibu dan anak terpelihara kesehatannya, terjaminnya ke- 

selaraatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani 

selama hamil, melahirkan, menyusui dan memelihara anak, 
serta tirobulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan
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dalam keluarganya;

b. terpeliharanya keselamatan ;Jiwa, kesehatan jasmani dan 

rohani anak serta tersedianya pendidikan bag! ai anak;
c. terjamianya keselamatan agama orang tua yang dibebani 

kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.

Berhubung dengan itu maka dapat kita fahami bahwa :
a. ayah sebagai kepala keluarga wajib bertanggung jawab 

atas kesejahteraan anak dan ieterinya;
b. seorang ibu tidak dibenarkan menderita karena anaknya, 

demikian pula ayahnya dan ahli warisnya;

c. tentang penderitaan seorang ibu terdapat isyarat/pe- 

tunjuk yang dapat difahami dalam surat Al Baqarah ayat 

233 dan surat Luqman ayat 14, lamanya 2 tahun sesudah 

nielahirkan, dan surat Al Ahqof ayat 15 lamanya 30 bulan;

d. sesuai dengan ilmu kesehatan, bahwa selama si ibu me- 
nyusui anaknya ia dapat tidak mengalami menstruasi dan
ini berarti selama 2 tahun meneteki ia dapat tidak ha-

mil. Sehingga dengan demikian dapat diambil pengertian
dari ayat-ayat tersebut bahwa ibu hendaknya mengatur
jarak antara dua kehamilan/kelahiran minimal selama 30
bulan = 2% tahun dan bisa dibulatkan 3 tahun.

Waktu 2|-3 tahun sebagai jarak antara kehamilan/ 
kelahiran memang baik menurut ilmu kesehatan (KB di Indo- 

nesiapun menganjurkan demikian), karena seorang ibu memang 

memerlukan waktu tersebut untuk menjaga kesehatannya pada 

waktu hamil agar kandungannya selamat dan ia perlu mere-
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habilitair (memperbaiki dirinya sendiri)
Sedangkan hadith-hadith yang dipakai sebagai alasan/ 

dasar hukumnya daripada KB atau pembatasan kelahiran, an
tara lain yaitu :
a* sabda nabi yang artinya: sesungguhnya lebih baik bagi- 

ffiu meninggalkan ahli warisrau dalam keadaan kecukupan 

daripada meninggalkan mereka menjadi bebam tanggungan 

orang banyak (riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin 
Abi Waqqash);

b* sabda nabi yang artinya : diriwayatkan dari Jabir, dia 

berkata : kami melakukan azl (coitus interuptus) di 

masa Rasulullah di waktu ayat-ayat A1 Qur'an masih di- 
turunkan dan tak ada satu ayatpun yang melarangnya 

(riwayat Bukhari dan Muslim).
Menurut lafaz Muslim : kami melakukan azl di masa 

Rosulullah dan hal ini diketahui oleh beliau dan beliau 

tidak melarangnya
c. sabda nabi yang artinya,diriwayatkan dari Jabir, bahwa 

seorang lelaki datang kepada Rosulullah seraya berkata, 

sesungguhnya saya mempunyai seorang jariyah (hamba sa- 
haya perempuan), dia adalah pelayan dan pengambil air/' 
penyiram kami, saya ingin melakukan hubungan sex dengan 
dia, tetapi saya tidak ingin dia harail, Maka nabi ber-1

sabda, lakukanlah azl padanya, jika engkau kehendaki,

10Masjfuk Zuhdi, op, cit., h. 16-17.
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karena sebenarnya apa yang telah ditakdirkan Tuhan pa

danya paati terjadi. Maka laki-laki itu pergi, kemudi- 

an datang kembali aeaudah beberapa waktu dan berkata, 
sesungguhnya jariyah saya sudah hamil. Maka Rosulullah 

bersabda, bukanlah sudah kukatakan kepadamu, bahwa apa 

yang sudah di takdirkan Tuhan padanya pasti akan terja- 
di.

Uatuk hadith nabi b dan c, Masjfuk Zuhdi memberi 
penjelasan demikian : kedua hadith tersebut di atas dengan 

jalan raenunjukkan, bahwa azl yang dilakukan orang dalam 
rangka usahanya menghentikan kehamilan dapat dibenarkan 

oleh Islam, sebab sekiranya azl itu dilarang, pasti ada 

larangannya (A1 Qur!an) dan/dari nabi (hadith).
Hal-hal yang telah disebutkan di atas adalah bebe

rapa dari ayat-ayat A1 Qur'an dan hadith nabi yang menjadi 
alasan/dasar hukum daripada KB atau pembatasan kelahiran. 
Tetapi apakah ayat-ayat dan hadith ini juga dapat dijadi- 

kan sebagai dasar hukum bâ gi sterilisasi?.
Masalah ini akan saya jelaskan dalam bab selanjut- 

nya, karena untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, 
kita haruslah mengetahui terlebih dahulu, bagaimana sebe- 
narnya hubungan antara KB dan sterilisasi itu.

"^Masjfuk Zuhdi, op. cit., h. 19-20.
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2# Sterilisasi Dalam Hubungannya Dengan KB
Untuk menjelaskan masalah ini, kita harus mengerti 

terlebih dahulu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KB 
.itu?.

Tentang pengertian dari KB itu, di dalam buku 

"Tehnik Keluarga Berencana", yang dibuat oleh bagian 

obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Pajajaran Bandung dinyatakan sebagai berikut : ada dua 

pengertian tentang KB, ialah pengertian secara umum dan 
pengertian secara khusus.

PengertiaR KB secara umum : dalam pengertian umum, 
dapat diuraikan bahwa KB ialah suatu uaaha yang mengatur 

banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi 

ibu maupun fcayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau 
masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan keru- 
gian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.

Pengertian KB secara khusus ; dalam pengertian

sempitnya KB dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada
pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya perobuahan
atau mencegah pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan

12sel telur dari wanita sekitar persetubuhan.
Sedangkan H S M Nasarudin Latif mengatakan :

Bagian obstetri & ginekologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Pajajaran Bandung, Tehnik Keluarga Berencana, 
Eleman, Bandung, tanpa tahun, h. 2£.

