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BAB I

iMDAHUlUAK

1. Permasalahan
-Latar belakang dari permasalahan yang saya bahas 

adalah karena timbulnya bermacam-macam problema dalam pe- 
laksanaan keluarga berencana di Indonesia* Untuk berhasil- 
nya atau sukseenya keluarga berencana sangat bergantung pa- 
da kesadaran dan kerelaan masyarakat dalam menjalankan kelu
arga berencana, juga faktor-faktor lain eeperti, agama, 
kepercayaan, pandangan hidup dan pendidikan ikut menentu- 
kan.

Bagi mereka yang beragaraa Islam menjunjung tinggi 
dan mentaati ajaran agama Islam dalam segala aapek kehi- 
dupannya, juga menghormati dan mentaati norma-norma hukum 
dalam hidup bernegara, termaauk di dalamnya pelaksanaan 
keluarga berencana.

Menurut ajaran agama Islam, keluarga berencana 
dapat dilakukan dengan cara antara lain mengatur jarak 
kehamilan. Meskipun sterilieasi seperti tubektomi inenurut 
ilmu kedokteran aangat efektif, efisien dan sangat mini
mal efek sampingannya, namun cara ini tidak dibenarkan 
di dalam a;jaran agama Iolam*

1
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Alasan yang dikemukakan agaraa Islam menolak tubek- 
toroi sebagai c&ra sterilisasi, adalah;

a. tubektomi menyebabkan kemandulan yang permanan (tetap);
b. tubektomi dilakukan dengan cara merusak alat tubuh 

manusia yaitu salah satu bagian dari organ kelamin 
dalara wanita (Internal genitalia organ).

2

2. Pen .lei as an Judul
Bangea Indonesia yang sebagian beoar penduduknya ber-

agama Islam belum seluruhnya mengetahui apakah tubektomi
ini dibolehkan/dilarang oleh agama Islam. Untuk itu perlu
diterangkan istilah-istilah dalam Judul skripsi tersebut,

Menurut Blundel Tubektomi berasal dari bahasa latin 
yang terdiri dari 2 kata yaitui tuba dan ectomia.
Menurut fiariadi tubektomi/sterilisasi pada wanita baru 
ada pada tahun 1969» dimana dilaksanakan program post
partum dalara keluarga berencana. Adapun yang dimaksud 
tubektomi: suatu cara yang dilakukan dengan melakukan 
pemisahan dan pemotongan tuba. Untuk lebih jelasnya 
maka perlu di;)elaskan apa arti tubektomi tersebut, 
Tubektoml terdiri atas 2 kata : 1. Tuba adalah saluran 
telur yaitu bagian dari alat kelamin dalam wanita yang 
menghubungkan kandung telur (ovarium) dan rongga rahim 
tcavum uteri). 2, Ectomia artinya memotong eampai ter- 
lepas. Jadi tubektomi berartipmemotong saluran telur 
sampai terlepas dalam sekali.

^Ahmad Ramli dan K. SA, Pamoentjak, Kamus Kedokter- 
xmf Bjambatan, Jakarta, 1979, h* 61,

2A£fandi B, et. al. , "Sterlltsasl i?aaca Peraalinan" 
fiaskah lengkap Konggres Obsteri & Uinokologi Indonesia II, 
Surabaya, 1973, h. 251*
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Pengertiannya tubektomi adalah salah satu cara steri
lises! dengan jalan memotong tuba (saluran telur) ee- 
hingga mencegah eama sekali pertemuan antara sperma 
(benih laki-laki) dan ovum (benih perempuan.
Menurut Poerwodarminta yang dimaksud ditinjau adalahi 
dipandang dari, diselidiki dari. Dalam buku Hermien 
Hadiati dijelaskan hukum Islam adalah: peraturan-per- 
aturan atau kaidah-kaidah menurut agama Islam yang ber- 
eumber dari Kitabullah IA1 Qur'an) dan Sunnah Nabi Mu-* 
hammad saw (A1 Hadiat). Sesungguhnya hukum Islam itu 
adalah merupakan agama wahyu dan Hukum Islam bersumber 
pada A1 Qur'an dan A1 Sunnah.
Dalam Enslklopedi umum tahun 1973 h. 551 dapat kita 
baca Indonesia merupakan negara kesatuan yang adil dan 
berdaulat, maka untuk mensukseekan Program Kependuduk- 
an dan Keluarga Berencana diharapkan masyarakat Indo
nesia aktif toerpartisipasi*

Secara keseluruhan dari judul tersebut berarti sua- 
tu pembahaaan mengenai tubektomi yang diselidiki dari segi 
atau pandangan menurut kaidah agama Islam sehubungan de- 
ngan pelaksanaan keluarga berencana di Indonesia.

3

3. Alasan Pemlllbtui.Jwdul
Masyarakat Islam sebagai bagian dari Bangsa Indone

sia seharusnya ikut berpartisipasi dalam program nasional 
keluarga berencana* Apalagi mengingat masyarakat Islam 
merupakan golongan mayoritas di Indonesia.

3 Ji.r.Poerwadayminta, Ramus Umum Bahaaa Indone- 
r 1 a . Cet. J.1, Jilid II, Balai lustaka, logyakarta, I960, 
h. 400.

4Hermien Hadiati, Pengantar_Hukum_Islam. Jilid I, 
Express, Surabaya, 1974, h. 38*

^Achmad Hamli, op. clt.. h. 21£
M I L I K

K xpustakaan
'UN;vr:r̂ .4 , ANOOA* 

J A Y A
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Dari tahun ke tahun nampak jelaa peningkatan pelak- 
sanaan tubektomi di Indonesia, yang disebabkan oleh antara 
lain J

a, banyak pasangan yang merasa telah melengkapkan ke- 
luarganya pada umur lebih muda, sehingga untuk mem- 
pertahankannya diperlukan cara keluarga berencana 
yang leblh efektif dan aman, Tgbektomi merupakan 
pilihan untuk makaud tersebut;

b, sebagian beear dokter-dokter sebagai pelakBana tek- 
nia media keluarga berencana berpandangan setuju 
dilakeanakannya sterilisasi (termasuk tubektomi) 
baik karena indikasi 8osio-medik«maupun sebagai 
pilihan cara keluarga berencana;

c, dari aegi media cara ini yang paling berhasil dengan 
efek samping yang sangat minimal dan mengeluarkan sedikit

o
biaya lekonomia).

4

4. .yujnan-J^BallBan
Memberikan penerangan dan penjelaaan bahwa keluarga 

berencana adalah dianjurkan dalam agama Islam.
Memberikan penerangan aecara eingkat bahwa banyak

^Halim Wibisono, '’Program KB/K Perkotaan di Jawa 
Timur11 ■ Majalah Obatetri dan tfinekologl 1 ; 18, Surabaya, 
1974.

7Arlawan Soejoenoes, "Sterillsafll Kuldoekoplk". 
Majalah Obatetri dan Ginekologi Indonesia, Vol. I, Mo* I, 
Jakarta, 1974, h. 33.

®Siti Moetmainnah Prihadi et. al., "Beberana Aapek 
Eenriiwmfrat Sterllisas! Postpartum di KS Dr. ferladl Se- 
mflrang". Haskah Lengkap Konggrea Obatetri dan Ginekologi, 
Vol. I, No, 18* 1974, h. 182,
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cara-cara keluarga berencana yang cukup efektif dan dibe- 
narkan oleh kaidah Islam.

Memberikan penjelaaan bahwa cara tubektomi dalam 
raenjalankan keluarga berencana tidak dibenarkan oleh kai- 
dah Islam.

5. Metodologi
a. Pendekatan masalah keseluruhan pembahasan diti- 

tikberatkan pada segi medis dan hukum Islam. Pertama-tama 
dibahas apakah keluarga berencana itu sebenarnya dan me- 
ngenal beberapa teknik-teknik keluarga berencana yang su- 
iah dlkenal dan dilaksanak&n baik yang telah dimaeukkan 
dalam program naaional keluarga berencana maupun yang belum.

Dari segi hukum Islah dibahas bagaimana hukunmya 
pelaksanaan keluarga berencana tersebut berdaearkan Al- 
Quran dan hadiet nabi Muhammad saw. Ditarabah lagi dengan 
keterangan-keterangan dan penjelasan dari tokoh ulama dan 
aarjana Islam.

Dari situ dapatlah ditarik suatu kesimpulan apakah 
tubektomi itu dibenarkan oleh Islam, adapun dasarnya tu
bektomi bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menu
rut hukum Islam.

b. Data-data diambil dari 2 sumber yaitu:
1, riset Kepuitakaan, berupa buku-buku bacaan, raajalah, 

eurat kabar, surat-surat keputusan. Kiset kepustakaan
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dilakukan di Perpuetakaan Fakultaa Hukum Universitae 
Aifclangga, BKKBN Surabaya, Fakultae Syariah IAIN Sunan 
Ampel Surabaya, Fakultae Kedokteran Universitas Air- 
langga Surabaya.

