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ABSTRAK 

 

       Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk menuju perbaikan 

disegala bidang kehidupan masyarakat. Menurut Undang-undang No 25 Tahun 

2004  Tentang Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi seluruh kehidupan bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu 

tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar 

menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh 

bangsa dan negara. Akan tetapi dengan pertumbuhan penduduk yang pesat akan 

sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak. Oleh 

karenanya pemerintah harus melakukan tindakan agar dapat meminimalisir laju 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di Indonesia. Salah satu upaya 

yang dapat di lakukan yaitu membentuk dan memaksimalkan peranan badan atau 

istansi yang berkompeten dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk yang 

dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. 

       Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yakni peran Dinas P2KBP3A 

Kabupaten Mesuji dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan 

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran Dinas P2KBP3A dalam 

proses mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mesuji. 

       Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian jenis 

lapangan (field reseach) dan sifat penelitian ini deskriftif kualitatif dan metode 

pengumpulan data ialah dengan cara observasi di kantor DINAS P2KBP3A 

Kabupaten Mesuji, dan dokumentasi, Sedangkan analisa data Kualitatif dengan 

metode berfikir Induktif. 
       Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Peran Dinas P2KBP3A Kabuapten 

Mesuji dalam mengendalikan LPP sudah sesuai dengan amanat UU No. 52 Tahun 

2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan 

dapat dikatakan berhasil dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk 

dengan indikasi menurunnya angka kelahiran PUS. 2. Peran Dinas P2KBP3A 

dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mesuji jika dilihat 

dari hukum Islam tidak bertentangan karena pada masa Nabi SAW perbuatan ini 

sudah pernah dilakukan para sahabat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Jabir. 

r.a yang dikenal dengan al- Azl dan Nabi pun tidak melarangnya. Hal tersebut di 

atas dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang pada 

tujuannya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Mesuji karena 

Allah SWT tidak menghendaki keturunan yang lemah sebagaimana firman-Nya 

yang terdapat dalam Q.S an-Nisa: 9.  

 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) nya.1 

 

  

                                                             
1
Depertemen Agama RI, Qur‟an Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Diponegoro, 

2010), h. 78. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

       Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan ini, maka perlu 

penjelasan judul dengan makna maupun definisi yang terkandung didalam 

judul ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI DALAM 

PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK” (Studi Pada Dinas 

P2KBP3A Kabupaten Mesuji). Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai 

berikut : 

        Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan 

Rasul tentang tingka-laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku 

dan mengikat untuk semua ummat yang beragama islam.2 

        Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam peranannya, peran juga dapat 

dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh 

suatu jabatan tertentu.3 

        Pemerintah adalah secara etimologi berasal dari kata “perintah” berarti 

melakukan pekerjaan menyeluruh. Penambahan awalan “pe” menjadi 

“Pemerintah” yaitu badan yang melakukan kekuasaan memerintah, dibeberapa 

negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris 

menyebutnya “Government” dan Perancis menyebut “Gouvernment” 

                                                             
2
Amir Syarifuddinn, Ushul Fiqh” Jilid 1, Cet  VI, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 

1997), h. 61. 
3
Hari Setiawan, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, (Surabaya: Karya Gemilang 

Utama), h. 257. 



 

keduanya berasal dari perkataan latin “Gubernacalum”. Sedangkan Belanda 

menyebutnya sebagai “Regering” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh 

yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka 

mewujudkan tujuan negara dan sebagai penguasa menetapkan perintah-

perintah.4 

        Daerah adalah suatu wilayah yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam hal 

sosial budaya, iklim, lahan, flora, fauna dan dalam hal ekonomi wilayah.5 

        Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di 

bawah Provinsi. Pemerintahan Kabupaten terdiriatas Pemerintah Kabupaten 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.Pemerintah 

Kabupaten terdiri atas Bupati dan perangkatnya.6 

        Pengendalian adalah usaha untuk membandingkan prestasi kerja dengan 

rencana dan untuk mengkoreksi perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi agar tujuan perusahaan dapat tercapai.7 

        Pertumbuhan adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat 

dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu, dalam sebuah populasi 

menggunakan per waktu unit untuk pengukuran.8 

                                                             
4
Drs. H. Inu Kencana Syafi‟ie, Ilmu Pemerintahan dan Al- Qur‟an, (Jakarta: Bumi 

Aksara,  1994), h. 5. 
5
Zulkarnaen, Beni Ahlmad Saebani, Hukum Konstitusi. (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 

2012), h. 47. 
6
Muhlis Riyadi, Administrasi Pemerintahan Kabupaten, (On-Line): 

http://blogspot.co.id.html, (10 Desember 2013). 
7
Darwin, Muhadjir, Aspek Kemanusiaan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 

,(Aditya Media, 2000),  h. 56. 
8
Ibid. h. 60. 

http://blogspot.co.id.html/


 

        Penduduk adalah orang yang secara hukum berhak tinggal di dalam suatu 

daerah. Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati 

wilayah geografi dan ruang tertentu.9 

        Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) adalah dinas resmi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yang bertanggung jawab penuh 

terhadap pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Mesuji. 

        Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk mengatur, merencanakan 

jumlah jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi serta membatasi 

jumlah anak dimana dalam satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki dua 

atau tiga anak saja.10 

        Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI DALAM 

PENGENDALIAN PERTUBUHAN PENDUDUK” (Studi Pada Dinas 

P2KBP3A Kabupaten Mesuji) adalah menelaah peran Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Daerah Kabupaten Mesuji mengenai peranannya dalam rangka 

mengendalikan pertumbuhan penduduk apakah sudah sesuai dengan syari‟at 

hukum Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

 

                                                             
9
Ibid.  

10
Hartanto, Hanafi, Keluarga Berencanadan Kontrasepsi, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2004), h. 97. 



 

1. Alasan Objektif 

a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Kabupaten 

MesujiDalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Pada 

Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji). 

b. Meninjau dan menganalisa terhadap peran Dinas P2KBP3A 

Kabupaten Mesuji menurut undang-undang yang berlaku dan 

menurut hukum Islam. 

2. Alasan Subjektif 

a. Judul skripsi ini pembahasannya sangat relevan dengan ilmu yang 

penulis tekuni dan pelaksanaan tugas akademik yaitu sebagai salah 

satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

b. Tersedianya literatur dan sarana yang mendukung penelitian dalam 

rangka menyelesaikan penelitian ilmiah ini. 

C. Latar Belakang Masalah 

        Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus 

dilakukan untuk menuju perbaikan disegala bidang kehidupan masyarakat. 

Dengan pembangunan, masyarakat diharapkan semakin mampu mengelolah 

alam bagi peningkatan kesejahteraan, pembangunan menuntut orientasi masa 

depan bagi kelestarian manusia dan alam.11 

        Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2004  Tentang Pembangunan 

Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan 

                                                             
11

PangeranAlhaj S.T.S, Surya PartiaUsman, MateriPokokPendekatanPancasila, (Jakarta: 

Universitas Terbuka Depdikbud,1995), h. 80. 



 

masyarakat bangsa, dan negara untuk  melaksanakan tugas sebagaimana yang 

di amanatkan dalam UU Dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia guna memajukan kesejahtraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial negara.                                       

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara 

masyarakat dan pemerintah yang berperan sebagai pelaku  utama dalam 

pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, 

membimbing, serta memberikan sarana dan prasarana yang menunjang.12 

        Salah-satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja 

perekonomian agar menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang 

layak bagi seluruh masyarakat.13 Pertumbuhan penduduk yang pesat akan sulit 

untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan 

merata. 

       Oleh karenanya pemerintah harus melakukan tindakan agar dapat 

meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin meninggkat, dan 

salah  satu upaya yang dapat di lakukan yaitu memaksimalkan peranan badan 

atau instansi yang kompeten dalam menangani masalah pertumbuhan 

penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mesuji. 

        Menurut amanat dari Undang-UndangNomor 52 Tahun 2009 Tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan 

                                                             
12

SrijantoDjarot, WaspodoEling, BA, Mulyadi, Tata Negara Sekolah 

 MenengahUmum,(Surakarta: PT. Pabelan, 1994),h. 97. 
13

Ibid. 



 

adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, 

persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang 

menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan 

penduduk pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji 

yaitu dengan membentuk sebuah Dinas P2KBP3A yang bertugas untuk 

mengendalikan pertumbuhan penduduk yang skala pertahunnya semakin 

meningkat. 