1 P
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KB ialah, auatu ichtiar atau usaha manusiawi yang di- 
sengaja, untuk mengatur kehamilan dalam keluarga se~ 
cara tidak melawan hukum agama, undang-undang Negara 
dan Moral Pancasila, demi untuk mcncapai kese.jahtera- 
an keluarga khususnya, daniccsc.iahteraan bangsa dan 
negara paaa umumnya.lJ

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapatlah di- 

arabil suatu kesiropulan, bahwa yang dimaksud dengan KB itu 
ialah, suatu usaha dari manusia untuk mengatur kehamilan 

agar tercapai suatu keluarga yang sejahtera,

Sedangkan usaha dari manusia untuk mengatur keha

milan itu lebih dikenal dengan eebutan rtkontrasepsin. 
Sedangkan kontrasepsi itu sendiri dapat dilakukan dengan 

berbagai macam cara. Adapun cara-cara itu dapat disebut- 
kan sebagai berikut : \

A. Pengaturan kehamilan

1. Pencegahan kehamilan

a. Wanita : I U D, pil, obat auntik, cara-cara 
yang sederhana. 

b# Pria : kondom, coitus interuptus.
2* Pengakhiran kehamilan

Menstrual Regulation (Induksi Haid), pengguguran.
B. Pengaturan kesuburan 

Pengakhiran kesuburan (sterilisasi)

Wanita : tubektomi

^Moh. Dachlan & H S M Nasarudin Latif, Keluarga 
Berencana dlpandang dari sudut Islam, Badan koordinasi 
kB ^aTslonal Biro penerangan & motivasi, tanpa tahun, h. 19.
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Pria s vasektomi.
Jadi dengan demikian dapatlah dijelaskan mengenai 

masalah sterilisasi dalam hubungannya dengan KB, yaitu 
bahwa sterilisasi itu adalah merupakan salah satu dari 
pada cara-cara kontrasepsi yang digunakan untuk mencipta- 

kan suatu keluarga yang sejahtera (pada khususnya) dan 

kesejahteraan bangsa dan negara (pada umumnya) yang »enja

di tujuan daripada KB itu,
Jadi jelasnya : sterilisasi itu adalah merupakan 

salah satu cara yang dipergunakan dalam KB untuk mencapai 

tujuan daripada KB itu sen^iri.
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BAB III.

STERILISASI DENGAN PERMASALAHANNYA

Berdaaarkan buku-buku yang diterbitkan oleh PUSSI 
yaitu buku Penuntun Sterilisasi Wanita dan Vasektomi, ma

ka dapatlah kita katakaa sebagai berikut :
1* Faktor-faktor yang Mendorong Orang Melakukan Steriliaaai

a. Faktor kesehatan,
Ialah semua gangguan kesehatan, baik rohani maupun 

jasmani, yang akan menganc^m jiwa atau keselamatan seorang 

ibu bila ia hamil. Misalnya, karena penyakit jantung, pe- 

nyakit ginjal, hipertensi, dan lain sebagainya. Pada kea- 
daan gangguan-gangguan kesehatan semacam ini, seorang wa

nita tidak diizinkan hamil untuk selamanya, Sehingga cara 

yang paling tepat untuk mengatasi ini ialah dengan steri

lisasi ♦
b. Faktor sosio-ekonomis.

Ialah keadaan tertentu dari suatu keluarga yang 

mempunyai masalah-masalah kehidupan dalam rumah tangga 
dan masyarakat, di mana penambahan jumlah anak akan roem- 

perberat masalah-masalah yang sedang dihadapi.

c. Atas permintaan.
Di negara-negara lain ada anggapan bahwa suami 

isterilah yang berhak menentukan jumlah anak yang diingin-

17
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kan, Ada pula pasangan-pasangan yang sama sekali tidak 

ingin mempunyai anak (di Indonesia, hal seperti ini jarang 

atau bahkan tidak pernah kita temui)*

2. Cara-cara Melakukan Sterilisasi

Pada Wanita ; sterilisasi pada wanita dapat diker- 
jakan pada waktu-waktu tertentu dan dapat dikerjakan de
ngan berbagai macam cara.
a. Sterilisasi 4nterval.

Ialah sterilisasi yang dikerjakan antara dua in
terval haidl, Pada sterilisasi ini, waktu yang tepat ialah 

setelah haidl bersih. Ini dimaksudkan agar wanita yang 

akan menjalani sterilisasi tersebut, pasti tidak dalam 
keadaan hamil, karena ia baru saja selesai haidl.^

b. Sterilisasi post partum,
Disebut pula sterilisasi pasca persalinan, ialah 

sterilisasi yang dikerjakan setelah 24-48 jam selesai
persalinan. Maksud sterilisasi ini ialah agar ibu yang

i
baru melahirkan dapat sekaligus dikerjakan sterilisasi 
ketika sedang mondok di Rumah Sakit. Dengan demikian keti- 

ka penderita pulang setelah persalinan ia juga sudah menja- 
lani sterilisasi. Cara ini jelas lebih praktis, karena ia 
tidak perlu di kemudian hari, datang ke Rumah Sakit lagi

■^Dikman Angsar, Lila Dewata, Wido Hariadi, op. cit.,
h. 11.
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untuk sterilisasi.^

c. Sterilisasi post abortum.
Disebut pula dengan nama sterilisasi pasca kegugur- 

an. Sama halnya pada sterilisasi pasca persalinan, pada 
sterilisasi inipun, seseorang yang baru mengalami kegugur- 

an dapat sekaligus menjalani sterilisasi.^
d. Sterilisasi bersamaan £engan pembedahan lain.

Bila seorang wanita kebetulan menjalani pembedahan

untuk melahirkan anak, pembedahan tumor-tumor kandungan,

maka secara bersamaan dapat pula dilakukan sterilisasi.
Hal ini juga mempunyai arti praktis, yaitu sekali membuka

17perut, dapat dilakukan dua tindakan bersamaan.
Posisl penderita/pasien ketika menjalani pembedahan

Pada waktu menjalani pembedahan sterilisasi, pasien
akan dibaringkan dalam posisi tertentu, yakni : posisi

berbaring datar : pasien ditidurkan terlentang dengan kaki
lurus. Posisi berbaring secara ini, hanya dikerjakan pada

18tindakan sterilisasi pasca persalinan; posisi lithotomi : 
pada posisi ini pasien akan dibaringkan terlentang, sedang- 
kan kedua kaki terbuka, dengan pangkal paha dan lutut ter- 
tekuk, Posisi secara ini diperlukan untuk sterilisasi in-

l5Ibid.
16Ibld.

17IMd.
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i q * —  - ►terval atau post abortus;  ̂posisi menungging atau kaee-
chest : pasien diminta tidur tengkurap, kemudian diatur 

sedemikian rupa, sehingga pasien menungging dengan dada
menekan meja pembedahan dan kepala menghadap ke satu sisi.

20Posisi ini diperlukan pada sterilisasi dengan kuldoskop.