2. rieet Lapangan, berupa pencarian data mengenai pelaksa- 
naan tubektomi di rumah sakit-rumah sakit pusat di Ja
karta dan Surabaya serta beberapa rumah sakit umum di 
Surabaya yaitu, R.S. Pelabuhan Tanjung Perak dan lem- 
baga keeehatan negara, Mengadakan wawancara dengan Pe- 
jabat BKKBN Propinsi Jawa Timur, dr, Hariadi pada Fa- 
kultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Bapak 
Koraadhon serta Brs, Rahmat Djatmika di Surabaya* 

c* Proeedur Pengurapulan dan Pengolahan Bata
1. mengadakan konsultasi dengan pembimbing dan para akhli 

serta menentukan daerah sumber data yang berhubungan 
dengan pelaksanaan riset yang akan dilakukan;

2. mengadakan riset kepuetakaan dan riset lapangan yang 
berupa wawancara dan mencarl data mengenai pelaksa
naan tubektomi di ruraah-rumah sakit,

d. Analisa Data
Mengingat bahwa data yang ada dalam skripsi ini 

dari buku-buku bacaan, majalah, surat kabar dan hasil 
riset di lapangan, maka metode yang digunakan adalah me- 
thode deduksi yaitu mengarnbil kesimpulan dari data yang 
berasal dari berbagai sumber. Metode diskriptif memberikan

6
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pengertian tentang beberapa masalah yang bertalian dengan 
pokok permaealahan. Hietoris yaitu menjelaskan sejarah 
perkembangan beberapa masalah yang ada dalam skripsi Ini.

6. blBtematlk
Bab I dibahas tentang permasalahan/latar belakang 

dan perumusannya, penjelasan ;judul# alasan pemilihan judul 
serta tujuan penulisan skripsi ini.

Bab II dibahas mengenai keluarga berencana secara 
luaa, yakni meliputii

a* pengertian dan tujuan keluarga berencana;
b. cara-cara kontrasepsi;
c. masalah keluarga berencana di Indonesia.

Bab III dibahas mengenai tubektomi dalam program 
keluarga berencana di Indonesia. Di sini tubektomi diba
has sedikit lebih luas yakni mengenai;

a. pengertian dan teknik tubektomi;
b. perbandingan tubektomi dengan cara kontraeepsi la- 

innya;
c. perkembangan tubektomi dalam program keluarga be

rencana di Indonesia.
Bab IV dibahas mengenai tinjauan hukum Islam ter- 

hadap tubektomi. Pembahasan meliputii
a. dasar-dasar hukum Islam;
b. dasar-dasar hukum Islam tentang pelaksanaan keluarga

7
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berencana;
c. dasar-daear hukura Islam tentang tubektomi;
d. pendapat sarjana dan ulama Islam mengenai tubek

tomi*
Bab V mengenai kesimpulan dari bab-bab yang ter- 

dahulu serta saran kepada Pemerintah selaku penanggung
4#

jawab program keluarga berencana dan kepada pihak-pihak 
lain sebagai pelaksana di lapangan serta kepada masyara- 
kat Islam sebagai saearannya.

3
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BAB IX

XiaUAEGA BhRLNCANA JDI INDONESIA

1. i)engertlan dnn IuJ1^n^eluarAa_Berencana
Sebelum membahas pengertian dan tujuan keluarga be

rencana, ditinjau dahulu sej-arah dan latar belakang kelu
arga berencana serta perkembangannya.

Sebenamya sejak beribu-ribu tahun yang lalu manu- 
sia telah meraikirkan usaha-usaha untuk mencegah kehamilan 
dengan berbagai roakeud dan tujuan. Sebagai bukti didapati- 
nya reaep-reaep pencegah kehamilan pada jaman papyrus Me- 
sir kuno sekitar tahun 185 sebelum Masehi. Juga sejak 
beratus-ratue tahun yang lalu telah diketahui hubungan 
antara jumlah kelahiran anak yang berleblhan dengan kerais- 
kinan dan kejahatan,

Menurut Maeyfuk iiuhdi di dalam bukunya keluarga be
rencana sangat dianjurkan untuk mencegah kehamilan dan me-
ngurangi kejftfcetan penduduk, begitu pula dengan pendapat PAPA
Robert Maltus.

Robert Maltus (1766-1834) mengisyaratkan bahaya timbul- 
nya kemiskinan di mana-mana yang diakibatkan oleh per- 
tambahan penduduk yang seimbang, Pada tahun 1978 beliau 
mencetuskan gagasan untuk melaksanakan pengaturan/pem- 
batasan kelahiran.9

9Masy£uk Zuhdi, .lBlan_-dan Keluarga Berencana dl In- 
rinnPHla, Blna Ilmu, Surabaya, 1974, h. 10.

9
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10
MaltU8 berpendapat bahwa berkembangnya jumlah umat 

manusia di dunia ini Jauh lebih cepat dari pada berkembang
nya sumber-sumber alam terutama bahan makannn.

Melihat perkembangan manusia berkembang biak secara 
deret ukurf eedangkan pertambahan bahan makanan secara 
deret hitung, ©aka ia berpendapat bahwa hal itu harus di- 
atasi secara preventif dengan mengadakan pembat&san kela- 
hiran. Caranya hendaknya manusia kawin dalam usia lanjut.

Menurut Frits Khan dalam bukunya dijelaskan salah 
satu cara untuk mengurangi jumlah penduduk dan kejahatan 
penduduk di dunia ini dilakukan dengan cara membatasi ke- 
hamilan.

Mulai saat ini usaha-usaha mengatur keharailan menjadi 
perhatian dunia sebagai usaha untuk menanggulangi 
masalah keniskinan dan segala aepeknya di saoiping 
usaha-usahaulain seperti peningkatan produkei dengan 
teknologi.

Pada tahun 1877 Drydale memimpin ouatu perkumpulan 
yang mencetuskan pengaturan kehamilan di London dengan 
naraa iNeo Maltuisme* Gerakan ini meluas ke negara lain baik 
di Eropa maupun di Amerika bahkan sampai di Asia dan 
Afrika.

Di Amerika Serikat pada tahun 1923 untuk pertama 
kali di dunia didirikan klinik birth control oleh Nyonya

Banbana ------ ---  .. , -w_ ---  -----  -.-7,
h. 148.
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Margaret Sanger seorang perawat. Dalam tahun 1927 di ber- 
bagai negara telah terbentuk auatu organieasi gerakan 
birth control internasional dengan nama "International 
Parenthood Federation".

Sesudah dunia bebas dari perang dunia ke II, negara- 
negara yang terlibat perang mulai merabangun kembali, ter- 
masuk negara-negara dunia ke III yan^ baru saja merdeka. 
Kemajuan di bidang kedokteran/kesehatan menyebabkan angka 
kematian di banyak negara sangat menurun sedangkan angka 
kelahiran dan kemampuan kelangsungan hidup bayi makin me- 
ningkat, keadaan yang demikian mengakibatkan meledaknya 
pertambahan ;Jumlah penduduk dunia. Menyadari hal ini or- 
ganisasi dunia mendirikan "Family Planning Universal" 
yang dipelopori oleh John D# Rockefeller III selaku Ketua 
Dewan Penduduk PuB, untuk menangani masalah pertambahan 
penduduk di dunia. Dan gerakan KB ini meluas ke negara 
lainnya, baik di dunia i/ropa maupun di benua Amerika de
ngan bantuan dana PBii, termasuk Indonesia.**"1

Istilah keluarga berencana diambil dari terjemahan 
iotilah bahasa Inggris "family planning". Pengertian kelu- 
ar&a berencana (family planning) lebih luae daripada isti- 
lah-iatilah yang telah dikenal sebelumnya eeperti misalnya 
birth control yang berarti pembatasan kelahiran.

11

h. 145.
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Masyfuk Zuhdi dalam bukunya Islam dan keluarga 
berencana di Indonesia menjelaskan bahwa keluarga beren
cana adalah membatasi jumlah kelahiran aedangkan pada 
Planned Parent hood eebagai berikut;

Planned parenthood yang menekankan tanggung jawab 
orang tua terhadap anaknya di mana orang tua harus 
merencanakan perlu tidaknya anggota baru (anak) di 
tengah-teng@h keluarganya, sehingga anak yang di- 
lahirkan nanti adalah anjk yang benar-benar dike- 
hendaki atau dibutuhkan*

Pada planned parenthood orang tua harus bertanggung 
javab Berta didaaarkan atas keineyafan orang tua itu sen- 
diri terhadap konaekwensi kehidupan dari seluruh anggota 
keluarga, materiil maupun mental apirituil.

Adapun pengertian keluarga berencana menurut Masy*-
fuk 4uhdi adalah eebagai berikuts

Keluarga berencana lebih menekankan besarnya keluarga 
(Jumlah anak) hanya terdiri dari 2 atau 3 orang anak 
dengan mengatur jarak kehamilan sedemikian rupa, ee- 
hingga dapat memberi' kesempatan kepada ibu dan bapak 
mengaauh, mendidik dan memberi nafkah mereka semaksi- 
mal mungkin dengan tujuan agar semua anak tumbuh dan 
berkembang secara normal baik fiaik maupun mental men- 
jadi raanueia sempurna sghingga terciptalah keluarga 
bnhagia dan eejahtera.

Dapat diaimpulkan bahwa tujuan keluarga berencana 
adalah untuk:

a. ibu dan anak sebagai pihak yang terlihat lang-

12

^Masyfuk Zuhdi, o p. cit-. h. 11. 