       Dengan dibentukya Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji maka dapat 

dilihat efektivitas penyuluhan atas hasil dari pencacahan kependudukan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) proyeksi penduduk secara umum jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan tahun 2010-2015 di Kabupaten Mesuji sebagai 

berikut : 

 

TAHUN 

JENIS KELAMIN  

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 

2010 98.628 JIWA 89.402 JIWA 188.030 JIWA 

2011 99.370 JIWA 90.303 JIWA 189.673 JIWA 

2012 100.185 JIWA 91.129 JIWA 191.314 JIWA 

2013 100.889 JIWA 91.870 JIWA 192.759 JIWA 

2014 101.705 JIWA 92.577 JIWA 194.282 JIWA 

2015 102.417 JIWA 93.265 JIWA 195.682 JIWA 

          Sumber data : BPS Kabupaten Mesuji 2015 

 

        Hukum Islam mempunyai beberapa maziyah (keistimewahan) yang 

menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling dapat memenuhi hajat 

masyarakat.14 Keistimewahan hukum Islam dan senyata-nyata keindahannya 
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ialah kemudahan hukumnya, mudah diamalkan, segala hukum selalu dapat 

berjalan seiring dengan perkembagan zaman dan fitrah manusia.15 

        Hukum Islam yang tidak dinashkan secara tegas, yaitu hukum-hukum 

yang berdasarkan ijtihad yang dibina atas ra‟yu dan qiyas, dengan 

mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.16 Berkaitan dengan 

program Keluarga Berencana (KB) dalam pengendalian pertumbuhan 

penduduk, Islam membolehkan menggunakan berbagai sarana untuk mengatur 

jarak kehamilan, serta bukan dengan tujuan untuk menjadikan mandul atau 

mematikan fungsi alat reproduksi, tetapi tujuannya mencegah kehamilan 

dalam jangka waktu tertentu (bukan selamanya), karena adanya maslahat yang 

dipandang oleh suami-istri.17 

        Secara global, Islam memiliki standar ukuran dalam menentukan hukum 

tentang sebuah perbuatan maupun kebijakan yang disebut Al-Kulliyat Al-

Khams, atau lima hal pokok yang menjadi perhatian syari‟at Islam yaitu: 

memelihara jiwa; memelihara agama; memelihara akal; memelihara 

keturunan; memelihara harta.18 

        Pada permasalahanya, Islam mengharamkan seseorang yang mengarah 

kepada pemutuskan kelahiran dalam keluarga dengan memakai alat 

kontrasepsi dan sebagainya, akan tetapi dalam Islam menganjurkan dalam hal 

memperoleh dan mengatur jumlah kelahiran dengan jalan yang dibenarkan. 

Sebagaimana Allah Ta‟ala berfirman : 
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Artinya : 

“Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan 

bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki 

dari yang baik-baik.” (Qs. an-Nahl: 72). 

 

Apabila dilihat dari sejarahnya zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat 

khulafahurasyidin dahulu pernah melakukan „azl yaitu usaha untuk mengatur 

jumlah kelahiran sebagaimana riwayat yang bersumber dari „Jabir sabda Nabi: 

       Artinya : 

“Kami pernah melakukan „azl (yang ketika itu) nabi mengetahuinya, tetapi ia 

tidak pernah melarang kami. (H.R. Muslim).19 

 

        Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk 

melakukan „azl‟, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu 

kesehatan disebut dengan istilah  coitus interruptus, ketika itu ada sahabat 

yang melakukannya pada saat ayat-ayat al-Quran masih turun, perbuatan 

tersebut dinilai “mubah” (boleh).20 

        Dengan alasan menurut para ulama seandainya perbuatan tersebut 

dilarang oleh Allah SWT maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah 

perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi Muhammad SAW ketika 

mengetahui bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut 

kemudian Beliaupun tidak melarangnya. Inilah pertanda bahwa 
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melakukan „azl (coitus interruptus) dibolehkan dalam Islam dalam rangka 

untuk ber-KB (keluarga berencana).21 

        Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) modern di era sekarang, tampak bahwa kemaslahatan manusia terus 

berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat, dan metode itu tidak 

digunakan lagi melainkan adanya program pemerintah yang membentuk 

sebuah badan/dinas yang menangani masalah KB. Kondisi seperti ini akan 

berimplikasi pada hukum-hukum Islam sebagai ditegaskan dalam suatu kaidah 

bahwa fatwa hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan 

dan niat.22 

D. Rumusan Masalah 

1. BagaimanaPeran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Dalam 

Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi pada Dinas P2KBP3A) ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mesuji Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi 

pada Dinas P2KBP3A) ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Mesuji dalam rangka mengendalikan tingkat 

pertumbuhan penduduk. 
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b. Untuk mengetahuai bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap 

peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas 

P2KBP3A) Kabupaten Mesuji dalam mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan 

kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam 

hukum Islam terhadap undang-undang maupun peraturan pemerintah. 

b. Kegunaan praktisnya yaitu untuk memperluas khazanah ilmu 

pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam 

menyelesaikan studi di Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

F. Metode Penelitian 

        Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu 

dilaksanakan.
23

 Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan 

skripsi ini maka dalam dalam penelitian ini penulis menggunakan metode : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan (field reseach) 

yang langsung dilaksanakan dilapangan.24Yang menjadi objek 

penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran 

Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dalam Pengendalian 
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Pertumbuhan Penduduk. (Studi pada DINAS P2KBP3A Kabupaten 

Mesuji). 

b. Sifat Penelitian, yaitu penelitian ini bersifat Deskriftif Kualitatif yaitu 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel  

Dinas P2KBP3A dan keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung seperti adanya penigkatan fertilitas (kelahiran), 

pengangguran dan kemiskinan di Kab. Mesuji.25 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan cara observasi di 

kantor DINAS P2KBP3A Kabupaten Mesuji dan mewawancarai 

parah tokoh-tokoh seperti sekretaris, wali data, petugas PLKB di 

Dinas P2KBP3A dan tokoh/masyarakat seperti warga Desa Sri 

Tanjung di Kab. Mesuji baik yang ikut serta dalam program KB 

maupun tidak, serta mencantumkan berbagai literatur seperti data 

penyuluhan atau bahan dari buku-buku yang sesuai dengan pokok 

bahasan, kemudian dianalisa dalam kerangka pemikiran teoritis.26 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan 

dengan cara membaca, menelaah dan mecatat sebagai liteatur atau 

bahan yang sesuai dengan pokok bahasan seperti buku karangan A. 

Rahmat Rosyadi “KB Ditinjau Dari Hukum Islam”, Darwin, 
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Muhandjir” Aspek Kemanusiaan Dalam Pengendalian Pertumbuhan 

Penduduk, dan Hanafi Hartono “KB Dan Kontrasepsi”, kemudian 

disaring dan ditugangkan dalam pemikiran teoritis.27 

3. Metode pengumpulan data 

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini 

penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Metode observasi 

Yaitu usaha mengumpulakan bahan yang dilakukan dengan mencatat 

data-data yang bersumber data Dinas P2KBP3A serta mengamati 

secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki seperti adanya 

peningkatan fertilitas (kelahiran), banyaknya pengangguran dan 

kemiskinan di Kab. Mesuji.28 

b. Metode dokumentasi 

Yaitu mencari data-data yang mengenai hal-hal atau variabel yang 

merupakan catatan, transkip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode dokumentasi penulis 

melakukan dengan cara mengambil data tentang aktivitas pada Dinas 

P2KBP3A dan gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat di 

Kabupaten Mesuji.29  
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c. Wawancara (interview) 

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian 

dengan cara tanya jawab antara penanya dengan responden yang 

diwawancarai seperti Bapak Yanuar Fitrian (sekretaris), Oji (wali 

data), Supardi (staf PLKB) di Dinas P2KBP3A dan para tokoh-tokoh 

masyarakat seperti Yopi Kusnadi (tokoh masyarakat) di Kabupaten 

Mesuji.30 

4. Metode Pengelohan data 

a. Editing 

Yaitu pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah 

diperoleh dari Dinas P2KBP3A dan tokoh masyarakat untuk 

mengetahui apakah data itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan 

untuk keperluan berikutnya.31 

b. Koding 

Usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data dari Dinas P2KBP3A 

dan tokoh masyarakat selanjutnya akan diperoses untuk mengetahui 

apakah data sudah sesuai atau tidak dengan pembahasan yang 

dibutuhkan dalam penelitian.32 

 

 

 

                                                             
30

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Lapangan, (Jakarta: Rineka Cipta: 2002), h. 

102. 
31

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2010),  h. 54. 
32

Ibid.  