Teknik cara mencanai saluran telur
Berhubung saluran telur terletafc di dalam rongga pe- 
rut bagian bawah, mak* diperlukan suatu cara tertentu 
untuk mencapainya, Cara tersebut dapat berupa : atem- 
buat lubang dengan sayatan pada dinding perut. Sayatan 
ini dibuat hanya sepanjang 2,5 cm (sayatan mini). Mem- 
buat lubang pada dinding perut dengan suatu sayatan di
sebut laparotomi. Oleh karena itu tindakan ini lazim 
disebut "mini laparotomi". Letak irisan dengan melin- 
tang di bawah pusat (disebut sterilisasi subumbilical), 
memanjang antara pusat dan rambut kemaluan, dibuat un
tuk sterilisasi interval atau kadang-kadang post abor-
tum.21
Membuat lubang pada dinding perut dengan trocar, Dengan 
suatu alat khunus yang disebut trocar, maka dinding 
perut di tusuk. Lubang ini hanya berpenampang 1,5 cm. 
Setelah dinding perut berlubang oleh trocar, maka ke 
dalam lubang trocar tadi dimasukkan alat khusus lain- 
nya lagi yang disebut laparoskop. Membuat lubang dengan 
trocar, disusul memakai laparoskopik, Sterilisasi ini 
uwumnya untuk masa interval atau post abortum,22

Membuat lubang dengan suatu irisan pada dinding 
liang senggama. Pada dinding belakang liang senggama, di
buat irisan yang panjangnya 2 cm, dan melalui lubang ini 

dilakukan pembedahan saluran telur.
Dapat juga dibuat suatu lubang pada dinding lubang

19Ibid.
20
21
22

Ibid.

Ibid,, h. 17. 
Ibid., h. 18.
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senggama dengan memasukkan trocar. Cara pembedahan ini la-
23zim disebut pembedahan kuldoskopik.

Dengan melalui rongga rahim yaitu ke dalam rongga 

rahim di masukkan auatu alat khusus yang disebut histeros* 

kop. Dengan alat ini dapat dilihat mulut saluran telur
yang menuju rongga rahim, dan tempat ini kemudian dibakar

\ , . 24.dengan percikan api listrik (cauter).
Tindakan yang dilakukan pada aaluran telur

Tujuan utama dari tindakan pembedahan pada saluran

telur ialah menghalangi sel telur bertemu dengan sel mani.

Untuk ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan.

Ligasi : yakni mengikat dengan benang saluran telur
kiri kanan pada 1/3 bagian tengah. Sehingga saluran telur

25pada tempat ikatan menjadi buntu. y

Eksisi : ialah memotong sebagian kecil saluran te-
26lur, sehingga saluran telur menjadi buntu pada dua tempat.

Ligasi & eksisi : di sini saluran telur diikat, ke-
27mudian dipotong di atas sirapul ikatan.

Heseksi partial : ialah melakukan potongan pada 
sebagian saluran telur, sehingga saluran telur buntu pada

23
24

25
26

27

Ibid
Ibid.
Ibid.

Ibid.

Ibid.
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satu tempat.
Reseksi total : memotong dan mengangkat seluruh

panjang saluran telur, sehingga wanita tersebut tidak mem-
29punyai saluran telur lagi. 7

Oklusi : ialah membuat buntu saluran telur dengan 

suatu alat penjepit yang lazimnya berbentuk ciacin dan di-

sebut falope ring.
Fulgirasi : ialah membuat buntu saluran telur de

ngan percikan api listrik (cauter).^1

Pada pria : sterilisasi pada pria dapat dilakukan 
sewaktu-waktu.

Jaiannya/teknlk operasi vasektoini

Penderita dipersilahkan tidur di atas dipan. Sete- 
lah celana dalam dibuka, daerah kulit scrotum (kantong pe- 

lir) di desinfektir dengan desinfektans yang tidak merang- 
sang kulit. Bila ada bulu, perlu dicukur lebih dahulu. Vas 

deferens (saluran mani) dicari dan difixir dengan ibu jari, 
jari tengah, dan jari telunjuk, kemudian didesak ke tengah. 

Tepat di linea mediana di atas vas deferens, kulit scrotum 
diberi anaestesi lokal £ cc, lalu jarum di teruskan masuk 
dan distal serta proximal vas deferens dideponir lagi ma-

28

Ibid.

29Ibld., h. 19. 
50IMd.
31Ibid.

28
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•z p
sing-masing i cc procain 1 %.

Kulit scrotum diiris longitudinal 1 sampai 2 cm,

tepat di ataa vas deferens yang telah ditonjolkan ke per-
mukaan kulit. Setelah kulit dibuka, vas deferens dipegang
dengan klem, disiangi sampai tampak mengkilat seperti

bakmi. Perdarahan dirawat dengan cermat. Kemudian vas
deferens dipegang dengan klem dan dipotong sepanjang 1 cn,
ujung-ujungnya diikat iengan benang sutera, Vas deferens

parstestikuler diletakkan di luar fascia, sedangkan ujung
1.1.

lainnya dibiarkan dalam fascia,
Setelah perdarahan dirawat, fascia ditutup dengan

catgut (jahitan dengan benang yang akan hancur sendiri
setelah tiga hari) dan kulit scrotum ditutup dengan 1 atau

2 jahitan catgut. Kulit didesinfektir lagi, lalu disemprot

dengan dermoplast, Sebelum 1 minggu jahitan catgut akan

lepas dengan sendirinya.^
Mengapa vas deferens pada vasektomi harus dipotong

sedikit?, ini disebabkan karena vas deferens roempunyai

daya regenerasi (tumbuh kembali) yang tinggi. Bila vas
deferens hanya diikat tanpa dipotong, maka dengan cepat
terjadi regenerasi. Regenerasi ini diperrnudah, karena ada-
nya fasi/pembungkus vas deferens.

Guno Samekto, op. cit.» h. 29.•*2

33nid.

34Ibid.
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Varlasi dalam teknik vasektoml

a. Insisi.
Pemotongan vas deferens yang paling gampang adalah 

dengan cara mengambil melalui insisi pada kulit scrotum, 
makin tipis kulit scrotum dan makin besar vas deferens 

Riakin mudah pengambilannya. Insisi kulit scrotum dapat 

satu, dittengah (panjangnya lebih kurang 1 cm) atau 2 

(bilateral) insisi di kanan dan kiri kulit scrotum, arah 
insisi dapat melintang atau memanjang. Perkecualian : pada 
penderita hernia inguinalis, ahli bedah akan sekaligus me

motong vas deferens melalui irisan inguinal (lipat paha).

b. Fiksasi vas deferens, i
(1). Vas deferens difixir dengan 3 jari (ibu jari, 

jari telunjuk, dan jari tengah),
(2), Vas deferens difixir dengan mencoblos kulit denga* 

jarum lurus tepat di bawah vas deferens.
c. Penutupan ujung-ujung vas deferens setelah dipotong.