13Ibld.. h. 12.
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sung dengan proses kehamilan dan kelahiran agar keeehat- 
an dan kesejahteraan mereka lebih terjamin;

b. keluarga secara keseluruhan, agar semua anggota 
keluarga memperoleh kesempatan dan menikmati kebahagiaan 
hidup yang layak dan sejahtera;

c. masyarakat sekitarnya. Bila keluarga-keluarga 
yang merupakan unit-unir terkecil hidup layak dan sejah- 
tera rnaka dengan eendirinya masyarakat itu sendiri akan 
hidup tenteram dan berbahagia;

d. negara. Bila kelorapok-kelompok masyarakat seba
gai bagian dari negara hidup dengan tenteram dan sejahtera 
maka negara itu sendiri akan berkembang dan maju menjadi 
negara makmur dan kuat;

e. dunia* Bila negara-negara sebagai anggota masya
rakat dunia makmur dan sejahtera maka kehidupan di dunia 
akan aman, makmur dan sejahtera;

f. sebagai makhluk yang beragama ber Tuhan kepada 
fang Naha Kuaaa segalanya kita kembalikan kepadaflya. De
nman kehidupan yang layak dan tenteram memberi kesempatan 
lebih besar beribadah kepada Allaw saw. Kesemuanya ini 
akhirnya memberikan kepada manusia kebahagiaan lahir dan 
bathin di dunia dan di akhirat.

2. Cara-carn kontracepBl
Untuk melaksanakan keluarga berencana itu banyak

13
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oekali caranya pada daaarnya dapat disimpulkan menjadi 
tiga katagori eaja yaitu:

a, cara yang sama eekali tidak membutuhkan bantuan 
alat-alat kontrasepsi/orang lain;

b. cara yang membutuhkan bantuan alat-alat kontra-
eepsi;

c# cara yang raenbutuhkan alat-alat kontrasepsi dan 
bantuan orang lain*

a. Cara yang sama sekali^tidak membutuhkan alat- 
alat kontrasepsi/orang lain dengan cara:
1. coitus interuptus: adalah ealah satu cara untuk mela- 

kukan/melaksanakan keluarga berencana yang tertua te- 
tapi masih banyak orang yang menggunakannyaj 

2* pantang berkala/sistim kalender: adalah salah satu 
cara untuk raelaksanakan keluarga berencana yang di- 
lakukan dengan jalan menghindari sanggaraa pada id as a 
subur«

b, Cara yang membutuhkan bantuan alat-alat kontra- 
sepsi/tanpa bantuan orang lain dengan cara:
1. kondom: alat ini mirip dengan diafragma dipasang pada 

sakar dengan maksud mencegah air mani masuk ke dalam 
liang rahim. Cara ini cukup ei’fektif, murah, mudah di- 
paaang dan tidak ada cffek eampingan terhadap tubuh;

2. oral pill: berupa alat yang berisi hormon yang ber- 
manfaat mehcegah terjadinya pematangan dan menetesnya

14
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ael telur, sehingga dengan alat ini tidak terjadi pem- 
buahan;

3* diafragma; berupa alat yang dimasukkan ke dalam liang- 
vagina yang ditempatkan pada mulut rahim, dengan mak- 
sud merighalangi sperma siasuk ke dalam rahim;

4. suppositarie kimiawi: berupa bahan kimia yang bereifat 
mematikan sperma dan dimaaukkan ke dalam liang vagina 
beberapa saat sebelum persetubuhan. Bahannya bermacam- 
macara ada yang berupa! tablet, aerosol (semprotan), 
jelly (lendir), cream atau pasta.

c, Cara yang membutuhkan alat-alat kontrasepsi de
ngan bantuan orang lain ialah;
1. spiral/IUD (intra Uterine Device): adalah suatu bahan 

dari poluthylene/logam yang dimasukkan ke dalam rongga 
rahim, sehingga raenyebabkan perubahan fungsional pada 
rahim dan dapat mencegah terjadinya kehamilan;

2. suntikan: prinsipnya sama dengan pil, hanya saja beda- 
nya pada suntikan diberikan sekali dalam waktu 3 bulan. 
Bahannya sama terdiri dari hormon progesteron, seperti 
pill. Cara ini cukup effektitf namun cara ini ada efek 
oampingannya seperti: mual, pusing dan aebagainya.

3. Masalah Keluarga Berencana dl Indonesia
Soperti diuraikan dalam bab II, sub bab 1 mengenai

sejarah dan latar belakang keluarga berencana di dunia,

15
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bahwa kemajuan yang dicapai manusia di segala bidang me- 
nyebabkan meledaknya pertambahan penduduk di mana-mana.

Bemikian pula di Indonesia dengan masuknya berba
gai macam obat-obatan, pemberantasan berbagai penyakit 
raisalnya malaria, dan lain-lain maka tingkat kematiaii di 
Indonesia menurun dengan pesat. Tahun 1930 tercatat ting
kat kematian 35 - 40 per 1000 penduduk setahunnya. Tahun 
1950-1960 tingkat kematian menjadi 20 - 30 per 1000 pen
duduk, Padahal tingkat kelahiran masih tinggi sekitar 45
- 50 per 1000 penduduk, sehingga mengakibatkan penduduk 
Indonesia meningkat dengan cepatnya. idperkirakan jumlah 
penduduk Indonesia menjadi 2 kali lipat dalam tahun 2000, 
bila dengan tingkat kenaikan penduduk berkisar 2,8%.*^

Oleh karena itu pemerintah menyadari eedalam-dalam- 
nya bahwa masalah kependudukan ini harus ditangani secara 
oeriue. Berbagai cara yang ditempuh pemerintah antara la
in raeratakan penyebaran penduduk dengan transmigrasi me- 
majukan pertanian dan induatri, pengaturan dan pembataean 
kelahiran, dan lain-lain.

Untuk itu berdasarkan Instruksi Presiden no. 26 ta
hun 1968, dibentuk suatu badan semi pemerintah yaitu Lem- 
baga Keluarga Berencana Nasional (LK.LJO yang bertugas

16

145a id ih a r d 3o ,  D a s a r -d a s a r  K ependudukan. Ga^ah 
Mada, Yogyakarta, Januari, 1974, h. 98.
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mengkoordinir usaha-usaha/kegiatan keluarga berencana. 
Semula usaha-usaha keluarga berencana sudah ada di Indo
nesia yang bersifat perkumpulan sosial yang didirikan 
oleh Sarwono Prawirohardjo dan Judono pada tahun 1957 
dengan nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ( 
fls.BI).15

Dengan menyadari bahwa keluarga berencana yang di- 
pelopori oleh P&BI merupakan suatu usaha penting menuju 
kearah kesejahteraan ban^sa dan negara melalui kesejahte- 
raan keluarga, maka proses ini seharusnya kita laksanakan 
dengan penuh tang&ung jawab,

Makin lama organisasi keluarga b rencana makin di- 
eenipurnakan dan menjadi suatu lembaga non departemen yang 
berada langsung di bawah Presiden. Dengan Surat Keputusan 
Presiden nomor 8 tahun 1970 tanggal 22 JanuarfL 1970 diben- 
tuklah Badan fcoordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
yang bcrtugae untuk mengkoordinir semua kegiatan keluarga 
berencana di Indonesia dari Tingkat Pusat sampai ke eselon- 
eselon bawah; dan daerahnya hanya meliputi daerah Jawa, 
Madura dan Bali.1**

17

^Suwardojo Suryaningrat, Masalah Rependudukan dan 
Pelaksanaan Keluarga. Berencana-ill Indonesia. BKKBM. Jakar
ta , 1973# h. 18*

1 £
°Mardani Suryono Dipo, Kebljaksanaan Pemerlntah 

Mengenai Masalah keluarga BerencanaDl_Indonesia. Keluar
ga Berencana Di Indonesia, Get* I, Bina Ilmu, 1970, h. 12.
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Kemudian sesudah itu pemerintah menganggap perlu 
bahwa keluarga berencana harus dilaksanakan oleh Pemerin
tah. Presiden Soeharto dalam kebijaksanaan pemerintah 
tentang keluarga berencana menginstruksikan perlu dibuat 
suatu surat keputusan Presiden tentang keluarga berencana 
sebagai berikut di bawah ini:

Surat Keputuean Presiden nomor 8 tahun 1970 teraebut 
disempurnakan dengan Surat keputuean nomor 33 tahun 
1972 tanggal 18 April 1972 berdasarkan Surat Keputusan 
Presiden ini Grganisasi Badan Koordinasi Keluarga Be
rencana di Pueat dan di Daerah diaempurnakan dan di- 
tingkatkan etatusnya menjadi suatu Lembaga Non Departe- 
men yang berada langsung di bawah Presiden. Apabila 
dalam Keputusan Presiden nomor 8 tahun 1970 program 
pelaksanaan Keluarga Berencana fcanya meliputi Jawa, Ma
dura dan Bali (enam Propinsi) saja, maka dengan Keputu
ean Presiden noraor 33 tahun 1972, sejak PEIITA II ini 
Program Keluarga Berencana diperluas kesepuluh Propinsi 
itu ialahs Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Ba- 
rat, Sumatera Selatan, lampung, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Barat, Sulawesi Utara^Sulawesi Selatan, 
dan Propinsi fiuea Tenggara Barat. '

Usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah dalam ■
masalah pengendalian pertambahan penduduk ini tercermin
dalam GBHti: >

Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 
rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi 
dengan peraturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui 
program keluarga berencana, yang mutlak harus dilaksa
nakan dengan berhasil, karena kegagalan pelaksanaan: 
keluarga berencana akan mengakibatkan hasil usaha pem
bangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan 
generasi yang akan datang. Pelaksanaan keluarga beren-

18

^Soeharto Presiden KI, Kebl.laksanaan Pemerinrtah 
yentasg Program Naslonal Keluarga^Berencana,di Indonesia. 
BKj-lBN, Jakarta, 1973, h. 6.
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cana harus ditempuh dengan cara-cara sukarela dengan 
mempertimbangkan nilai-nilai Jgama dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Atas dasar itu pemerlntah mengadakan pendekatan 
dengan aemua pihak dan aliran agama di Indonesia, agar pa
ra pengikut oasing-masing agaraa secara eadar dan bertang- 
gung jawab ikut melaksanaksn keluarga berencana tanpa me- 
rasa ragu-ragu melanggar ajaran agama. Bagaimanapun agama 
harus turut memberikan motivaai kearah sukseenya keluarga 
berencana* Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa seluruh 
bangsa kita hidup beragama, serta selalu mengaitkan se
luruh permasalahan hidupnya dengan agama, terutama masya
rakat di pedesaan.

Pada Kongres Nasional 1 PKBI tahun 1967 diadakan 
panel diflkusi keluarga berencana dan agama dengan pembica- 
ra dari agama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu Bali* pi- 
simpulkah bahwa dari sudut agama keluarga berencana tidak 
bertentangan bahkan dianjurkan dan raenolak cara-cara se
perti abortus provocatus bahkan dianggap sebagai suatu 

19kejahatan* *
Ufeaha-usaha program keluarga berencana melalui cara 

pendekatan dengan pemuka-pemuka agama membawa hasil yang

19

IpDepartemen Penerangan HI, Ketetapan-ketetanan
MHl KI 1Q78. Bina Ilmu, Surabaya, 1978, h. 87.

^Kafrawi et. al.» Keluarga Berencana dltiniau 
dari segl agama-agama Beaar di dunia. BKKBN, Jakarta, 
1977, h. 13.
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memuaskan.
Pada surat kabar kompas tanggal 20 Januari 1981 

Haryono Suyono menjelaskan bahwa usaha-usaha program ke
luarga berencana itu dapat berjalan dengan baik dan tera- 
tur, asalkan semua para pengikut keluarga berencana sadar 
dan Ikut bertanggung jawab penuh pada program pemerintah 
itu.

Menurut Haryono suyono, Deputy Bidang KB (BKK3N), 
bahwa pertambahan penduduk dapat ditekan menjadi 
rata-rata 1,8% setahunnya eejak program keluarga 
berencana tahun 1976 sampai haeil sensus penduduk 
tahun 1980.

Cara-cara keluarga berencana yang diprogram meli
puti pil, IUD, kondom dan euntikan. Mamun kenyataannya 
tidak berarti bahwa cara-cara lain seperti pengakhiran 
kehamilan dan pengaturan kesuburan tidak dijalankan di 
banyak rumah eakit terutaraa di kota-kota besar.

Banyak pasangan yang kawin pada usia muda, telah 
memiliki 2-3 orang anak, merasa telah melengkapkan keluar- 
ganya. Soeuai dengan anjuran keluarga berencana yang mene
kankan jumlah keluarga yang kecil. Ada kemungklnan dengan 
pemakaian pil atau IUD dirasakan lebih banyak efek samping- 
annya dan masih ada kemungkinan kegagalannya, sehingga me- 
nyebabkan pelaksanaan tubektomi aemakin meningkat dari ta
hun ke tahun. Sebab ternyata tubektomi memberi harapan

20

^Haryono Suyono, "Xegiatan KB berhasil mengerem 
fertilitas penduduk", KompaB* 20 Januari 1981, h. XII.
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kepada mereka untuk mempertahankan keluarga kecil dengan 
aman.21

Dengan singkat dapat dlkemukakan bahwa dasar hukum 
Keluarga Berencana di Indonesia ialah sebagai berlkut:

a. Xeputusan Presiden HI no* 72 tahun 1970, tentang 
pengangkatan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I se- 
laku penanggung jawab Badan Xoordinasi Keluarga 
Berencana Kasional dl daerahnya masing-maslng,

b. Xeputusan Presiden KI no. 73/1970, tentang pengang- 
katan Kolonel CDM dr. Suwardjono Suryaningrat se
bagai Ketua Badan Xoordinasi Keluarga Berencana Na- 
sional.

c* Xeputusan Presiden KI no. 89/M/1970, tentang pe- 
ngangkaian Ketua dan Anggota Dewan Pembimbing Ba
dan Xoordinasi Keluarga Berencana Kasional.

d. Keputusan Kenteri Negara Xesejahteraan Hakyat no. 
30/KptsAesra/IV/l97O, tentang pengangkatan Deputy- 
deputy dan Sekretaris Badan Xoordinasi Keluarga Be
rencana Kasional.

e, X«putuaan Presiden Republik Indonesia no. 8 tahun 
1970, tentang Susunan Organioasi dan Tata Xerja Ba
dan Xoordinasi Keluarga Berencana Kasional; yang 
kemudlan dicabut dan diganti dengan Xeputusan Pre
siden HI no. 33 tahun 1972. Tentang Susunan Organi- 
aasi dan lata kerja Badan Xoordinasi Keluerga Beren
cana Kasional; yang keraudian dicabut dan diganti 
dengan Xeputusan Presiden HI no. 38 tahun 1978 ten
tang Badan Xoordinasi Xeluarga Berencana Kasional 
yang maaih berlaku sampai saat ini.22

21

PI Wawancara dengan liariadi, Pakultaa Xedokteran
Dniversitas Airlangga, Surabaya, 31 Januari 1981.

Soeharto Presiden RI, op. clt.. h. 12.
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BAB III

TUBEKTOMI DALAM J&OGRAM KbiLUAKGA BERENCAHA 
DI Il'jDOhESIA

1. Pengertian dan Teknik Tubektomi
Dari keseluruhan cara-cara sterllisasi yang dilaku- 

kan pada wanita, maka cara tubektomi yang lebih banyak me- 
narik perhatian para akhli kedokteran dan lebih banyak di- 
kenbangkan dalam keluarga berencana*

Pengertian tubektomi sendiri adalah suatu tindakan 
pemotongan kedua tuba (aaluran telur) yang mengakibatkan 
wanita tereebut tidak akan mendapat keturunan lagi (man- 
dul)* Karena banyaknya teknik yang dikembangkan untuk me- 
laksanakan tubektomi, kadang-kadang kita dikacaukan dengan 
iBtilah-ietilah Iain yang pada dasarnya sama dengan tubek
tomi# Miaalnya: mini laparatomi, laparaekopi, culdoscopi, 
dan lain-lain*

Menurut Dickinson dan Gamble dilaporkan adanya ku- 
rang lebih 100 macam teknik tubektomi yang pada dasarnya 
dapat dibagi menjadi 6 golongan:

a. Pengikatan (ligasij tuba Pallopii.
b* Digasi dan pemotongan (resekei) tuba,
o* Menjepit sarapai hancur.
d. Crushing dan ligasi tuba,
e* Menanam bagian atau ujung tuba.

22
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f. Reseksi cornu dari uterue.
Berdasarkan cara pendekatan untuk raencapai tuba 

dari luar tubuh dikenal beberapa cara antara lain:
a, pendekatan perabdominam (mini laparatomi);
b. pendekatan pervagiuro (culdoekopi).

Pada dasarnya proses pelaksana tubektomi dibagi atas:
1. mencari (mencapai) tuba: dapat dilakukan meialui 

operasi kecil dengan merabuat irisan pada dinding perut, 
Kemudian tuba dicari dengan berbagai cara antara lain: 
eecara meraba-raba (blind); dengan bantuan penyinaran 
(laparascope). Juga dapat dilakukan dengan membuat irisan 
pada vagina; dengan bantuan alat (culdoscope) atau secara 
blind;

2* merusak tuba setelah tuba dicapai dengan pasti 
dilakukan pengrusakan tuba baik dengan cara pengikatan, 
pemotongan, menjepit atau kauter dan lain-lain;

3. menutup luka operasi.
Menurut Hariadi dalam makalahnya yang berjudul 

"Peranan Sterilieaai Wanita Dalam Program Keluarga Be- 
rencana” dijelaskan bahwa cara yang lazim dipakai /di- 
pergunakan di Indonesia hanya 2 cara yaitu: 1. lubek- 
tomi dengan cara Pomeroy, 2. Tubektomi dengan cara Kroe- 
ner.