 

c. Sistematizing 

Menempatkan data dari Dinas P2KBP3A dan tokoh masyarakat 

menurut sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.33 

5. Analisis data 

        Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

Kualitatif dengan metode berfikir Induktif yaitu berangkat dari fakta- 

fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit seperti 

data penyuluhan KB, adanya peningkatan fertilitas, pengangguran dan 

kemiskinan, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang 

bersifat umum.34 Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil 

penelitian lapangan di Kab. Mesuji yaitu berangkat dari pendapat 

perorangan kemudian dijadikan pendapat yang mengetahuinya bersifat 

umum.35 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Menurut Undang-Undang 

1. Pengertian Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 

       Penduduk merupakan bagian dalam pembangunan di suatu negara. 

Komponen terpenting dalam pembangunan tergantung dari kualitas 

penduduk. Penduduk merupakan suatu kumpulan masyarakat yang 

melakukan interaksinya dalam suatu daerah atau orang yang berhak 

tinggal di daerah, dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat resmi 

untuk tinggal di wilayah tersebut.36 

       Sedangkan  menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara 

Lain mendefenisikan penduduk yaitu warga negara Indonesia atau orang 

asing yang bertempat tinggal di Indonesia.37
 

        Republik Indonesia merupakan sebuah kepulauan yang terdiri dari 

beribu-ribu pulau. Menyangkut susunan kependudukan yang berubah 

setiap saat karena adanya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, 
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dan migrasi, sehingga susunan kependudukan itu bergerak.38 Dengan 

demikian maka situasi susunan kependudukan itu bersifat statis. 

       Untuk memahami keadaan kependudukan suatu daerah atau negara, 

maka perlu mendalami kajian demografi. Demografi berasal dari kata 

Yunani demos (penduduk) dan grafien (tulisan atau dapat diartikan tulisan 

tentang kependudukan) adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran 

dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut 

berubah dari waktu ke waktu.39 

        Dalam membicarakan perkembangan penduduk dunia, sebenarnya 

kita tidak dapat melihat manusia sebagai suatu keutuhan yang serba sama 

kondisinya.40 Dinegara-negara agraris  struktur usia penduduknya tak 

seimbang, karena eksplosi penduduknya mengalami peningkatan yang 

pada akhirnya memunculkan berbagai masalah sosial. 

        Pada faktanya program KB tidak lagi menjadi prioritas ia hanya 

program “sampingan” yang terpaksa diadakan. Dengan statusnya  yang 

hanya “sampingan”, maka alokasi dananya pun sangat minim, jauh dari 

cukup, sehingga program-programnya di lapangan pun kurang maksimal. 

Dalam kondisi seperti itu banyak analisis yang memprediksi dalam waktu 

kurang dari satu dekade ke depan (tahun 2015-an), akan terjadi baby 

booming (peningkatan  pertumbuhan penduduk) di Indonesia dikarenakan 

kurang efektifnya program KB. 
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       Sebagai indikasi awal yang menunjukkan pudarnya program KB 

adalah hasil survei data penduduk pada tahun 2010, yang menampilkan 

angka yang mencengangkan, yakni 237,6 juta jiwa.41 Saat ini hasil update 

terakhir 30 Juni 2016 berdasarkan data Kemendagri, jumlah penduduk 

Indonesia adalah 257.912.349 jiwa.42 Sebuah angka yang mengejutkan 

tetapi sekaligus menyedihkan jika melihat kondisi riil bangsa dan negara 

kita sekarang dengan aneka problematika nasionalnya. Hal ini akan 

memuculan berbagai masalah seperti masalah lingkungan, energi, 

ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan.43 

       Menurut Ussy dan  Hammer, mengemukakan bahwa: “control is 

management‟s systematic effort to achieve objectives by comparing 

performance to plan and taking appropriate action to correct  important 

differences”, maksud dari Ussy and Hammer yaitu pengendalian 

merupakan usaha  sistematik perusahaan untuk mencapai tujuan dengan 

cara membandingkan prestasi kerja  dengan rencana dan membuat 

tindakan yang  tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting.44 

       Sedangkan menurut Glen A. Welsch, Hilton, dan Gordon 

pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja 
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yang efisien yang memungkinkan terciptanya tujuan perusahaan serta 

untuk membandingkan prestasi kerja, dengan rencana dan untuk 

mengkoreksi perbedaan yang terjadi agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai.45 

       Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha mengembangkan 

kegiatan ekonomi karena penduduk memegang peranan penting dalam 

menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga 

usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi.46 Di 

samping itu, pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah 

dan makin kompleksnya kebutuhan bangsa dan negara, sebagai suatu 

negara anggota PBB (perserikatan bangsa-bangsa) Indonesia diwajibkan 

untuk menyelenggarakan sensus nasional dipemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah sekali tiap dasawarsa.47
 

       Pertumbuhan penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh fertilitas 

(kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan), apabila 

angka fertilitas lebih besar daripada angka mortalitas, maka pertumbuhan 

penduduk menjadi posotif.48 Hal ini sala-satunya disebabkan yaitu laju 

tingkat pertumbuhan penduduknya mengalami peningkatan. Menurut 

Maltus ada 2 cara pengendalian penduduk, yaitu:49
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a. Positive check yaitu cara pengendalian yang tidak moralis dan tidak 

dapat dikontrol seperti perang, wabah, atau perlakuan manusia 

lainnya yang tidak berperikemanusiaan. 

b. Preventive check yaitu dengan pengekangan moral dalam membatasi 

kelahiran (birth control) dengan cara menunda atau pendewasaan 

perkawinan (PUP). 

       Apabila semakin tingginya tingkat laju pertumbuhan penduduk terus 

dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah yang akan berpengaruh 

pada dampak sosial dan dampak ekonomi.
50

 Indonesia merupakan suatu 

negara tropika, selama setengah abad terakhir ini mengalami 

pertambahan penduduk yang sangat pesat, hal tersebut disebabkan oleh 

angka kelahiran yang tinggi dan pelayanan kesehatan yang meningkat.51 

       Indonesia dari tahun 1971 dengan jumlah penduduk sebesar 119 juta 

jiwa, pada tahun 1981 dapat menjadi 161 juta jiwa dan hingga tahun 

2000 menjadi 281  juta jiwa.52 Dengan asumsi bahwa pertumbuhan 

ekonomi kita dari tahun 1971-2000 ini antara 7-12% setahunnya dan 

akan menurunkan fertilitas (kesuburan).53 

       Menurut data penelitian diIndonesia, rata-rata wanita kita dalam 

masa refroduksi telah mengalami lebih dari 6 kali kelahiran, menurut 

perkiraan tingkat kelahiran di Indonesia antara 40 sampai 49 per seribu 
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penduduk.54 Oleh karena itu perlunya suatu kebijakan pemerintah dalam 

menangani masalah kependudukan nasional, yang mencakup segala 

usaha pemerintah yang bertujuan merubah kuantitas, kualitas dan 

pemencaran penduduk. 

       Kebijaksanaan kependudukan sebenarnya harus memenuhi tiga hal 

yang bersifat disengaja, merubah proses dan berjalan kolektif. Yang 

menyangkut diantaranya:55 

1. Fertilitas, moralitas, dan migrasi penduduk 

2. Peramalan laju perkembangan penduduk dalam jangka waktu 

tertentu dalam masa depan. 

3. Bertalian dengan diterimanya dan dijadikannya peraturan oleh 

otoritas konstitusionil. 

       Dengan kondisi yang seperti ini atas pertumbuhan penduduk yang 

semakin meningkat, maka pemeritah Indonesia mengeluarkan kebijakan 

dengan membentuk Badan Kependudukan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) disetiap provinsi untuk mengatasi masalah 

kependudukan nasional yang disebut Keluarga Berencana (KB) yang 

diresmikan pada tahun 1970 menjadi program nasional. 

       Kelurga Berencana (KB) terjemahan dari “family planning” 

dijadikan suatu program nasional yang bertujuan mengendalikan 

pertumbuhan penduduk sejak tahun 1969, sehingga kemakmuran 
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diharapkan dapat bertambah.56 Keluarga Berencana (KB) atau Family 

Planning (Planned Parenthod) adalah pengaturan keturunan, yaitu 

pasangan suami isteri yang mempunyai perencanaan yang konkret 

mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir.57 Karena itu 

pendekatan KB yang dipakai untuk membatasi penduduk (population 

limitation) bertalian erat dengan aneka usaha yang bertujuan 

menyelenggarakan kesehatan masyarakat secara luas.58 

       Menurut Mahmod Saltut mendefenisikan bahwa KB sebagai 

pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan 

sementara, sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi 

keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat 

dan negaranya.59 

       Sedangkan menurut WHO (World Health Organisation), 

mendefenisikan bahwa KB adalah tindakan yang membantu individu 

atau pasangan suami isteri untuk (a) mendapatkan objek-objek tertentu, 

(b) menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, (c) mendapatkan 

kelahiran yang memang diinginkan, (d) mengatur interval di antara 

kehamilan, (e) mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan 

dengan suami isteri, dan (f) menentukan jumlah anak dalam keluarga.60 
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       Berikut macam-macam alat kontrasepsi yang disosialisasikan oleh 

KB Nasional menurut Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshary 

diantaranya:61 

1. PIL 

2. Suntikan 

3. Susuk KB 

4. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) 

5. Sterelisasi (Vasektomi/Tubektomi) 

6. Alat-alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, tablet 

vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisue yang 

dimasukkan ke dalam vagina. 