(1). Salah satu atau kedua ujung vas deferens di beng- 

kokkan dan diikat,
(2). vas deferens diikat secara tumpang tindih,

(3). mucosa dari ujung vas di-coagulir (dibakar dengan 
listrik),

(4). ujung-ujung dijepit dengan jepit halus (clip) dari 
bahan logam tantalum,

(5). satu ujung dibiarkan di luar fascia (bungkus) vas 
deferens, sedangkan ujung lainnya di benamkan
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dalam fascia (ini merupakan cara yang mudah dan 

efektif).
Nomer 1-5 dimaksudkan untuk mencegah rekanalisasi 

(penyambungan) secara spontan. Namun ada juga cara vasek- 
tomi "dimana vas deferens tidak dipotong", tetapi hasilnya 
kurang memuaskan. Lagi pula tidak ada "dokumen" berupa po- 

tongan vas deferens yang dapat di kirim ke laboratorium 

pathologi anatomi.
Vasektorai ternyata juga dapat dilakukan dengan tan-

pa melakukan pengirisan pada kulit, misalnya saja :
1, a. saluran mani diikat bersaroa-sama dengan kulit

scrotum, dengan cara mencobloskan jarum dengan 

benang sampai ke bawah saluran mani, hasilnya tentu 

untung-untungan;
b. dapat juga disuntikkan larutan formalin 4$, melalui 

kulit scrotum, 5 cc formalin disuntikkan ke dalam 
saluran mani. Cara ini juga untung-untungan dan ha- 
rus dilakukan beberapa kali;

c, saluran mani dapat dibakar dengan mencobloskan Jarum 
cauter halus melalui kulit ke dalam saluran mani, 
Tentu saja kulit sebelumnya dianaestesi lokal, hasil

nya juga untung-untungan, bahkan dapat membakar pem-
buluh darah. J

2. Vasektomi dapat juga dilakukan dengan tanpa memotong 
saluran mani, Setelah kulit dibuka dan saluran mani di

35Ibid., h. 42.
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tampilkan, saluran mani kemudian diclip, atau diikat, atau

diikat kemudian diinsisi (vasotomi), dapat juga diiasisi
kecil kemudian di masukkan semacam spiral kecil ke dalam

•zc
lumen saluran mani (intra vas device),

Seorang pria setelah di vasektomi, tidak akan dapat 

langsung menjadi steril, karena masih ada timbunan aisa- 
sisa spermatozoa (bibit) yang akan hilang sendiri setelah

3 bulan. Sisa-sisa sperma itu juga akan hilang sendiri 
setelah bersenggama paling lama setelah 12 kali, oehingga 

bagi suami isteri yang isterinya tidak ber KB diharuskan 
untuk memakai kondom. Jadi jelasnya, selama 12 kali ber- 

senggama, perlu memakai kondom; kondom ke 12 jang&n dibuang, 
tetapi diperiksakan ke laboratorium; bila ternyata steril 

(air mani tidak mengandung spermatozoa/bibit lagi). Untuk 

meyakinkan diperiksakan sekali lagi, bila ternyata setelah
2 kali diperiksakan hasilnya tetap steril, maka suami is
teri tidak perlu memakai kontrasepsi lagi.

3. Akibat Sterilisasi
Gangguan-gangguan atau akibat-akibat apa sajakah 

yang akan terjadi pada seseorang, setelah orang itu men- 
jalani suatu operasi sterilisasi?. Pada umumnya, gangguan- 
gangguan atau komplikasi yang terlalu seriua atau berbahaya 

tidak terjadi pada orang yang telah menjalani/baru saja

56ibid
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menjalani operasi sterilisasi. Tetapi kemungkinajft untuk 

itu masih saja ada, dan keluhan-keluhan kecil biasanya 

masih saja ditemukan/diderita.
Pada wanita biasanya keluhan yang sering terjadi 

adalah, terjadinya perdarahan yang banyak dari lubang ke- 
maluan, panas badan, nyeri yang hebat pada perut, dan pe- 
rut yang gembung. Untuk mencegah atau mengurangi terjadi- 

nya hal itu maka :
a. hubungan kelamin boleh dilakukan pada sterilisasi yang 

dikerjakan lewat dinding perut, 1 minggu setelah pembe- 
dahan (kecuali pembedahan sterilisasi setelah persalin- 

an hubungan kelamin hanya boleh dilakukan setelah sele- 
sainya masa nifas). Pada sterilisasi yang dilakukan me
lalui lubang kemaluan, hubungan kelamin diizinkan sete-

"37lah tiga ainggu keroudian;^
b. satu minggu setelah pembedahan, pasien diminta datang 

ke klinik untuk diperiksa kandungannya oleh dokter.
Serta untuk mengetahui apakah pasien mempunyai keluhan 
atau tidak;'*®

c. sebulan, tiga bulan, enam bulan serta satu tahun setelah 

pembedahan, pasien diminta pula datang ke klinik untuk 
dilakukan pengawasan yang lebih lanjut akibat pembedahan

“59sterilisasi.

^Dikrnan Angsar, Lila Dewata, Wido Hariadi, op. cit.,

58Ibid.
39IMd.

h. 21.
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Seorang wanita apabila telah menjalani operasi 

sterilisasi, dapatlah dikatakan bahwa kemungkinan baginya 

untuk dapat hamil lagi adalah kecil sekali. Karena sterili
sasi adalah suatu tindakan yang mencegah kehamilan secara 
permanen. Dus berarti bahwa seorang wanita yang telah mem- 

punyai tekad untuk menjalani suatu operasi sterilisasi maka 
ia juga harus berani menanggung resiko bahwa ia tidak akan 

mungkin hamil lagi.