23
23

2^Sudraji Sunapraja, "Sterlllsasl Pada Wanita1’, 
Majalah Obatetri dan Ginekologi, Vol. I, No. I, Juli 
1974, h. 13.
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Adapun pengertian 2 cara tubektomi tereebut, akan 
dijelaekan di bawah ini:

1. Cara Pomeroy: merupakan prototype operasi tuba 
secara ligasi dan reseksi. Operasi ini biasanya 
dilakukan 24-48 jam sesudah melahirkan (post par- 
tum).
Prinsipnyaf bagian tangan tuba dilipat dan (loop) 
dan bawahnya diikat, Xeroudian bagian atasnya di- 
potong*

2, Cara Kroener; prinsip bagian tuba samping pada 
(Jaerah ampulla diikat pada dua terapat dengan jarak
- i  cm. Bagian fimbria.ujung dari ikatan tersebut 
dipotong dan dibuang, ^Cara Kroener ini, bagian 
ujung tuba tertutup dan spermatozoa tidak dapat 
m^ncari ovum lagi, sedangkan sebaliknya dengan ke- 
mampuan tuba untuk menampung ovum sudah tidak ada 
lagi,
Operasi dengan cara kroener mempunyai angka kega- 
galan yang kecil, sedangkan kgmungkinan gangguan 
vascularisasi overium kecil, Cara ini lebih efektif 
daripada cara Pomoroy. Operasi dengan cara ini mem
punyai angka kegagalan yang kecil.

24

2. Perbandlnnan Tubektomi dengan Cara-cara Kontrasensi 
yang Inin

Untuk raembandingkan tubektomi dengan cara-cara 
kontrasepsi yang lain dapat ditinjau dari berbagai segl 
antara lain:

a. dari eegi penggunaan pelaksanaan
Tubektomi hanya dilakukan sekali dalam seumur hi
dup, Sedangkan pil misalnya harus diminum setiap

Hariadi it,, "Pgtranan.Sterlllsas! Wanlta dalam 
keluarga berencana"■ Kaskah -bengkap Konggres Obstetri dan 
ttinekologi, Indonesia II, Surabaya, 1973, h. 274*

25Ibld». h. 275.
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hari. Cara kondom dan diafragma dipakal setiap ka
li sebelum hubungan kelamin. Dengan IUD dipaeang 
aekall dalam waktu 1 atau 2 tahun dan senantiasa 
harua dikontrol. Suntikan diberikan sekali dalam 3 
bulan;
dari eegi efektifitas
Tubektomi dikatakan hampir mendekati 100% mencegah 
terjadinya kehamilan. Kegagalannya aekitar - 0,1 -
0,4%. Cara pil angka kegagalannya aekitar: Cara 
sufltukan dikatakan efektifitasnya mendekati 100%, 
Dengan IUD angka kegagalan kira-kira 2%. Dengan 
kondom angka kegagalan bila dipakai dengan semesti- 
nya kira-kira 34 tahun exposure, Dengan kontrasepsi 
kimiawi kurang lebih 22,5 per 100 women yeara; 
dari segi pembiayaan
Tubektomi memerlukan biaya relatif murah karena ha- 
nya dilakukan sekali dalara eeumur hidup, Pemakaian 
kondom, pil eerta obat-obatan yang lain relatif 
lebih mahal, karena setiap kali habis terpakai.
1UD menerapati di antara keduanya; 
dari segi pelaksana
Tubektomi harus dilakukan oleh seorang dokter. Pil, 
kondom dan vagina tablet dilakukan oleh wanita itu 
aendiri, di mana faktor manusianya aangat menentu- 
kan hasilnya, Motivaei dan keaadaran si pemakai
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dalam hal ini sangat penting. IUD hampir sama ee- 
perti tubektomi harua dilakukan oleh dokter atau 
bidan, tetapi harus dipasang berkali-kali;

e* dari segi efek sampingannya dan komplikaeinya
Pada tubektomi hanya sedikit sekali dllaporkan ada- 
nya efek eampingan atau komplikaei. Efek yang banyak 
dllaporkan adalah aspek psikologisnya yaitu kira- 
kira 103fc yang meraea menyesal dan kecewa akibat ope- 
rasl ini, Sedangkan pemakaian pil banyak dllaporkan 
efek sampingannya seperti gangguan mensturaei, hy- 
pertensi, kegemukan dan lain-lain, IUD komplikasi 
yang sering adalah perdarahan yang berlebihan pada 
waktu haid. Pemakaian sistem berkala, kondom tidak 
ada efek eistemik tetapi menimbulkan efek psikolo- 
gie yang negatif berupa ketldakpuaean,
Dari pembahasan di atae dapat disimpulkan bahwa cara 

tubektomi dalam pelaksanaan keluarga berencana mempunyal 
banyak keuntungan/kelebihan dibandingkan dengan cara-cara 
kontrasepsi yang lain, yaitu:

a. mempunyal efektifitas yang tlnggi mendekati 100%;
b. raenjanain kemungklnan tidak haail untuk waktu yang 

tidak terbatas;
c. lebih praktis, mudah dan raurah*;
d. efek eamplng terhadap tubuh dan komplikasl hampir

26
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tidak berarti*2^
27

3. Perkemban&an_Pe latoanaan Tubektomi dalam Program Kelu
arga Berencana di Indonesia

Di Indonesia sampai dengan tahun I960, tubektomi 
hanya atas daear indikasi medik Baja. Pada waktu itu tu
bektomi dilakukan pada saat laparatomi atau pada waktu 
operaai soetio caeaaria.

Tubektomi sebenarnya bukanlah termasuk cara yang 
digunakan dan dijalankan program Pemerintah untuk melaksa- 
nakan keluarga berencana, karena cara yang digunakan dan 
dijadlkan program Pemerintah untuk raelaksanakan keluarga 
berencana hanyalah meliputi: kondom, oral pil, dan spiral/ 
IUD, Dan cara-cara selain tiga cara itu adalah non program 
yang penggunaannya diserahkan kepada lndividu masing-ma- 
sing.

Mengenai hal ini Direktur Jendral Bimbingan Maeya- 
rakat ‘ Islam Departemen Agama dalam Inotruksinya tertanggal 
31 Maret 1975 nomor D/42/Ina/1975 tentang peningkatan par- 
tieipasi penerangan agama dalam kegiatan keluarga berencana, 
menyebutkan dalam diktum pertama huruf d, yang bunyi leng- 
kapnya adalah: bahwa vasektomi Ipenutupan terhadap sel mani

Wawancara dengan fl. Hariadi, lakultas Kedokteran 
Universitae Airlangga, Surabaya, 31 Januarl 1981.
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prla) tubektomi (penutupan saluran telur pada wanita) dan 
menstrual regulation, bukanlah cara kontrasepsi dalam ke
luarga berencana melainkan persoalan medls aemata-mata).

Walaupun sudah Jelas bahwa tubektomi tidak termasuk 
program dalam pelaksanaan keluarga berencana di Indonesia, 
namun kenyataannya di beberapa daerah di Indonesia sudah 
banyak yang menggunakan cara ini untuk melaksanakan kelu
arga berencana, bahkan Pemerintah Daerah Khueus Ibu Kota 
Jakarta Raya pernah merencanakan akan menggunakan tubektomi 
sebagai alat kontrasepsi untuk melaksanakan program keluar
ga berencana pada HIi/PiiXiITA tahap kedua ini (walaupun sampai 
saat ini belum direalisir akan tetapi kemungkinan pada Baat 
yang lain akan direalisir pula)* Berita ini dimuat dalam 
Xudha Minggu tanggal 18 September 1973 halaman 3 yang bu- 
nyi lengkapnya adalah;

Dalam Rencana Pembangunan Lima i.ahun (RiiPELITA) tahap 
kedua nanti, Pemerintah Daerah Khueus Ibu Kota Jakar
ta Raya akan memaeukkan kegiatan operasi vasektomi se
bagai alat kontrasepsi pada Keluarga Berencana. Dengan 
deraikian diharapkan setelah Daerah Khusus Ibu Kota me- 
ngakui operasi vasektomi sebagai alat Keluarga Beran- 
cana daerah-daerah yang lainnya akan mengikutinya.

Baru pada permulaan tahun 1970 dllaporkan adanya 
Bterilleasi wanita/tubektomi dalara rangka keluarga beren
cana di Indonesia, antara lain pada rumah-rumah sakit 
besar, seperti Semarang dll. Dalam bulan Desember 1972

2^Xudha Mlnggu. 18 September 1973, h. 3.
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diadakan seminar Culdoscopi Indonesia I di Jakarta antata 
lain merautuekan mengenai s^arat-ayarat sterAlisasi sukare- 
la di Indonesia untuk program keluarga berencana.

Pada tahun eeribut sembilanratus enampuluh sembilan 
pelaksanaan tubektomi dilakukan aetelah melahirkan (post
partum) dalam rangka keluarga berencana di 6 rumah eakit 
di Jakarta dan Dandung. Tahun 1971 pelaksanaannya semakin 
meningkat dilakukan di 26 rumah aakit di eeluruh Indonesia. 
Mulai eaat itu pelaksanaan tubektomi dalam rangka keluarga 
berencana semakin meningkat sampai saat ini. Sampai dengan 
akhir tahun 1979 lftlu tercatat jumlah peserta sterilisasi 
aukarela seluruh Indonesia sebanyak 140.364 orang.