       Dari hasil pembahasan diatas pemerintah Indonesia harus 

melakukan tindakan agar dapat meminimalisisr jumlah pertumbuhan 

penduduk yang semakin meningkat, serta salah satu upaya yang 

dapat di lakukan yaitu memaksimalkan peranan Badan 

Kependudukan Keluarga Berencana Nasional yang menangani 

masalah pertumbuhan penduduk yang disebut dengan program 

Keluarga Berencana. 

2. Dasar Hukum Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 

a. Menurut Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.62 
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       Undang‐Undang ini mengindikasikan penduduk sebagai modal 

dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu dilakukan 

upaya‐upaya untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas. 

Upaya‐upaya tersebut berupa pengendalian-pengendalian angka 

kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas 

penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh 

dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, 

penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. 

        Dalam Undang‐Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini 

menjelaskan hak penduduk untuk mendapatkan informasi dan 

pelayanan reproduksi dalam kerangka pemenuhan dan perlindungan 

hak asasi manusia. 

        Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam 

kependudukan adalah dengan menetapkan kebijakan dan program 

jangka menengah dan jangka panjang pembangunan 

kependudukan/keluarga. Tanggung jawab pemerintah meliputi : 

1) Menetapkan kebijakan nasional; 

2) Menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, 

dan kriteria; 

3) Memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi; dan 

sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; 



 

4) Pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan 

keluarga. 

       Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui, 

pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan 

mobilitas penduduk. Keluarga Berencana merupakan kebijakan 

pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang  

seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. 

       Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan 

suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah 

anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang idealdengan 

menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. Kebijakan KB 

bertujuan untuk mengatur kehamilan, menjaga kesehatan dan 

menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, meningkatkan 

akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling,dan pelayanan 

KB dan kespro, dan meningkatkan partisipasi pria. 

       Dalam UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa 

promosi aborsi untuk pengaturan kehamilan tidak diperbolehkan. 

Dalam Bab Penurunan Angka Kematian pasal 30 yang berbunyi 

tentang Penurunan Angka Kematian ditetapkan sebagai kebijakan 

untuk mewujudkan penduduk seimbang dan berkualitas. Prioritas 

diberikan kepada: 

1) Penurunan angka kematian ibu waktu hamil; 



 

2) Ibu melahirkan; 

3) Pasca persalinan dan  

4) Bayi serta anak 

       Dalam undang‐undang ini, diputuskan pembentukan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang 

berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. Di daerah dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Dipaparkan bahwa BKKBN bertugas 

melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan KB 

dengan merumuskan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, 

prosedur, kriteria, advokasi dan koordinasi, komunikasi informasi 

edukasi (KIE), pemantauan dan evaluasi, pembinaan, 

pembimbingan, dan fasilitasi. 

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010‐2014.  

Presiden memutuskan RJPM Nasional 2010‐2014 sebagai dokumen 

perencanaan pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari 

visi, misi dan program presiden memuat strategi pembangunan 



 

nasional, kebijakan umum, program Kementrian dan Lintas.63 

Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai: 

1) Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga; 

2) Bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan 

memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran 

nasional yang termuat dalam RPJM nasional; 

3) Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah. Dalam Lampiran Perpres Buku II Bab II disebutkan 

bahwa bidang kesehatan dan gizi, kependudukan dan keluarga 

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

merupakan bagian upaya kunci peningkatan kualitas hidup 

manusia. 

       Berangkat dari laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, 

akses dan kualitas pelayanan yang rendah, kesetaraan gender, 

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang belum 

optimal, ditetapkan sasaran pembangunan tahun 2010‐2014 yaitu 

terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian 

kuantitas penduduk dilakukan melalui tiga fokus prioritas meliputi : 

1. Revitalisasi program KB melalui: (a) pengembangan dan 

sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif 

gender; (b) pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga 
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berencana; (c) promosi dan penggerakan masyarakat; (d) 

peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen 

(SIM) berbasis teknologi informasi; (e) pelatihan, penelitian 

dan pengembangan program kependudukan dan KB; dan (f) 

peningkatan kualitas manajemen program. 

2. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, melalui: (a) 

penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk; 

(b) perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara 

aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; dan (c) penyediaan 

sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor 

terkait. 

3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi 

kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, melalui: 

(a) penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu 

bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan; (b) 

penyediaan hasil kajian kependudukan; dan (c) peningkatan 

cakupan registrasi vital. 

       Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program 

terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, 

pendidikan, agama, kependudukan dan perlindungan anak. 

3. Teori-Teori Pertumbuhan Penduduk 

       Teori kependudukan di kembangkan oleh dua faktor yang sangat 

dominan yaitu, pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk di 



 

negara-negara yang sedang berkembang, kedua adalah adanya masalah-

masalah universal yang menyebabkan para ahli harus banyak 

mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk mengkaji lebih 

lanjut sejauh mana telah terjalin suatu hubungan antara penduduk dengan 

perkembangan ekonomi dan social.64 Toeri pertumbuhan penduduk dapat 

dibagi sebagai berikut:65 

a. Marxist 

       Teori ini mengemukakan bahwa semakin banyak jumlah manusia 

semakin tinggi produksi yang di hasilkan. 

b. Paul Edric 

       Dalam bukunya yang berjudul (the population bomb) yang 

menggambarkan bahwa penduduk dan lingkaran yang ada di dunia ini 

sebagai berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia; kedua, 

keadaan bahan makanan sudah terbatas; ketiga, karena terlalu banyak 

manusia di dunia ini lingkungan lngkungan sudah banyak yang rusak dan 

tercemar. Pada tahun 1990 Edric merevisi bukunya dengan judul baru 

(The Population Explotion), yang isinya adalah bom penduduk yang di 

khawatirkan pada tahun 1968, kini sewaktu-waktu akan dapat meletus. 

Kerusakan dan pencemaran lingkungan parah karena sudah banyak 

penduduk yang sangat merisaukan. 
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c. Robert Thomas Malthus (1766-1834) 

       Menurut Malthus (1766-1834) yang terkenal sebagai pelopor 

ilmu kependudukan yang lebih populer disebut dengan prinsip 

kependudukan (the prinsiple of population) yang menyatakan bahwa 

apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan cepat 

dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi 

ini. Ia juga menyatakan bahwa manusia untuk hidup memerlukan 

bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh 

lebih lambat di banding dengan laju pertumbuhan penduduk dan 

apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk maka 

manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan, sehingga 

inilah yang menjadi sumber kemelaratan dan kemiskinan manusia. 

d. William Gadwin 

       Mengemukakan bahwa kemelaratan adalah orang atau struktur 

masyarakat yang salah dan dapat diperbaiki dengan prinsip sama rata 

sama rasa. 

       Untuk memahami keadaan kependudukan suatu daerah atau negara 

maka perlu didalami kajian demografi para ahli biasanya membedakan 

antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-studi tentang 

kependudukan (population studies).66 Demografi berasal dari kata Yunani 

demos (penduduk) dan Grafien (tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang 

kependudukan) adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan 

                                                             
66

Said Rusli, Pengantar Ilmu Kependudukan, (Jakarta, LP3ES, 2012), h. 24. 



 

komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah 

dari waktu ke waktu.67 

       Menurut Munir, dalam teori kependudukan dapat dikembangkan 

kemudian dipengaruhi dalam dua faktor yang sangat dominan 

diantaranya:68 

1. Ialah meningkatkan pertumbuhan penduduk dinegara negara yang 

sedang berkembang, dan ini menyebabkan tantangan dari beberapa 

para ahli dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 

2. Masalah yang sifatnya universal yang meyebabkan para ahli harus 

lebih banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk 

lebih lanjut sampai sejauh mana hubungan antara penduduk dengan 

perkembangan ekonomi dan sosial dalam kependudukan agar dapat 

diterima.  