Tetapi kadang-kadang ada juga seorang wanita yang 

telah menjalani operasi sterilisasi, ternyata masih saja 
bisa hamil. Hal ini kemungkinan bisa disebabkan karena 

ikatan benang sutera itu terbuka dengan sendirinya.
Apabila ada seorang wanita yang telah menjalani 

operasi sterilisasi, setelah beberapa waktu ternyata ia 

ingin agar dapat hamil lagi, maka hal itu dapat dilakukan 

dengan menjalani operasi lagi. Tetapi kemungkinan untuk 
dapat kembali seperti sedia kala adalah sedikit sekali.
Jadi dapat dikatakan bahwa seorang wanita yang sudah men- 
jalani/melakukan operasi sterilisasi, jika ingin hamil lagi 
maka dapat saja dilakukan dengan melalui operasi, ifttapi 
pada umumnya operasi seperti ini lebih sulit dilakukan dan 

kemungkinan untuk menjadi normal seperti sedia kala adalah 

sedikit sekali.
Pada pria, komplikasi yang mungkin terjadi dalam 

itinggu pertama setelah operasi adalah :
a. terasa agak sakit, terutama setelah bekerjanya procain
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hilang;
b. hematom superficial pada scrotum yang dapat menjalar 

ke '.kulit perut bagian bawah dan paha. Biasanya orang 
masih dapat berjalan dan tidak ada keluhan, tarapaknya 

agak menakutkan, tetapi tidak berbahaya. Ini akan 

hilang sendiri setelah beberapa minggu;^

c. perdarahan pasca bedah (post-operatif); untuk mencegah 

komplikasi ini, maka hemostasia (perawatan perdarahan) 

harus sempurna, plexus pampiniformis jangan dirusak, 
Sebaiknya beristirahat 1/4 jam sesudah vasektomi, bebe
rapa hari setelah operasi, jangan bekerja berat;^

d. infekei pada luka operasi atau sebagai akibat suatu 
komplikasi pada hematom. Ini juga dapat dihindari dengan 

memperhatikan sterilitas;

e. kerusakan/atrofi dari testes apabila arteria testi 
cularis terpotong, untuk mencegah ini perlu meraba/ 
palpasi & fizasi/isolasi vas deferens dengan baik, sebe-

A Olum kita mulai dengan incisi kulit scrotum;
f. bila benang/ikatan tidak dapat di absorbsi, maka dapat 

menimbulkan gramuloma;
g. tetanus bila operasi kurang steril.

Komplikasi yang mungkin terjadi kemudian adalah:

^Guno Samekto, op, cit,t h, 45. 

41Ibid.

42Ibid.
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a. infeksi sekunder pada tempat operasi, bila perawatan 

pasca bedah tidak baik;

b. orchitis : radang pada buah pelir. Dapat terjadi pada 
orang yang sebelumnya menderita prostatitis, epididymitis

A Xatau penyakit kelamin;
c. epididymitis : radang pada pangkal vas deferens* Dapat

terjadi pada orang yang eebenarnya sudah menderita
epididymitis yang terselubung dan bangkit karena dipacu 

4.4.vasektomi;

d. gramuloma spermatik dan sinus dapat terjadi pada ujung 

testikuler dari vas deferens;
e. reanastomosis spontan, dapat terjadi bila teknik opera

si tidak baik.

Seorang pria setelah menjalani operasi sterilisasi, 
selang beberapa waktu seperti yang telah ditentukan oleh 

dokter, ia akan menjadi steril, Namun ada kalanya meskipun 

si suami telah menjalani sterilisasi namun toh si isteri 
ternyata masih saja dapat hamil, kemungkinan hal ini dapat 
disebabkan karena :
1, kesalahan memotong pada waktu operasi, bukan vas * 

deferens yang dipotong, melainkan jaringan lain; 1i
2. ikatan-ikatan pada ujung-ujung vas deferens tidak sem- 

purna, lepas atau terlalu keras sehingga mengiris dinding

45Ibid.
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vas deferens;
3* terdapat vas deferens tambahan (double), yaitu ada dua 

buah vas deferens pada satu aisi;
4. bersenggama sebelum aperma betul-betul negatif (kosong);

5. adanya penyambungan kembali (rekanalisaai) dari ujung- 

ujung vas deferens yang dipotong.

Seorang laki-laki yang telah melakukan operasi ste
rilisasi dan telah menjadi steril, apabila ingin kembali 

seperti sedia kala sebelum melakukan sterilisasi dengan 

alasan tertentu, maka ia dapat melakuksui operasi 

reanastomosis (penyambungan kembali) dari vas deferens* 
Adapun cara operasi reanastomosis (penyambungan kembali) 
dari vaa deferens dapat dilakukan dengan jalan yang diaam- 

bung hanya satu vaa deferens saja atau dapat juga kedua- 

duanya, adapun caranya adalah :
1. si pasien/akseptor dibius dengan anaestesi umum atau 

anaestesi spiral,
2. kulit scrotum diiris di atas bekas luka vasektomi,

3. ujung-ujung vas deferens dicari, ujung bagian pro simal 
(dekat testes) umumnya lebih besar daripada ujung lain- 

nya,
4. ujung-ujung dipotong lagi untuk membuang jaringan parut 

(scar tissue),
5. kedua ujung di dekatkan, lalu dijahit ujung dengan 

ujung,
6. dalam lumen (lobang) vas deferens dapat di masukkan
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benang penguat (splint) aaii nylon, polyethylen a-.au 

bahan lainnya. Penguat (splint) dlcabut setelah sepu- 

luh hari.
Untuk operasi penyambungan kembali ini maka si pa

sien haruslah dira’.vat di rumah cakit*
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PANDANGAN ISLAM TERHADAP STERILISASI

Seperti kita ketahui, KB yang kini telah menjadi

program national, telah dapat diterima oleh semua golongam
agama dan seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang dikata-

kan oleh Mukti Ali :

Bahwa persoalan agama dan Keluarga Berencana dapat 
dikatakan "sudah selesai". Pandangan agama terhadap 
masalah ini sangat positif. Tak ada satu agamapun 
di Indonesia yang secara serta merta dan tak bisa 
ditawar-tawar menolak gagasan dan program KB. Dengan 
perkataan lain, pada dasarnya agama tidak melarang 
KB itu.4-5

Terhadap masalah sterilisasi yang sampai saat ini 

belum juga menjadi program KB pemerintah, disebabkan kare

na sterilisasi dewasa ini masih merupakan masalah yang me
nurut istilah Departemen Kesehatan "rawan" sifatnya, dan 

masih banyak golongan masyarakat yang belum dapat menerinia 
sterilisasi.

Bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam terhadap 

masalah sterilisasi ini?. Untuk menjelaskan hal ini, maka 
akan saya kemukakan beberapa pendapat dari para alim ulama

BKKBN, Keluarga Berencana dltin.jau dari se^i agama- 
agama besar di Dunia, BKKBN biro penerangan dan mcTtivasi, 
Jakarta, 1977, h.~37

33
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Masjfuk Zuhdi (dalam bukunya Islam dan Keluarga 

Berencana 41 Indonesia), menguraikan bahwa demikian Islam 

tidak nembenarkan vasektomi (sterilisasi untuk laki-laki), 

dengan alasan :
a. karena sterilisasi/vasektoai berakibat pemandulan 

tetap, dimana hal ini adalah bertentangan dengan 
tujuan pokok perkawinan menurut Islam. Karena tuju- 
an pokok dari perkawinan menurut Islam ialah : se- 
lain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami 
isteri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga 
untuk mendapatkan keturunan yang sah serta mendidik- 
nya;

b. karena sterilisasi/vasektomi, mengubah ciptaan 
Tuhan, dengan memotong dan menghilangkan sebagian 
dari tubuh manusia yang sehat dan berfungsi (salur
an mani).46

Sedangkan pada tubektomi (sterilisasi untuk wanita),

Masjfuk Zuhdi Kiengatakan :
bahwa pada prinsipnya tubektomi ini juga dilarang 
oleh Islam, dengan alasan yang pada pokoknya sama 
dengan alasan yang raelarang vasektoni. Hanya saja 
bagi wanita yang benar-benar terancam kesehatannya/ 
jiwanya, bila ia mengandung, maka Islam dapat membenar- 
kannya, nisalnya jika seorang wanita selalu mengeluar- 
kan darah banyak pada waktu persalinan, atau selalu 
kesehatannya terganggu secara seriua setiap kali ia 
hamil, raaka tubektomi dapat dibenarkan oleh Islam.47

Dari alasan-alasan yang dikemukakannya itu maka
Masjfuk Zuhdi mempunyai/menarik kesimpulan sebagai berikuti
bahwa segala cara/obat/alat kontrasepsi yang mempunyai 

akibat pencegahan kehamilan selamanya, tidak dapat dibenar-

^Masjfuk Zuhdi, op. cit., h. 41 

47Ibid., h. 42.
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kan Islam. Misalnya sterilisasi untuk lelaki (vasektomi) 
dengan alasan apapun dilarang/diharamkan oleh Islam, kare

na hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan dan ke- 
■uagkinan keluarga ya»g bersangkutan aemerlukan keturunan 
di kemudian hari. Tetapi bagi wanita yang selalu mengelu- 
arkan banyak darah pada waktu persalinan atau wanita yang 

selalu terganggu kesehatannya dengan serius pada setiap 
kali hamil* maka Islam dapat memberi dispensasi kepada wa
nita tersebut untuk melakukan tubektomi.

Sjaich Mahmoud Sjaltout dalam bukunya Fatwa-fatwa 

pada jilid II, beliau ini tidak secara tegas menerima atau 

menolak mengenai dipakainya cara sterilisasi dalam masalah 
pembatasan kelahiran, karena di dalam bukunya itu dikata^ 

kan :
Bila syariat Islam menghendaki adanya warga yang ba
nyak dan kuat bukan kurus, maka syariat Islam berusaha 
pula menjaga kelahiran dari kelemahan dan kekurusan, 
dan berusaha sekuat-kuatnya untuk menolak bahaya yang 
mengancam kehidupan manusia.4®

Dikatakan pula bahwa satu di antara kaidah-kaidah 
syariat adalah berbunyi : "bahaya sedapat mungkin harus 
dicegah". Selanjutnya Mahmoud Sjaltout mengatakan bahwa 
atas dasar ini para ulama menetapkan boleh mencegah keha-; 
milan untuk sementara atau untuk selama-lamanya kalau salah 

seorang di antara suami isteri atau pada kedua-duanya ada

Sjaich Mahmoud Sjaltout, Fatwa-fatwa, jilid IIt 
terjemah, Bustami A Gani, Zaini Dahlan M A., Bulan Bintang, 
Jakarta, 1973, h. 55.
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penyakit yang dikhawatirkan akan menular kepada keturunan-

nya. Dikatakan pula :
Pembatasan kelahiran dengan alasan-alasan yang khusus 
ini, yang tentunya tidak mengenai seluruh umat, bahkan 
mungkin hanya sebagian kecil saja adalah diperbolehkan 
oleh Sjara1, bahkan diwajibkan mengingat besarnya baha- 
ya atau kelemahan yang bakal menimpa.49

Dari pcrkataan, atau untuk selama-lainanya11

ini, maka dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya Mahmoud 

Sjaltout tidaklah menolak secara tegas-tegas dipakainya 

cara sterilisasi dalam hal pembataaan kelahiran ini. Hanya 
saja cara pemakaian sterilisasi ini haruslah dipakai kare
na adanya alasan-alasan yang khusus yaitu yang disebabkan 

karena penyakit yang dikhawatirkan akan menular kepada ke- 

turunannya akibat hamilnya sang ibu, dan lagi alasan ini 
tidaklah berlaku bagi seluruh lapisan uroat, karena mungkin 

hanya sebagian kecil saja yang diperbolehkan oleh sjara’.
Mahmoud Sjaltout dengan pendapat-pendapatnya seper- 

ti yang tersebut di atas tidaklah menberikan batasan apa- 
kah sterilisasi ini dilakukan oleh laki-laki ataukah oleh 

perempuan. Asalkan saja sterilisasi itu dilakukan dengan 
memenuhi syarat yaitu adanya alasan-alasan yang khusus 
seperti yang telah disebutkan di atas.

Sementara itu biro penerangan dan motivasi unit 

KB Muhamraadiyah dalam penerbitan bukunya yang berjudul 

Membina Keluarga Sejahtera pada dasarnya mengatakan bahwa

49Ibid.
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usaha menghindari kehamilan dengan jalan aerusak/merubah 
organisms yang bersangkutan pada dasarnya dipaadang ber- 

tentangan dengan ajaran Islam,

Selanjutnya di dalam buku itu pula di mana terdapat 
tulisan yang merupakan turunan keputusan majelis tarjih 

(ulama) Muharomadiyah di Sidoarjo tahun 1968 tentang masa

lah KB dalam kesimpulannya merautuskan sebagai berikut :

1. mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran 

Islam. Demikian pula KB yang dilakukan dengan pencegah- 
an kehamilan;

2, dalam keadaan darurat dibolehkan sekedar perlu dengan 

syarat persetujuan suami isteri dan tidak mendatangkan 

nudlarat jasmani dan rohani.
Sedangkan dalam penjelasannya nomor : 4,5 dan 6 di-

•»
katakan sebagai berikut :
4. pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan 

ajaran Islam ialah : sikap dan tindakan dalam perkawin- 
an yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan atau 

dengan cara merusak/merobah organisme yang bersangkutan 
seperti : memotong, mengikat dan lain-lain,

5. memberi jarak pada kehamilan dapat dibenarkan atas 
kondisi dlarurat berdasar kesehatan dan pendidikan, 
dengan persetujuan suami isteri dengan pertimbangan 

dokter dan ahli agama,
6. Yang dimaksud dalam kriteria dlarurat ialah :

a, mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu
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karena mengandung atau melahirkan, dan hal itu dike- 

tahui dengan pengalaman atau keterangan dokter, se- 

suai dengan firman Allah yang artinya : "janganlah 
kamu menyatukan dirimu ke dalam kebinasaan" (Al 