Di rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya angka sterili
sasi (tubektomi) aukarela sebagai berikuti

Tahun 1970J 29 orang; tahun 1971: 89 orang; tahun 
197?; 136 orang; tahun 1973: 278 orang; tahun 1974: 328
orang. 7p% dari mereka itu adalab beragama Islam dan se-

2Slebihnya 25fr beragama selain Islam.
Di rumah sakit (ratot Subroto Jakarta angka sterili

sasi (tubektomi) dilaporkan:
Tahun 1974: 175 orang; tahun 1975: 308 oraajg; tahun 

1976: 298 orang; tahun 1977: 378 orang.^

29

28Hariadi R., op. ci_t. ■ h. 12.

^Wawancara dengan Samei, Kepala R.^.P.A.D. Jakar
ta, 5 Februari 1981.
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• Distribuei menurut agama pengikut/peserta tubek
tomi dilaporkan dari berbagai daerah misalnya;

Di Ujung Pandang (Agustue 1977 - Juni 1978)
Agama Islam : Jumlah kasus 41; Prosentage 63,1.
Agama Kristen ; Jumlah kasus 1; Prosentage 1,3.
Agama Protestan : Jumlah kasus 23; Prosentage 35,4.
Di Yogyakarta (10 Januari 1977 - 31 Oktober 1977):
Agama Islam : Akseptor 13; Prosentage 10,2.
Agama Protestan : Akseptor 4; Prosentage 3,1*
Agama Hindu/Budha: Akseptor 0; Prosentage 0.
Agama Kong Hu ; Akseptor 0; Prosentage 0.^°
Chu

Berdasarkan uraian di atas ini maka dapat disim- 
pulkan bahwa penggunaan sterilisasi tidak terbatas pada 
golongan tertentu saja dan faktor agama tidak menjadi 
hambatan bagi para akseptor*

Menurut Halim Wibisono kebijaksanaan yang agaknya 
dianut oleh pemerintah (BKKBft) ialah menyerahkan sepenuh- 
nya kepada masyarakat tentang berbagai cara di dalam me- 
lakoanakan keluarga berencana* Sekiranya masyarakat atas 
kesadaran atau kemauannya sendiri memilih cara tubektomi, 
maka pemerintah hanya memenuhinya saja. Karena itu sekali- 
pun sterilisasi (tubektomi) belum diprogramkan, tetapi

30

^ Agung Suhadi et. al*, "Sterllisas! Laparabkopik 
dengan clncln Palope11. fcaskah Dengkap Konggres Obstetri 
dan Crinekologi, Indonesia H, Xogyakarta, 1979, h* 293.
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pelayanan sterilisasi disediakan di rumah-rumah sakit
31atau kllnik keluarga berencana*

Menurut rencana kerja PUSbl (Perkumpulan Untuk Ste- 
riliaael Sukarela Indonesia) akan mendirikan sekurang~ku- 
rangnya 1 buah klinik sterilisasi sukarela di setiap kabu- 
paten di seluruh Indonesia.

Soedarto dalam bukunya yang berjudul "Masalah Ke- 
tenagaan dalam pelakaanaan program KiJ/K Perkotaan"; men- 
jelaskan perlu ditentukan suatu wadah/tempat yang khueus 
menyelenggarakan latihan-latihan untuk dokter-dokter umum 
yang menyelenggarakan sterilisasi/tubektomi. "Rencana ini 
dibarengi dengan diadakannya/didirikannya pusat-pusat la- 
tihan untuk melatih dokter-dokter umura melakukan eterili- 
sasi (tubektomi)".32

Jelas bahwa cara tubektomi merupakan aalah satu 
cara keluarga berencana yang nantinya ditawarkan kepada 
masyarakat, termasuk masyarakat beragama Islam. Untuk itu 
perlu dibahaa dan diberi penerapan kepada masyarakat apa- 
kah cara tubektomi (sterilisasi) dibenarkan atau tidak 
oleh hukum Islam* Tujuannya tidak lain agar masyarakat

31

^Wawancara dengan Halim taibisono, Kepala Bidang 
K£f BKKBK Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 17 Februari 1981.

32Soedarto, "Maealah Ketenagaan dalam pelakBanaan 
program K&/K Perkotaan". BKKJbli Propinsi Jawa Timur, Sura
baya, 1981, h. 30.
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beragama Islam yang mayoritas di Indonesia tetap raenyo- 
kong dan melakeanakan program nasional keluarga beren
cana, tanpa melanggar ajaran again any a.

52

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
TUBEKTOMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Dl INDONESIA

Rennywati Sjamsul



BAB IV

TUBEKIQMI DIT1WAU DARI HUfcUM ISUM

1. Paanr^Mgr Hukum Islaa
Syariat (hukum) Islam raempunyai dua dasar hukum yang 

utama yaitu8
a. A1 Quran (Kitabullah; sebagai dasar hukum yang per- 

tama;
33b. As Sunnah, sebagai dasar hukum yang kedua.

a, A1 Quran aebagai dasar hukum yang pertaraa.
Menurut kesimpulan dari banyak ahli ushul, definisi 

Al Quran adalah:
Firman Allah yang berdlri sendiri pada oaatnya yang di* 
turunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan bahasa 
'Arab yang akhirnya ditulie dalam mushaf, menjadi bebe- 
rapa halaman, sehingga menjadi sebuah buku yang besar 
serta tebal, yang dpindahkan (dinukilkan) kepada kita 
dengan jalan khabar mutawir (tertunda-tunda) yang ti
dak diragui dan tidak akan dapat diingkari lagi kebe- 
narannya.

Dasar-dasar hukum pelaksanaan keluarga berencana. 
Masalah keluarga berencana yang ada eekarang ini, 

adalah merupakan suatu hal yang baru, sehingga tidak dike- 
temukan dasar hukumnya baik pada Al Quran dan Hadith. Maka

^Departemen Agama RIf Al Qur'an dan Teyjemahannya. 
Get. I, Bumi hestu, Jakarta, 1975*

Moenawar Chalil, £emball_kepardah Al Qur'an dan 
Ah 3unnah* Bulan Bintang, Jakarta, 1977, h. 167.

33
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untuk menentukan dasar hukumnya orang mengadakan qiyas dan 
ljtihad. Dengan demlkian adanya bermacam-macam pendapat 
tentang keluarga berencana adalah merupakan suatu hal yang 
tidak dapat dielakkan.

Di ataa sudah dikemukakan tidak ada ketentuan dalam 
Quran maupun Hadith yang mengatur tentang keluarga beren
cana. Namun ada beberapa ketentuan yang bisa ditafsirkan 
atau dihubungkan ke masalah tersebut. Sebagai penafsiran 
dari dalil-dalil yang ada maka timbullah beberapa penda
pat tentang keluarga berencana.

Dalil-dalil yang bisa dianggap ada hubungannya de
ngan keluarga berencana, ada yang bernada positip atau 
negatif. Seperti firman Allah di bawah ini:

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut ke- 
miskinan, Kamilah yang akan memberi rezeki kepada me- 
reka dan juga kepada kamu" (A1 Isra, ayat 31).

Tujuan keluarga berencana adalah membentuk keluar
ga sejahtera seperti yang telah dianjurkan dalara firman 
Allah. Juga Allah sudah memperingatkan pada manusia akan 
akibat kemiakinan karena jumlah anak yang berlebihan dan 
melarang manuaia untuk menempuh jalan atau cara pembttnuh- 
an untuk mengataainya. Seperti firman Allah dl bawah ini: 

Hendaklah orang-orang merasa khawatlr kalau mereka

34

^Departemen Agama, op. clt>. h. 428.
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meninggalkan di belakang mereka anak cucu yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. 
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepnda Allah 
dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar 
(an Nlsa, ayat 9).58

Ayat ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah 
men&hendaki jangan aampai kita meninggalkan keturunan yang 
lemah kalau kita eudah meninggalkan dunia yang fana' ini, 
menjadi umat dan bangsa yang lemah. Karena itu kita harue 
bertaqwa kepada Allah dan menyesuaikan perbuatan kita de
ngan ucapan yang kita ikrarkan.

Dalam firman lainnya Allah memberikan petunjuk cara
menjarangkan kehamilan. Seperti firman Allah dibawah ini:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya eelama dua 
tahun penuh yaitu bag! orang yang lain ingin menyem- 
purnakan penyusuannya. Kewajiban ayah memberikan makan 
dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang raakruf. 
Seorang tidak dibenahi melainkan menurut kadar kesang- 
gupannya. Jangan aeorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan jangan seorang ayah karena anaknya 
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya 
ingin menyapih (eobelum 2 tahun) dengan kerelaan ke
duanya dan permueyawaratan maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kami memberi 
bayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang 
kamu kerjakan tal iaqarag, ayat 233).

Oara-cara mencegah kehamilan yang dikenal pada ja- 
man Kasulullah masih hidup adalah coitus interuptus, yang 
lebih dikenal dengan nama "Azl*1. Beberapa hadith menerang-

36lbi^., h. 116.

57Ibld.. h. 57.
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kan atau meriwayatkan bagaimana sikat Nabi Baw*, terhadap 
perkara ini. Seperti hadith berikut ini; Diriwayatkan da
ri Jabir, dia berkata: "Kami melakukan azl di masa Rasulu- 
lah saw., hal ini sampai pada nabiullah beliau tidak me- 
larang kami" (riwayat liuchari).