       Sedangkan Hauser dan Duncan mengusulkan defenisi demografi 

sebagai berikut: “Demografi mempelajari jumlah, persebaran, teritorial 

dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab 

perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), 

mortalitas, gerakan teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan 

status).69 

       Dari kedua defenisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa demografi 

mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Sedangkan 

studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, 

                                                             
67

Bagoes Mantra, Ida, Demografi Umum, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), h. 19. 
68

Said Rusli, Op.Cit, h. 28. 
69

Ibid. 



 

fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi 

sosial di sekitarnya. 

B. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Menurut Islam 

1. Pengertian Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 

Sejak datangnya agama Islam hingga saat ini, hukum Islam masih diakui 

dan dipahami sebagai hukum yang hidup (living law).70 Tujuan Allah 

SWT mensyari‟atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan 

manusia, sekaligus untuk mendatangkan mashlahah (kebaikan) dan 

menghindari mafsadat (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat.71 

       Islam merupakan ajaran yang bersifat universal. Hal ini berarti di 

manapun manusia berada hukum Islam tetap dilaksanakan dalam semua 

aspek kehidupan, serta hukum Islam adalah hukum yang sempurna 

mengatur semua aspek kehidupan umat manusia hingga akhir zaman. Hal 

ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya: 

 

Artinya: 

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu”(QS. al-Maidah: 3).72 
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       Perkawinan merupakan suatu jalan yang mulia untuk mengatur 

kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu 

dengan yang lainnnya, sehingga akan membuka jalan untuk saling 

melengkapi satu sama lain. Secara istilah perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan 

hidup berumah tangga sebagai suami isteri, dengan memenuhi syarat dan 

rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.73 

       Rumah tangga adalah suatu unit masyarakat  yang paling kecil, dari 

lingkungan negara. Dalam agama Islam, manusia dianjurkan untuk hidup 

dalam naungan keluarga serta untuk menjadi pemenuhan keinginan, 

hasrat, peranan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.74 Sebagaimana 

Allah SWT berfirman dalam kitabnya: 

Artinya: 

“Dan nikahilah orang-orang yang masi membujang diantara 

kamudanorang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan...(An-Nur: 32)75 

 

       Anjuran untuk melangsungkan perkawinan sebagai sarana untuk 

menjaga diri lebih dipertegas lagi dalam sabda  Rasulullah SAW. Dari 

Ibnu Mas‟ud ra berkata, bahwa Rasulullah bersabda: 
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Artinya:  

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang memiliki 

kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukan 

mata dan kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka 

berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali baginya”.76 

 

       Hadist diatas menganjurkan kepada seluruh pemuda-pemudi yang 

telah memilik kemampuan baik materi, maupun non-materi maka 

hendaklah dia melangsungkan perkawinan karena perkawinan itu dapat 

menundukan pandangan dan manjaga kemaluan mereka. Dan bagi yang 

belum mampu maka ia dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa 

merupakan penawar syahwat baginya. 

       Adanya syarat dari hadist diatas terhadap seseorang yang telah 

memiliki kemampuan disini menandakan bahwa Islam menganjurkan 

seseorang melangsungkan perkawinan dalam keadaan yang terencana, 

bukan karena hanya untuk melampiaskan hawa nafsu semata. Dijelaskan 

juga bahwa pentingnya menempatkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai 

dasar dalam hubungan  antar setiap anggota keluarga. Ketika hal itu dijaga 

maka keluarga tersebut akan hidup dipuncak kebahagiaan.77 

       Dalam agama Islam dianjurkan menikah dengan wanita yang subur 

sehinggah bisa memiliki keturunan. Di samping mengembangkan 
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keturunan, Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba 

kekurangan tanpa memikirkan kesejahteraan.78 Karena Agama Islam 

memiliki prinsip bahwa dalam membangun keluarga sejahterah 

merupakam upaya yang wajib ditempuh oleh setiap pasangan (keluarga) 

yang telah diawali dengan pernikahan yang Islami. 

       Dalam Islam keluarga sejahterah disubstansikan dalam bentuk 

keluarga sakinah. Dasar utama membangun keluarga sejahtera ini 

sebagaimana firman Allah SWT dalam kitab-Nya: 

Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. ar-Rum: 21).79 

 

       Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan berkeluarga adalah untuk 

mencapai ketentraman dan kebahagiaan atas dasar kasih sayang, sehingga 

anggota keluarga merasa aman, tentram, damai dan sejahtera untuk bekal 

menuju dunia akhirat. 

       Dalam perspektif Islam, reproduksi (pengembangan keturunan) harus 

dilaksanakan secara terhormat dan bermartabat. Secara sederhana, 

reproduksi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat kembali, 

sedangkan dalam kaitannya dengan kesehatan, reproduksi dimaknai 
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sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan yang merupakan 

salah satu tujuan perkawinan.80 

       Sedangkan pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dan 

meningkat membutuhkan penambahan investasi dan sarana di bidang 

pendidikan, kesehatan, perhubungan, perumahan, ekonomi, dan 

sebagainya.81 Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan 

timbulnya berbagai macam masalah, terutama disektor ekonomi, yang 

dapat berdampak pada persoalan aqidah, budaya dan lain sebagainya. 

       Oleh karenanya diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi 

persoalan ini. Apabila kita melihat  sejarah kehidupan  para sahabat 

terdahulu pernah melakukan al-„azl atau coitus interuptus (pencegahan 

kehamilan) pada masa Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu Beliau pun 

mengetahuinya dan tidak melarangnya. Al-„Azl merupakan salah satu 

metode untuk pencegahan kehamilan yang dikenal dalam dunia Islam, 

yang tidak mempunyai akibat-akibat biologis baik untuk kalangan pria 

maupun wanita dalam penerapannya.82 

       Secara bahasa al-„azl berasal dari bahasa Arab yaitu لعز  berasal dari 

kata عزال -لیعز -لعز  yang berarti melepaskan/memisahkan.83 
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       Sedangkan dari segi terminology al-‟azl berarti mengeluarkan zakar 

(penis) dari faraj (vagina) istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, 

sehingga mani terpencar di luar faraj, atau  si istri menggunakan alat yang 

bisa menghalangi masuknya mani suami ke dalam rahim agar tidak terjadi 

pembuahan (kehamilan).84 

       Hal ini seperti kita ketahui pada era sekarang dikenal dengan program 

Keluarga Berencana (KB) yang merupakan program dari  Badan 

Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam rangkah pengendalian 

pertumbuhan penduduk.85 Disamping itu al-„azl yang dilakukan berkali-

kali mungkin dapat mengubahnya menjadi suatu metode yang jauh lebih 

aman dibandingkan kebanyakan alat pencegah kehamilan kimiawi dan 

mekanis.86 

       Islam mensyari‟atkan perkawinan yang bertujuan untuk memenuhi 

naluri kelamin dengan mencapai orgasme (kenikmatan) dalam hubungan 

seksual. Dalam melakukan hubungan seksual, suami-istri mengharapkan 

dapat memperoleh orgasme seks yang menjadi kebutuhan biologisnya. 

Sedangkan dalam„azl kenikmatan tidak dapat diberikan terutama bagi 

pihak perempuan. Disamping itu juga, kaum muslimin percaya bahwa 

pelaksanaan al-„azl itu sendiri layak untuk dilakukan karena ada alasan-

alasan yang kuat untuk melakukannya.87 
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       Al-„Azl atau coitus interuptus (senggama terputus) dilakukan dengan 

tujuan untuk mencegah kehamilan. Karena dengan cara ini sperma tidak 

masuk ke dalam rahim dan bertemu dengan ovum (indung telur) disaluran 

telur, sehingga dapat menghindarkan terjadinya konsepsi asal pertama 

tubuh manusia.88 Pencegahan kehamilan dengan metode al-„azl ini telah 

lama dikenal dalam Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Beliau 

tidak melarang para sahabat melakukan „azl yang bertujuan untuk 

menghindari kesulitan, kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi. 