Qur'an surat Al Baqarah ayat 195). Firman Allah yang 

artinya : "dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguh- 

nya Allah itu mengasih sayangi kamu" (Al Qur'an surat 

An Nisa ayat 29);
b. mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat faktor- 

faktor kesempitan kehidupan, seperti kekhawatiran 

akan terseret menerima hal-hal haram atau melanggar 

larangan karena didorong oleh kepentingan anak-anak 

sejalan dengan firman Allah swt dan hadith nabi : 
"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak meng- 

hendaki kesulitan bagimu11 (surat Al Baqarah ayat 185), 
"tidaklah Allah menghendaki membuat kesusahan atas 
kamu sekalian" (Al Qur'an surat Al Maidah ayat 6), 
“kemiskinan itu mudah menimbulkan kekufuran" (diri- 

wayatkan oleh Abu Na'im dalam kitab Hilyah dari Anas);
c. mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak 

bila jarak kelahiran terlalu rapat,
Jadi pada dasarnya dengan melihat keputusan-keputus- 

an dan penjelasannya, jelaslah bagi kita bahwa Muhammadiyah 

melalui mu'tamarnya mengatakan secara tegas-tegas menolak 

dilakukannya sterilisasi di dalam KB. Tidak perduli sterili

sasi itu dilakukan oleh laki-laki maupun dilakukan oleh
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wanita.
Dengan mengetahui pandangan-pandangan dari para . 

ulama di atas, maka dapatlah kita raengambil suatu pendapat, 
bahwa mengenai masalah sterilisasi ini belumlah terdapat 
suatu kesepakatan di antara para alim ulama. Disatu pihak 

menyatakan, sterilisasi hanya boleh dilakukan oleh wanita 

tapi dengan syarat, bila wanita itu benar-benar terancam 
kesehatannya/jiwanya, apabila ia mengandung. Misalnya, 

jika seorang wanita selalu mengeluarkan banyak darah pada 
waktu persalinan, atau selalu kesehatannya terganggu se- 

cara serius setiap kali ia hamil, Yang lainnya lagi raenya- 
takan, sterilisasi ini boleh dilakukan karena adanya alasan- 
alasan yang khusus, yaitu yang disebabkan karena penyakit 

yang diderita (oleh orang tua), yang mengkhawatirkan akan 

menular kepada keturunannya akibat hamilnya sang ibu. Jadi 
tidak ada batasan, apakah sterilisasi itu dilakukan oleh 
wanita ataukah oleh laki-laki, asal saja sudah memenuhi 

kriteria alasan di atas.
Dipihak yang lain menyatakan, sterilisasi itu ada

lah dilarang oleh agama, baik itu dilakukan oleh wanita 
maupun oleh laki-laki, dikerjakan tidak dalam kondisi yang 
darurat maupun dalam kondisi darurat, Jelasnya pihak ini 

menolak secara tegas dilakukannya sterilisasi, karena di- 
anggap bertentangan dengan hukum agama Islam.

Sedangkan Islam sendiri, di dalam A1 Qur'an dan 

hadith yang menjadi sumber pokok dari hukum Islam, tidak
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ada penjelasan mengenai masalah sterilisasi ini, apakah 

Islam membolehkan/menghalalkan atau melarang/mengharamkan- 

nya. Tetapi yang jelas, agama Islam tidak secara rautlak 
melarang KB dilakukan sebagai ichtiar manusia untuk meng- 

hindarkan kesukaran dalam kehidupan kekeluargaan para mu- 
slimin dan muslimat. Hanya saja agama Islam dengan hukum- 

nya, tidak pula membenarkan setiap cara yang mungkin dila

kukan manusia dalam usahanya melakukan KB itu. Sedangkan 

mengenai masalah sterilisasi ini, karena masih roenjadi 

perbincangan dikalangan para ulama, dan karena masih belum 
di dapatkan suatu keputuaan atau kesamaan pendapat di ka- 

langan para ulama mengenai sterilisasi ini, apakah dibo- 
lehkan ataukah dilarang oleh agama Islam, maka saya mem- 

beranikan diri untuk menyatakan pendapat saya, yaitu me

ngenai masalah sterilisasi ini dalam hukum Islam adalah 

termasuk dalam kategori "syubhat" adalah hal-hal yang ma

sih samar dan masih belum jelas benar.
Oleh karena masalah sterilisasi ini masih menjadi 

perbincangan di antara para alim ulama (belum ada kesepa- 

katan), maka saya berpendapat bahwa mengenai masalah ste-1 
rilisasi ini dalam hukum Islam adalah termasuk dalam kate

gori "syubhat", karenanya saya berpendapat bahwa, sebaik- 
nya sterilisasi ini hanyalah boleh dilakukan oleh wanita, 
dan wanita itu haruslah yang telah memenuhi syarat-syarat 

(alasan-alasan khusus) seperti yang telah disebutkan di 

atas •
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Sedangkan pada laki-laki, dengan alasan apapun 

dan dengan cara vasektomi macam apapun (operasi vasektomi 
ada bermacam-macam caranya, telah disebutkan dan diterang- 
kan pada bab III), sebaiknya tidak kita perbolehkan. Kare
na dengan cara apapun juga, vasektomi itu adalah merupakan 
pemandulan yang perrnanen bagi laki-laki, dan cara-cara itu 

adalah mengubah ciptaan Tuhan pada bagian tubuh manusia 

yang masih ,sehat dan berfungsi* Mengubah ciptaan Tuhan ini 

adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam agama 
Islam (menurut pendapat beberapa ulama), dan menurut pen- 

dapat saya, operasi sterilisasi bagi pria sebaiknya adalah 
dilarang saja, karena dengan dilakukannya operasi terhadap 
pria, yang mengakibatkan pemandulan yang perrnanen itu, di- 

khawatirkan akan berakibat negatif bagi mereka yang kurang
C aŵ  ■

kuat imannya. Bagi mereka yang^kuat imannya ini, akan mu- 

dah terjatuh dalam cengkeraman hawa nafsunya sendiri dan 
mengumbarnya pada setiap ada kesempatan tanpa takut mela- 
hirkan anak-anak yang tidak sah, karena mereka merasa su
dah mandul sehingga tidak mungkin akan mengakibatkan kehar 
milan pada wanita-wanita yang digaulinya.