Logikanya, jika memang Tuhan melarang azlf tentu 
pada saat itu juga turun ayat larangan perbuatan tersebut.

Menurut pendapat Imam Muslim bahwa sesungguhnya per
buatan azl itu tidak dilarang oleh Hasulullah, eeper±i di- 
riwayatkan dari Jabir, bahwa seorang laki-laki datang pada 
Rasulullah s.a.w.f den seraya bertanya;

Sesungguhnya saya merapunyai seorang jariyah (hamba 
saya perempuan) dia adalah pelayan dan pengambil air 
kami, saya ingin melakukan hubungan kelamin dengan dia, 
tetapi saya tidak ingin dia hamil; "maka Rasulullah 
saw., bersabda; "lakukanlah azl padanya jika engkau 
kehendaki, karena sebenarnya apa yang telah ditakdir- 
kan Allah padanya pasti akan terjadi". .Laki-laki itu 
pergi kemudian datang kembali sesudah beberapa waktu 
rtpn berkatar; ’Sesungguhnya jariyah kami telah hamil", 
maka ftasulullah bersabda; "Bukankah sudah kukatakan, 
bahv̂ a apa yang sudah ditakdirkaQqAllah padanya pasti 
akan terjadi Iriwayat Muslim)". y
Begitu pula pendapat dari Abi Abdilah Muhammad ibnu 
Isnail Al Bukhari, juga raenjelaskan bahwa perbuatan 
azl itu tidak dilarang pada jaman Nabi Muhammad saw. 
seperti diriwayatkan dari Abi Said Al Hudri, dia ber
kata: Kami telah bersetubuh dengan juriyah dan kami 
melakukan azl, maka kemudian kami tanyakan kepada 
Kasulullah. Beliau bersabda; Engkau berbuat demikian"?

^8Imam Muslim, Jaml'ushsaheh Jus 1. Asyaqafiyah, 
Surabaya, 1956, h. 610.
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(Perbuatan itu diulangi sampai 3 kali), Tidak ada ke- 
turunan yang jadi sampai hari kiamat, melainkan pasti,Q 
dia tetap jadi (karena takdir Allah (riwayat Buchari);
Dari kedua hadist tersebut di atas dapat diambil ke- 
simpulan bahwa oesungguhnya perbuatan azl itu tidak 
dilarang sebagai salah satu cara pencegahan kehamilan. 
Seperti diriwayatkan juga dari Abi Said A1 Hudri, 
bahwa ada seorang laki-lakl bertanya kepada Rasulullah: 
"Wahai Kasulullah, eesungguhnya saya punya jariyah dan 
saya ingin berbuat azl sebab saya tidak suka dia hamil, 
sedang saya ingin berbuat seperti apa yang diinginkan 
orang laki-laki.
Orang Jahudi berkata dengan azl itu adalah sama dengan 
penguburan hidup-hidup eecara kecil-kecilan. Nabi ber- 
sabdas Dusta orang-orang Jahudi, jika Tuhan menghendaki 
terciptanya suatu maka tidak dapat^engkau menghalangi- 
nya (riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Dari hadith tersebut di atas oleh sebagian besar 
akhli/ulama fiqh (akhli hukum) dipakai pegangan untuk mem- 
bolehkan azl (pemutusan sanggama) sebagai salah satu cara 
untuk sementara menghindari kehamilan.

Jadi prinsipnya hukum Islam tidak melarang cara- 
cara pencegahan kehamilan sementara untuk mengatur jarak 
kehamilan yang analogi dengan azl (pemutusan sanggama) se
perti i pil, IUD, kondom, diafragma, euppositoria kimiawi.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Tubektomi
Seperti disebutkan dalam bab IV sub bab 2 bahwa ke

tentuan yang paoti mengenai keluarga berencana dalam A1

 ̂Abi Abdilah Muhammad Ibn Ismail A1 Bukhari, Na
than A1 Bukhari Juz I, Sulaiman Mar'i, bingapura, 19677 
h. 16.

^As £>han*ani Imam Muhammad ibn Ismail, Subulussa- 
lam. Juz III, Maktabatu Ti^aratial, Kesir, 1966, h. 148.
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Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad saw belum ada. Tetapi 
berdasarkan hadith-hadith nabi yang mempersoalkan azl, 
oleh para ulama akhli fiqh diambil kesimpulan bahwa dibo- 
lehkan melakukan azl. Hukum ini diperluas lagi secara ana
log! (qiyas) bahwa cara-cara keluarga berencana yang ana
log dengan azl juga dibenarkan hukumnya.

Tubektomi termasuk juga aalah eatu cara keluarga 
berencana yang telah dikenal dan dikembangkan manuBia ber- 
kat kemajuan teknik dan ilmu kedokteran modern. Namun un
tuk menentukan hukumnya atas cara-carar kontrasepsi yang

A
lain, tubektomi juga ditentukan hukum berdasarkan qiyas 
sebagai dasar hukum Islam yang ketiga.

Untuk mengqiyaskan tubektomi terhadap azl, harus 
memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya,

Riikun-rukunnya dapat diterangkan sebagai berikut:
a. ashal (pokok): yaitu tempat yang mengqiyaskan dalam 

adalah: pencegahan kehamilan (azl);
b. fara' (cabang): tubektomi, merupakan salah satu cara 

pencegahan kehamilan:
c. illah (eebab-karena)! sifat-siiat perbandingan antara 

azl dan tubektomi.
1. azl: mencegah pertemuan sperma dan ovum dengan ja- 

lan mengalihkan air mani yang keluar dari zakar 
laki-laki supaya tidak masuk kedalam rahim.

2. tubektomi; menceg&h pertemuan sperna dan ovum dengan
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jalan merusak/merobah jasad kodrati pada manusia da
lam hal ini saluran indung telur (tuba).

3. azli tidak menyebabkan pemandulan,
tubektomi: menyebabkan pemandulan yang tetap.

d. hukum: azl sudah jelas hukumnya adalah mubah (diperbo- 
lehkan) berdaaarkan Sunnah hasulullah,

Sedang tubektomi belum ada peraturan perundang-un- 
dangan. Dengan mengqiyaskan perkara tubektomi terhadap azl, 
nyata bahwa jelas hukumnya mubah (diperbolehkan)• Adapun 
ketentuannya dapat dilihat keputusan dari beberapa para 
ulama beberapa daerah tentang keluarga berencana.

Keluarga berencana dipandang dari eegi hukum/Syari- 
at Islam, yang dihadiri oleh para ulama dari beberapa dae
rah di pulau Jawa tanggal 26 s/d 29 Juni 1972 di Jakarta 
telah mengambil keputusan dalam huruf B angka 3/b, yang 
berbunyi;

Pemakaian IUD/Spiral dan sejenisnya tidak dibenarkan 
selama maeih ada alat-alat/alat-alat lain karena un
tuk pemasangann.va/pengontrolannya harus dilaksanakan 
dengan melihat aurat beear (munghaladhah) perempuan, 
hal mana diharamkan oleh Syariat Islam kecuali dalam 
keadaan terpaksa (darurat).

Tubektomi termasuk merueak alat organisme (vaaektomi dan
tubektomi) jadi tidak dapat diterima oleh para ulama, se-

39

^^Proyek Peneran^an Bimbingan dan Da*wah Agama 
lalam Inspekei IJenerangan Agama -bropinsi Jawa Timur, cet.
II, Surabaya, 1973t h. 23.
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hingga dapat disimpulkan bahwa tubektomi hukumnya: haram.

3. Pendapat Sar.iana dan Ulama Islam Mengenai.Tubektorol
Menurut .Muhammad Abd. Salam Madkur yang menjabat

i
sebagai Ketua Bagian Syariat Islam pada Fakultas Hukum 
Cairo University mengatakan bahwa adapun pemandulan yaitu 
berueaha menghalangi kelahiran untuk selamanya, maka yang 
demikian adalah terlarang (haram) kecuali jlka diharuskan 
karena penyakit jiwa, mental atau penyakit-penyakit lain 
yang dipastikan dokter bahwa penyakit itu menurun dan ti
dak dapat diobati.^

Tubektomi dilarang oleh Islam karena dilakukan de
ngan merusak/merubah ciptaan fIuhan dan mengakibatkan peman
dulan yang tetap.

Pendapat fuqoha madzhab Sjafi'i bahwa diharamkan 
(dilarang) memutuskan kehamilan dari dasarnya (memandulkan) 
tanpa suatu kepentingan yang mengharuskannya,^

Menurut musyawarah ulama terbatas di Java Barat da
lam keputusannya huruf B angka 3/b/1972 mengatakan, bahwa 
tubektomi dilarang oleh agama Islam, Adapun alasann^a ada
lah sebagai berikut:

40

^Kafrawi et. al., op . clt.. h. 20,

^Muhammad Abd. Salam Madkur, Keluarga Berencana 
ditin.1au darl segl Jj.varlat lBlam. Biro Penerangan dan 
Motivasi iiWLbN, Jakarta, 1970, h. 32.
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a) bahwa tubektomi dilakukan dengan merusak atau merubah 
jasad kodrati pada tubuh manusia;

b) yang dianjurkan di dalam hukum Islam adalah mengatur 
jarak kelahiran, jadi feukan membatasi kelahiran (pe
mandulan);

c ) menyangkut masalah teknisnya. Jbahwa yang melakukan pe- 
kerjaan operasi itu kebanyakan masih dilakukan oleh 
dokter pria, sedangkan pada agama Islam hukumnya dila- 
rang seorang laki-laki melihat aurat seorang wanita.