2. Dasar Hukum Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 

       Dalam melestarikan eksistensinya, umat Islam dianjurkan untuk 

mempunyai banyak keturunan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud: 

Artinya : 

“Dari Ma‟qil bin Yasar al-Muzani ra. Ia berkata: Seorang lelaki pernah 

datang kepada Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam dan berkata: 

Sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki 

kecantikan dan (berasal dari) keturunan yang terhormat, akan tetapi dia 

tidak bisa punya anak (mandul), apakah aku (boleh) menikahinya? 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam menjawab: “Tidak (boleh)”, 

kemudian lelaki itu datang (dan bertanya lagi) untuk kedua kalinya, maka 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam kembali melarangnya, kemudian 
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lelaki itu datang (dan bertanya lagi) untuk ketiga kalinya, maka 

Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan 

subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan membanggakan 

(banyaknya jumlah kalian) dihadapan umat-umat lain pada hari kiamat 

nanti.89 

       Hadits diatas menunjukkan bahwa dianjurkannya memperbanyak 

keturunan, yang merupakan tujuan utama pernikahan, dan dianjurkannya 

menikahi perempuan yang subur untuk tujuan tersebut. Sebagai keutamaan 

bagi orang yang memperbanyak keturunannya dengan cara yang halal, 

karena dengan itu berarti dia berusaha untuk mewujudkan sesuatu yang 

diinginkan dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. 

        Dalam dunia Islam pencegahan kehamilan dikenal dengan al-„Azl 

(mencegah kehamilan) akibat hubungan badan suami isteri. Al-„Azl telah 

dikenal sejak masa Nabi SAW, dengan perbuatan „azl dewasa ini dikenal 

dengan istilah coitus interuptus yaitu jimak terputus.90 Mengenai perbuatan 

„azl telah diriwayatkan dari Jabir sebagaimana sabda Nabi SAW dalam 

sebuah hadits: 

Artinya 

“Dari Jabir, ia berkata; Kami melakukan „azl pada masa NabiSAW, 

Ahmad dan (HR. Bukhari,  .Qur‟an masih turun”-sedangkan ketika itu al
91
.)Muslim 
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Artinya: 

“Diriwayatkan dari Jabir, bahwasanya ada yang datang menghadap 

Rasulullah SAW lalu ia berkata: “sesungguhnya aku mempunyai seorang 

jariah, yang menjadi pembantu kami, pelayan minum kami, sedangkan aku 

sendiri menggaulinya, akan tetapi aku khawatir dia hamil” Maka 

Rasulullah SAW memerintahkan: “Lakukan „azl jika engkau menghendaki, 

dengan begitu hanya akan masuk sekadarnya”. Atas dasar inilah orang 

tersebut melakukan „azal. Kemudian Rasul mendatanginya, dan orang itu 

berkata bahwa jariah itu hamil. Maka Rasulullah SAW menjawab: “Aku 
telah beritahu kamu bahwasanya sperma akan masuk sekedarnya (ke 

rahim) dan akan membuahi”.(HR. Muslim)92 

 

       Berdasarkan dari kedua hadits di atas, maka hukum „azl dilakukan 

dalam rangka menghindari kehamilan dapat dibenarkan (mubah). Karena 

hadits di atas merupakan hadits yang bersifat taqrir Nabi Muhammad 

SAW terhadap orang yang ada di dalam hadits di atas. Akan tetapi, bila 

„azl dilarang, maka secara pasti ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur‟an yang 

masih turun ketika itu atau ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW 

sendiri. 

       Selanjutnya, bila ditelusuri dari dalil nash al-Qur‟an tidak dijumpai, 

kecuali yang diambil dari pengertian umum beberapa ayat al-Qur‟an, 

seperti: 
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a. Peringatan Allah SWT agar tidak meninggalkan anak cucu yang 

lemah, sehingga dikhawatirkan kesejahteraannya dikemudian hari. 

Sebagaimana firman Allah dalam kitabnya:

Artinya: 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkanketurunan yang lemah dibelakang mereka, 

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar”.(QS. An-Nisaa‟: 9).93 

 

       Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang tua bertanggung 

jawab terhadap masa depan anaknya, sehingga orang tua (baik bapak 

maupun ibu) benar-benar harus mempersiapkan anaknya untuk tidak 

menjadi orang-orang yang lemah (dha‟iifaan). Menurut para 

mufassirin (ahli tafsir), ada beberapa kondisi dhaif (lemah) yang 

harus dihindari, lemah dari segi aqidah dan keimanan, lemah harta 

yang mengakibat kurang sejahtera, lemah mental yang 

mengakibatkan kebodohan, dan lemah fisik. 

b. Anjuran kepada ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun 

penuh, yang diartikan sebagai anjuran dan dibolehkan untuk 

menjarakkan keturunan, sebagaimana firman Allah SWT yang 

berbunyi: 
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“Dan ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 

yang ingin menyusui secara sempurna...”. (QS. al-Baqarah: 233).94 

 

       Ayat di atas mengandung pemahaman, bahwa tanggung jawab 

ibu dalam penyempurnaan persusuan kepada anak-anaknya selama 

dua tahun. Ketentuan waktu selama dua tahun ini akan berpengaruh 

terhadap perkembangan fisik dan otak anak dari penyempurnaan 

yang dilakukan oleh seorang ibu. 

       Ketentuan tersebut tidak bersifat wajib, yang mengakibatkan ibu 

berdosa bila tidak menyusui anaknya selama dua tahun. Karena 

ketentuan ini bersifat mubah, dan bahkan bila belum masa waktu dua 

tahun seorang isteri menginginkan untuk memiliki anak, maka 

tanggung jawab penyusuan itu harus dihentikan. Kemudian dalam 

masa waktu penyusuan selama dua tahun tersebut, seorang ibu 

diperbolehkan untuk menunda kehamilan (tidak hamil sementara 

waktu), sampai batas waktu penyusuan selam dua tahun menjadi 

penuh. 

c. Mengenai resiko dan kesusahan bagi seorang ibu akibat mengandung 

dan melahirkan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah 

SWT dalam firman- Nya yang berbunyi: 

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua 

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuanya, 

hanya kepada Akulah kembalimu”.(QS. Luqman: 14)95 
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        Sedangkan Mahmod Saltut berpendapat bahwa hukum „azl 

dibolehkan, dengan alasan untuk menghindari terjadinya 

kemudharatan, bila salah-satu dari pihak baik suami atau isteri 

menderita penyakit berbahaya (menular) yang bisa menularkan 

kepada anak-anaknya. Inilah yang dimaksud dengan kondisi khusus 

bagi kepentingan keluarga yang bersangkutan, disamping 

kepentingan masyarakat dan negara.96 

       Dari argumentasi yang dikemukakan oleh Mahmod Saltut di atas, 

dapat dipahami dalam kondisi normal yang tidak mengundang 

terjadinya kemudharatan kepada anak yang akan dilahirkan, maka 

hukum „azl tidak dibolehkan karena tidak mengindahkan anjuran dan 

bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW dan tujuan dari 

pernikahan untuk berketurunan. Sebagaimana sabda Nabi SAW: 

 

 

Artinya: 

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan 

sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah 

perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang 

banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari 

kiamat." (HR. Ahmad)97 

 

       Hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW 

memerintahkan agar menikahi wanita yang subur dan penyayang, 

sehingganya tujuan perkawinan dapat dicapai yaitu memiliki anak.  
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Dengan demikian keputusan untuk tidak memiliki anak sama sekali 

atau dengan memiliki anak takut mendatangkan kemelaratan dan 

kemiskinan, merupakan tindakan yang tidak termasuk ke dalam unsur 

kemudharan. Karena kemelaratan dan kemiskinan merupakan 

permasalahan yang termasuk dalam aspek kesungguhan seseorang 

dalam berusaha karena Allah SWT telah menjamin rezki dari setiap 

makhluk ciptaan-Nya. 

       Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa menunda kehamilan 

bagi seseorang isteri diperbolehkan karena sebab-sebab yang 

dibenarkan oleh syari‟at Islam dengan tujuan menghindari 

kemudharatan atau bahaya yang akan ditimbulkan dari kelahirkan itu 

sendiri. 

       Dengan demikian dapat juga dipahami bahwa tujuan menunda 

kehamilan yang dilakukan oleh seorang isteri tergantung kepada 

tujuan menunda kehamilan itu sendiri. Dengan mengetahui tujuan 

tersebut, maka akan jelas status hukum dari menunda kehamilan itu 

sendiri. Hal demikian sebagaimana hadits Rasulullah SAW: 

 



 

Artinya: 

“Dari Amirul Mu‟minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab 

radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 

Shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya setiap 

perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang 

(akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang 

hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-

Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan 

siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau 

karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai 

sebagaimana) yang dia niatkan. (HR. Bukhari)98 

 

       Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang 

dilakukan seseorang tergantung niat yang ada di dalam hatinya. 

Dengan melihat aktivitas yang dilakukan, maka dapat diketahui 

bahwa apa yang telah diniatkan. Dan ia akan memperoleh sesuatu 

dari apa yang diniatkan. Adapun dalam perkara menunda kehamilan, 

maka dengan mengetahui niat dan aktivitas yang dilakukan maka 

akan diketahui dan ditemukan status hukumnya dari yang telah 

diniatkan dan dilakukannya. 