Sedangkan mengenai sterilisasi pada wanita, yang 
lebih dikenal dengan nama tubektomi, seperti juga pendapat 

para aliro ulama di atas, saya juga mempunyai pendapat yang 
sama yaitu sebaiknya tubektomi ini hanya dilakukan oleh 

wanita yang benar-benar telah memenuhi syarat-syarat khusus 

berdasarkan alasan kesehatan seperti yang telah disebutkan
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di atas, T e t i r i  meskipun demikian cara sterilisasi van:: 

bagai: .a:ir.kah yan~ : c b e d i a • :uvn/dipakai oleh v.-anita- 
\-m riza tersebut, karena seperti vasektoni, tuoektor.ipun 

dapat dilakukan dengan berbagai macarr. cara,

Seperti yang telah saya sebutkan dalam bab III, 

maka cara-cara yang dilakukan dalarz cielaksanakan operasi 
tubektomi adalah bermacm-nacam, sehin^a di antara cara- 

cara itu, cara manakah yan- sebaiknya dipakai oleh wanita- 
wanita Islam ^ika akan r.elaksanakan :c^rasi tubektc ;.inya 

itu aear tidak berten-angari dengan huku:: Islan:?, Di bavah 

ini akan say$ teran~kan secara garis besarnya cara-cara 

itu satu pergatu,
Sksisi, dengan cara ir,i sebagian kecil dari salur

an telur akan dipotonr, s eh i-^ a  s r l ’jran telur ;/ien^adi 

buntu oar a du? ter.'at, --ada cara in. sebe iar. dari tubuh

rurrusia (sclJran zcl *r) ade yan£ di;-:tor..:, c6.'iv: ~a cara

in: T-'nurut beberapa ula .a adalah ber;entan^an der~ar. 
ejaran Isla.^ Karens cara ini adalah sen; ubah ciptaan Tu- 
kr.r. den~ar. -a.'.an member, /.-.enrailar: ' an sebajian dari tu- 

^ .V. mar ia y z r z - - i** eh at c?n be: "u.. *i,
o p '"■'P ' p * v •' r « ' " Cj > J

c ■ ra

,cr-
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saluran telur dipotong, sehingga saluran telur buntu pada 

satu tempat. Cara ini juga masih menghilangkan sebagian 
dari tubuh manusia yang masih sehat dan berfungsi, sehingga 

cara inipun masih tidak bisa dipakai karena masih berten- 

tangan dengan ajaran Islam.
Reseksi total , dengan cara ini seluruh panjang 

saluran telur dipotong dan di angkat, sehingga wanita 
tersebut tidak mempunyai saluran telur lagi. Cara ini 

malah lebih fatal lagi, karena dengan cara ini seorang 

wanita akan kehilangan saluran telurnya (tidak mempunyai 
saluran telur lagi), sehingga seorang wanita yang tidak 

kuat mentalnya bisa menderita secara psychis, karena ia 
merasa kurang sempurna sebagai seorang wanita.

Oklusi , saluran telur dibuntu dengan suatu alat 

penjepit yang lazimnya berbentuk cincin dan disebut fa- 
lope ring. Dengan cara ini bagian tubuh manusia tidak ada 
yang dibuang, karena untuk mencegah kehamilan hanya dipa
kai penjepit yang lazimnya berbentuk cincin, sehingga cara 
ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Karenanya saya 

berpendapat, cara inilah sebaiknya yang dipakai dalam me
lakukan operasi sterilisasi (tubektomi).

Fulgirasi , saluran telur dibuntu dengan percikan 

api listrik (cauter). Dengan cara inipun bagian dari tubuh 

manusia tidak ada yang dibuang, sehingga cara inipun tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam.
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KESIKPULAN DAN SARAH

Kesimpulan.
Berdasarkan uraian-uraian di etas, maka kesimpulan 

yang saya dapatkan adalah sebagai berikut :
1* mengenai masalah ayat-ayat dari A1 Qur'an dan hadith 

nabi yang menjadi alasan/dasar hukun bagi keluarga 

berencana, apakah juga dapat dijadikan aasar hukura ba

gi sterilisasi, Untuk masalah ii-i saya berpendapat bah
wa sterilisasi hanyalah merupakan salah satu saja, da
ri sekian banyak cara yang digunakan dalan keluarga 

berencana untuk mencapai kesejahteraan bang3a dan negara. 

Karena itu dapat dikatakan bahwa ayat-ayat di dalam 
A1 QurTan dan hadith nabi yang mengatur dan nen̂ 'adi 

alasan/dasar huku^ bagi keluarga berencana itu, c-a-.-ut 

pula dijadikan alasan/dasar hukur:; ba;i sterilisasi mau

pun pada cara-cara keluarga berencana yang lainnya, 
asajkan sa^a cara-cara itu tidak bertentangan ^enjan 

hukur: Islat;
tcrnyatalah belur.; k e ? ^  ^  r/kc*= ̂~ •1 ~v' I
r ^ c ' " '  '  ^  u  ■ ' T  p i ’’ ■" r *  '*■ " O ' * )   ̂ ~  T  2. ”  *

cara -t^ril 1_c' '?.r r- • *

*•. ’“rrer." ituloh, s** y  iv 'esi ilrr. r”'r - ̂  ° s.*r~-
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lisasi ini dalam hukuir. Islam termasuk kategori syubhat, 

artinya hal-hal yang mardh sanar dan masih belum jelas 
benar.

Saran

Adapun saran-saran yan^ saya berikan mengenai masa- 
lah dipakainya cara steri_isasi dalam keluarga berencana 

ada bebrrapa, yaitu :
4, karena masalah sterilisasi ini dalar. liuku:. Islam terma

suk kategori syubhat, maka sebaiknya kit*5 hindari saja 
cara ini;

2, apabila keadaan memang mer.Gesak atau benar-benar dalam 
keadaan daFurat dan xidak ada jalan lain lagi seperti 

yang telah disebutkan yang dikhawatirkan akan menular 

kepada keturunannya karena kcl.ar.i; er. tersebut, maka ter
hadap wanita itu bisa saja dilakukan operasi sterilisa

si (tubekt^mi). Hanya sa~a tidak semua care, di dalam 

operasi sterilisasi (tubektomi) dapat dipakai, karena 

cara-cara ope-r-si sterilisasi van'- bertentangan

45
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fulgirasi;
k t operasi sterilisasi yang dilakukan terhadap pria (vasek

tomi), saya menyarankan agar hal ini sebaiknya dilarang 

raja, karena dengan dilakukan:.;1'a operasi sterilisasi 

pada pria akan menyebabkan laki-laki yang kurang kuat 

imannyr akan mudah terjatuh ke dalam cengkeraman (men- 

jadi feudak) hav/a naisunya sendiri.
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