Dengan demikian untuk melaksanakan keluarga beren
cana dengan cara tubektomi dilarang oleh agama Islam dan 
hukumnya haram, di samping itu pelaksanaannya adalah: tu
bektomi dilakukan oleh orang lain/dokter pria dengan meli
hat aurat seorang wanita, begitu juga sebaliknya dokter 
wanita tidak boleh melihat aurat seorang pria menurut hu
kum Islam.

Keadaan lain yang dapat dibenarkan menjadi alasan 
untuk melakukan tubektomi ialah bila terdapat kekhawatiran 
atas keselamatan jiwa, kesehatan, jarak kelahiran yang ter- 
lalu rapat.

Dalam hal ini ada dua pendapat:
1. darurat secara mikro;
2. darurat secara makro«

41
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1. Darurat secara mikro:
Yang dimaksud adalah keadaan darurat yang pada in- 

dividu itu sendiri. Misalnya: bahwa kehamilan berikut akan 
membawa reaiko bahaya maut baginya, dan lain-lain yang di- 
tentukan secara media;
2. Darurat secara makro:

Xang dimaksud adalah keadaan darurat yang dipandang 
dfiri segi nasional atau internaaional. Misalnya: masalah 
keluarga berencana.*6 
Pandangan Ifllaro terhadap tubektomi.

Tubektomi pada prinaipnya dilarang oleh Islam dan 
alasan-alasannya pada pokoknya sama dengan alasan-alasan 
dilarangnya vasektomi. Hanya saja bagi wanita yang benar- 
benar terancam kesehatan/jiwanya, bila ia mengandung, ma
ka Islam dapat membenarkannya.

Misalnya jika seorang wanita selalu mengeluarkan 
darah banyak pada waktu persalinan, atau selalu kesehatan-
nya terganggu secara seriua setiap kali ia hamil, tubekto-

A7mi dapat dibenarkan oleh Islam.
Adapun faktor kemiskinan atau banyak anak tidak|da- 

pat dibenarkan oleh Islam sebagai alasan untuk melakukan 
tubektomi. Tetapi la dapat menggunakan cara-cara/alat-alat

42

^Wawancara dengan fcustaqin, Departemen Agama Pro- 
pinsi Jawa Timur, Surabaya, 17 Maret 1981.

^Masjfuk Zuhdi, op. clt.. h. 41.
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contrasepsi lain yang diizinfcan oleh Islam, misalnya kon- 
dom, oral pill dan sebagainya.

Islam tidak membenarkan vasektomi/tubektomi dipakai 
sebagai cara/usaha kontrasepsi, karena ada beberapa hal 
yang prinsipiil ialah: 1) tubektomi/vasektomi mengakibat- 
kan pemandulan tetap, Hal ini bertentangan dengan tujuan 
pokok perkawinan menurut Islam; 2) mengubah ciptaan Tuhan, 
dengan memotong dan menghilangkan sebagian dari tubuh ma
nusia yang aehat dan berfungsi (saluran mani); 3) melihat 
aurat orang lain (aurat besar),^®

Pada prinsipnya agama Islam melarang orang melihat 
aurat orang lain, meskipun sama jenis kelaminnya. Hal ini 
berdasar hadith Nabi yang artinya,

Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan 
janganlah pererapuan melihat aurat perempuan lain dan 
jjanganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki- 
laki lain di bawah sehelai selimut, dan tidak pula 
seorang perempuan dengan perempuan lqin di bawah sa- 
tu selimut (Kiwayat Muslim). ~

Pendapat Ahmad Ramali mengenai mengobati perempuan
oleh laki-laki atau laki-laki oleh perempuan:

1. memeriksa dan mengobati perempuan oleh laki-laki 
atau laki-laki oleh perempuan sekali-kali tiada 
terlarang dalam agama Islam;

2. dengan tidak ada keperluannya, haram/terlarang bagi 
tiap-tiap laki-laki melihat seseorang perempuan 
yang bukan muhrimnya;

43

» h. 42.

^Imam Muslim, oiu_c.lt... h. 150.
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3. tiada terlarang melihat seorang perempuan sakit 
oleh seorang Sabib laki-laki untuk keperluan meme- 
rikea dan mengobati penyakitnya, Seluruh tubuhnya, 
genitalia dan sekitarnya, maka perlu si sakit di- 
temani oleh seorang keluarga laki-laki yang terde- 
kat atau suaminya, atau olehcjtjuannya, kalau yang 
diperiksa itu seorang hamba,
Semua peraturan di atas sudah cukup jelas, naraun 

demikian masih ada saja dinegeri kita pendapat-pendapat 
dari para ulama-ulama yang bertentangan dengan aturan yang 
sejelas itu lebih-lebih dari pihak kaum orthodox yaitu 
pendapat yang nienolak perempuan diperiksa dan diobati oleh 
dokter laki-laki,

Maiahan di Java Barat orang merasa perlu mengemuka- 
kan pertanyaan kepada ulama-ulama Persatuan Islam di Ban
dung, apakah diizinkan seorang perempuan yang hendak ber- 
salin ditolong seorang dokter atau dukun laki-laki? Jawab- 
nya, bahwa pertolongan dari dokter laki-laki hanya boleh 
diminta dalam keadaan terpaksa yaitu: (1) kalau tidak ada 
bidan atau dukun perempuan; (2) kalau bidan atau dukun 
yang diminta pertolongannya itu tidak sanggup lagi mengurus 
jika tidak dibantu oleh dokter laki-laki,^1

Dalam soal yang pelik ini ternyata kebijaksanaan 
Pemerintah yang mengadakan ikhtiar, supaya perempuan-

44

^°Ahmad Kamali, Peraturan-peraturan untuk mernell- 
hara kesehatan dalam hukum 3.1ara* Islam, cet. III. Balal 
Pustaka* Jakarta, 1968, h. 38-40,

5Im u - . . h. 41.
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perempuan yang hendak naik haji diperiksa oleh dokter- 
dokter perempuan tetapi dikota-kota beear eudah lama her- 
kurang juga keberatan-keberatan tentang perempuan dipe- 
rlksa oleh dokter laki-laki begitu juga sebaliknya.
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BAB V

KK8IMPULAN DAB SARAH

Dalam bab terakhlr Ini saya mencoba menyimpulkan 
dari uraian pada bab-bab eebelumnya.

1* Keluarga berencana yang menjadi program pemerintah me- 
libatkan juga ummat Islam yang merupakan mayoritas rak- 
yat Indonesia*

2. Pada dasarnya keluarga berencana dibenarkan oleh hukum 
Islam dan dikuatkan dengan bukti-bukti hadith Nabi Mu
hammad saw., bahkan di zaman Rasulullah masih hidup cara 
pencegaban kehamilan (azl) sudah pernah dipersoalkan 
dan flabi Muhammad saw, tidak melarangnya.

5. Berbagai macam care dan teknik kontrasepsi yang teiah 
dikenal dan dikembangkan, tetapi tidak semua cara-cara 
kontrasepsi tersebut dibenarkan oleh hukum Islam*

4* Disepakati oleh para ulama dan sarjana Islam bahwa cara 
kontrasepsi yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam ada
lah yang analog! dengan azl (coitus interuptus).

5. Tubektomi jelas tidak analogi dengan cara azl, karena 
tidak hanya mencegah kehamilan tetapi juga menyebabkan 
kemandulan yang tetap*

6* Tubektoir,! jelas dilarang oleh hukum Islam karena alasan-
46
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alasan sebagai berikut*
a. bahwa tubektomi dilakukan dengan merusak atau meru- 

bah jasad kodrati pada tubuh manusia;
b. bahwa tubektomi menyebabkan pemandulan yang perma- 

nen;
c* bahwa tubektomi pelaksanaannya banyak dilakukan 

oleh dokter pria, eedangkan dalam hukum Islam, di
larang seorang laki-laki melihat aurat seorang wa
nita.

Saran
1. liendaklah pemerintah, pemuka dan cendekiawan Islam me- 

ngusahakan cara sterilisasi yang reversible, sehingga 
penerlmaan masyarakat akan lebih besar.

2. Agar pemerintah, pejabat dan petugas keluarga berencana 
aerta dokter, atau petugas kesehatan lainnya mengusaha- 
kan cara yang digunakan murah, dalam arti tidak memberi 
beban kepada calon akseptor maupun kepada pemerintah.

3. Agar pemerintah meninjau kembali kebijaksanaannya ter- 
hadap pelaksanaan tubektomi dan cara-cara sterilisasi 
yang lain. Bila mungkin diadakan legallsaei sterilisasi 
ini, atau paling tidak peraturan yang menyatakan bahwa 
steriliBasi tidak terlarang, dengan demikian dapat di- 
lanc&rkan sebagai program naeional.

3. Tubektomi hanya dilakukan dalam keadaan darurat karena 
alassan medis semata-mata.
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