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 

       Dalam melestarikan eksistensinya, umat Islam dianjurkan untuk 

memperbanyak keturunan. Disamping itu, Islam mempertimbangkan 

keturunan yang kuat yang tidak serba kekurangan baik rohani maupun 

jasmani, dan tidak menjadi beban orang lain.99 Dalam membentuk 

keluarga yang sejatera dalam Islam harus merencanakan terlebih dahulu, 
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baik dalam hal memperoleh keturunan maupun dalam hal berumah 

tangga. 

       Al-„Azl atau dalam perkembangannya disebut coitus interuptus 

(pencegahan kehamilan) merupakan metode yang sudah  lama dikenal 

dalam Islam yang terdapat dalam al-Qur‟an maupun hadist, yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kehamilan. Karena dengan cara 

ini sperma tidak masuk kedalam rahim dan bertemu dengan ovum (indung 

telur) disaluran telur, sehingga dapat menghindarkan terjadinya konsepsi 

asal pertama tubuh manusia.100 Praktek al-„Azl ini terlihat dalam hadist 

Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir ra.:  

Artinya: 

“Dari Jabir, ia berkata; Kami melakukan „azl pada masa Nabi SAW, 

sedangkan ketika itu al-Qur‟an masih turun”.(HR. Bukhari, Ahmad dan 

Muslim)101 

 

       Mayoritas Ulama (jumhur al-Fuqaha) dari hampir semua mazhab 

fiqh sependapat bahwa al-„Alz diizinkan, baik dengan persetujuan istri 

maupun tanpa persetujuannya. Jumhur Ulama dari mazhab Hanafi pada 

umumnya mengizinkan „azl sebagai tindakan kontrasepsi dengan 

perbedaan persetujuan istri.102 

       Al-Kasani merupakan seorang pemikir dari mazhab ini, dalam 

bukunya Bada‟i as-Sana‟i menyatakan bahwa makruh hukumnya bagi 
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suami untuk melakukan „azl dengan istrinya (wanita merdeka) tanpa 

seizinnya, karena hubungan seksual yang berakhir dengan ejakulasi 

adalah penyebab terjadinya pembuahan, dan wanita memiliki hak untuk 

melahirkan anak-anaknya.103 

       Jumhur Ulama Maliki menegaskan halalnya al-„Azl untuk mencegah 

kehamilan dengan syarat adanya persetujuan istri. Selanjutnya Imam 

Malik dalam kitabnya Muwatta‟ mensahihkan tujuh hadist mengenai „azl, 

Ia menyatakan pendapatnya bahwa tak seorangpun boleh melaksanakan 

„azl tanpa persetujuan istrinya.104 

       Sedangkan Ibn „Abdi Barr (abad ke-5 H) adalah salah seorang 

Fuqaha Maliki yang juga pewenang dalam bidang hadist dan sunah 

secara ringkas ia menyatakan sikap mazhab itu sebagai berikut “Tak ada 

perselisihan pendapat diantara para ulama bahwa al-„Azl tidak boleh 

dilakukan dengan istri yang merdeka tanpa persetujuannya”.105 

       Sementara itu jumhur Ulama Syafi‟iyah mengizinkan al-„Azl secara 

bebas tanpa perlu adanya izin dari istri. Namun ada ketidaksukaan 

ringan/karahah tanzihiyyah dengan alasan wanita mempunyai hak akan 

hubungan kelamin zauq al-usailah, tetapi tidak (berhak akan) ejakulasi.106  

       Imam Syafi‟i berpendapat bahwa boleh melakukan „azl tanpa 

persetujuan isteri (yang merdeka) walaupun ada karahah, diterangkan 

                                                             
103

Alauddin Abu Bakar ibn Mas‟ud al-Kasany, Bada‟i al-Sana‟i fi Tartibi al-syar‟i, Cet I 

(Beirut:  Dar al-Fikr, 1996), h. 495. 
104

Malik bin Anas, al-Muwatta‟, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Juz II, h. 596. 
105

Ibn Abd al-Barr dikutip dalam Ahmad ibn „Aliy Ibn Hajar al-asqalany, Fath al-Bariy 

,(ttp: as-Salafiyah, t.t.), h. 308. 
106

Ibid. 



 

juga bahwa  kita tidak tahu apakah Allah SWT akan menciptakan suatu 

makhluk dari mani itu atau tidak, mani itu mungkin tumpah atau, kalau 

tidak, mengendap. Dari pendapatnya Imam Syafi‟i merujuk pada ayat al-

Qur‟an tentang masalah besarnya jumlah keluarga. Yakni yang tedapat 

dalam surat an-Nisa yang memerintahkan kaum muslimin yang tidak 

dapat berlaku adil dengan isteri-isterinya untuk puas dengan satu isteri 

saja. Kebanyakan para mufassir mengartikan bahwa mereka puas dengan 

satu isteri merupakan suatu jalan untuk mengelakkan  ketidak adilan. 

Akan tetapi Imam Syafi‟i seorang ahli bahasa arab menyimpulkan dalam 

sebuah firman Allah yang artinya: 

“Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” 

(QS. an-Nisa: 3).
107

 

       Dari ayat diatas maka Imam Syafi‟i mengartikan bahwa “agar 

supaya anda tidak terlalu mengandung banyak anak”. Diriwayatkan oleh 

Ibn al-Qayyim dalam bukunya anak yang baru lahir.108 Dalam hal ini asy-

Sya‟raniy sependapat dengan kebolehan al-„azl.109 

    Al-Fairuzabadi asy-Syirazi (1083 M) adalah seorag ahli fiqh dini 

yang menyeberang dan mengambil sikap atas pendapat jumhur ulama 

yang mengizinkan al-„azl hanya bila disetujui oleh isteri. Ia melanjutkan 

dalam kasus isteri merdeka, apabila dengan persetujuannya, maka 
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diizinkan dan apabila tidak, satu pendapat (qila) tetap mengizinkannya 

al-„azl, sebab isteri berhak akan hubungan seksual tetapi tidak 

ejakulasi.110 

       Sedangkan menurut Al-Ghazali memberikan tafsiran yang detail 

tentang „azl untuk pertama kalinya. Para pemikir masa kini mendapatkan 

didalamnya segala unsur tesis modern tentang subyek ini. Keterangan ini 

dimulai dengan suatu tujuan pada berbagai pendapat tentang al-„azl. Ia 

menyimpulkan bahwa pandangan yang sahih adalah halalnya al-„azl 

secara bebas. Menurutnya „azl bukanlah merupakan suatu pembunuhan 

dan tidak seperti aborsi atau pembunuhan anak, dimana terdapat 

kejahatan terhadap janin yang telah berbentuk atau anak yang telah 

lahir.111 Ia juga menyangkal pendapat-pendapat orang yang tidak 

membolehkan al-„azl secara mutlak, termasuk orang-orang yang 

mengutip hadist Jumadah yaitu: 

Artinya: 

“Dari Jumadah binti Wahb al-Asadiyah (saudara perempuan Ukasyah) 

yang berkata, saya bersama-sama orang-orang lain mendengarkan 

pembicaraan Nabi SAW. Saat itu Beliau bersabda: Saya hampir 

melarang al-ghailah, tetapi saya mempertimbangan orang-orang Persia 

dan Roma, dan mendapatkan bahwa perempuan-perempuan mereka 

biasa menyusui anak-anak mereka dalam keadaan hamil tanpa akibat 

buruk”. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi tentang al-„azl, lalu 

Beliau berkata: “al-„azl itu adalah pembuhunan anak secara 

tersembunyi (al-wa‟d al-khafi)”. (HR. Muslim)112 

 

       Kemudian Ia mengemukakan hadist tentang kebolehan pelaksanaan 

al-„azl yang diriwayatkan oleh Jabir ra, yaitu: 
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Artinya: 

“Diriwayatkan dari Jabir, bahwasanya ada yang datang menghadap 

Rasulullah SAW, lalu ia berkata: “sesungguhnya aku mempunyai 

seorang jariah, yang menjadi pembantu kami, pelayan minum kami, 

sedangkan aku sendiri menggaulinya, akan tetapi aku khawatir dia 

hamil” Maka Rasulullah SAW memerintahkan: “Lakukan „azl jika 

engkau menghendaki, dengan begitu hanya akan masuk sekadarnya”. 

Atas dasar inilah orang tersebut melakukan „azal. Kemudian Rasul 
mendatanginya, dan orang itu berkata bahwa jariah itu hamil. Maka 

Rasulullah SAW menjawab: “Aku telah beritahu kamu bahwasanya 

sperma akan masuk sekedarnya (ke rahim) dan akan membuahi”(HR. 

Muslim).113 

 

       Dari hadist diatas Al-Ghazali menyimpulkan bahwa al-„azl 

(senggama terputus) boleh untuk dilakukan, menurutnya bahwa anak 

yang lebih sedikit akan menghindarkan dari kemudharatan yang pada 

imbasnya adalah akan meningkatkan ketaqwaan. Imam al-Gazali dalam 

Ihya „Ulum ad-Din-nya menyimpulkan bahwa pandangan yang sahih 

dalam halalnya al-„azl secara bebas.114 

       Disamping itu mayoritas Mazhab Hanbali sepakat dengan sikap 

umum para ulama, yakni bahwa al-„azl dihalalkan dengan persetujuan 

istri atau persetujuan tersebut dapat diabaikan dalam situasi-situasi 

tertentu. Bahkan beberapa Juris Hanbali mewajibkan untuk 
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mempraktekkan al-„azl diwilayah musuh.115 Sedangkan pada Mazhab 

Hanafiyah, seperti Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya Abu Yusuf 

dan asy-Syaibani membolehkan al-„azl dengan catatan adanya 

persetujuan isteri.116 

       Ulama modern Mazhab Hanifah berpendapat tentang kebolehan „azl 

tanpa harus izin isterinya sebab terdapat suatu (udhuz), semisal mereka 

(mereka suami isteri) sedang dalam perjalanan jauh, berada dikawasan 

perang yang mengakibatkan kekhawatiran terhadap anak jika isteri 

melahirkan, atau sebab buruknya perilaku isteri yang kemudian akan 

melangsungkan perceraian dan khawatir jika ia hamil.117 

       At-Tahawi (m 933 M) berpendapat bahwa melakukan „azl tidak 

dilarang. Ketika mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu, 

Beliau tidak melarangnya.118 Sedangkan menurut Al-Kasani (1197 M) 

mereka melakukan „azl tanpa ada persetujuan dari isteri “tidak disukai” 

atau makruh hukumnya. Ia menerangkan bahwa ejakulasi adalah jalan 

untuk mendapatkan anak dan ini adalah hak isteri, sedangkan melakukan 

„azl dapat merebut haknya itu. Namun jika si isteri memberikan 

persetujuan barulah „azl diperbolehkan (tidak makruh).119 
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       Begitu juga menurut pendapatnya Al-Marghinani (1197 M) 

berpendapat bahwa melakukan„azl diperbolehkan dengan cacatan ada 

persetujuan dari isterinya.120 Lalu Al-Baberti menguatkan pendapat Al-

Marghanani tentang harus ada izin isteri terlebih dahulu. Ia 

mengingatkan bahwa Ibnu Mas‟ud pernah ditanya tentang hal ini dan ia 

menjawab “tidak ada salahnya dengan itu”.121 

        Al-Kamal ibn al-Humam (1457 M) dalam kitabnya Syarkh Fath al-

Qadir, menyatakan bahwa al-„azl diizinkan oleh mayoritas ulama 

(„ammat al-„ulama).122 Setelah menjelaskan sikap mayoritas para ulama 

tentang perlunya persetujuan isteri dalam al‟azl, Ia menambahkan bahwa 

persetujuan isteri itu dapat diabaikan dalam kondisi dan realitas 

kehidupan yang cenderung mengandung kemafsadatan terhadap kedua 

pasangan dan keturunannya.123 

    Ibn Hujaim (1562 M) ialah sala-satu Ulama Mazhab Hanafiyah, 

yaitu mengukuhkan pendapat ulama yang benar adalah bolehnya „azl 

dengan adanya persetujuan isteri. Ia mendukung bahwa persetujuan isteri 

dapat diabaikan dalam masa-masa yang tidak baik.124 Begitu juga 

menurut pendapat Ibn Abidin (abad ke-19) persetujuan isteri dapat 

diabaikan bilamana ada dalam masa-masa yang tidak mendukung. Ia 
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merujuk pada prinsip “Taghayyar al-Ahkam biTaghayyar al-Azminah” 

(berubahnya hukum dengan sebab berubahnya waktu).125 

       Dari pendapat-pendapat mayoritas para ulama mazhab membolehkan 

pelaksanaan „azl demi kemaslahatan baik dunia maupun diakhirat. 
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji 

       Kabupaten Mesuji merupakan daerah otonomi baru yang ditetapkan 

berdasarkan undang-undang nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.126 Secara geografis memiliki posisi 

strategis sebagai pintu gerbang perekonomian menuju ke dan dari Provinsi 

Lampung, Provinsi Sumatera Utara Selatan pada jalur lintas timur sumatera 

berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan 

dengan batas alam sungai Mesuji.127 

       Dengan kondisi yang ada, Kabupaten Mesuji memiliki potensi yang besar 

untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan perkebunan dan perdagangan di 

Provinsi Lampung karena letaknya yang strategis sebagai pintu gerbang 

Lampung yang berbatasan langsung dengan 3 (tiga) kabupaten/kota. 

Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sesuai dengan undang-

undang No. 49 Tahun 2008, sebagai berikut:128 

1. Sebelah utara: Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera 

Selatan; 

2. Sebelah timur: Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera 

Selatan; 
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3. Sebelah barat: Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera 

Selatan; 

4. Sebelah selatan: Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar 

Tama. 

       Kabupaten Mesuji memiliki luas wilayah mencapai 2.184 kilometer 

persegi, terdiri dari lahan basah, lahan kering, dan permukiman. Terdiri atas 

7 kecamatan dan 105 desa merupakan daerah agraris, yang ditujukan dengan 

mata pencaharian pokok penduduknya disektor pertanian. Di Kabupaten 

Mesuji dalam merencanakan program kegiatan pembangunan untuk saat ini 

dan berfikir kemasa depan, sudah saatnya memulai dengan pendekatan 

pembangunan yang digunakan adalah pendekatan kependudukan.129 

       Untuk itulah perlunya penyusunan program pembangunan dalam 

bentuk Grand Design Kuantitas Penduduk berdasarkan hasil pengukuran 

yang sesuai sebagai bentuk antisipasi permasalahan pelaksanaan 

pembangunan, yang bertujuan untuk dapat melihat secara realitas kondisi 

peta kuntitas penduduk bagi kepentingan pembangunan dimasa mendatang. 

Kondisi kependudukan Kabupaten Mesuji dapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten  

Mesuji Berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tahun 

2010-2015 di Kabupaten Mesuji sebagai berikut : 

 

TAHUN 

JENIS KELAMIN  

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 

2010 98.628 JIWA 89.402 JIWA 188.030 JIWA 

2011 99.370 JIWA 90.303 JIWA 189.673 JIWA 
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2012 100.185 JIWA 91.129 JIWA 191.314 JIWA 

2013 100.889 JIWA 91.870 JIWA 192.759 JIWA 

2014 101.705 JIWA 92.577 JIWA 194.282 JIWA 

2015 102.417 JIWA 93.265 JIWA 195.682 JIWA 

  Sumber data : BPS Kabupaten Mesuji 2015 

       Atas hasil perhitungan diatas tingkat kepadatan penduduk Kabupaten 

Mesuji terlihat semakin meningkat yang segera mungkin untuk 

diminimalisir. Masalah kependudukan yang meliputi banyaknya jumlah, 

komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu 

diperhatikan dalam proses pembangunan suatu daerah. 

       Komposisi penduduk merupakan pengelompokkan penduduk 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, misalnya pengelompokkan menurut 

umur dan jenis kelamin ini bermanfaat sebagai data dasar dalam 

perencanaan berbagai bidang pembangunan, seperti bidang pendidikan, 

bidang perekonomian, dan bidang kesehatan. Berikut daftar tabel 

komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin: 

Tabel 3. Penduduk Kabupaten Mesuji Menurut Kelompok Umur 

dan Jenis Kelamin, 2014 

 

Kelompok Umur 

Jenis Kelamin  

Jumlah Laki-laki Perempuan 

0-4 10.311 9.668 19.979 

5-9 9.356 8.960 18.316 

10-14 9.237 8.548 17.785 

15-19 9.278 7.971 17.249 

20-24 8.627 7.957 16.584 



 

25-29 8.848 7.904 16.752 

30-34 8.050 7.611 15.661 

35-39 7.474 7.145 14.619 

40-44 6.604 6.414 13.018 

45-49 5.947 5.768 11.715 

50-54 5.036 4.611 9.647 

55-59 4.457 3.606 8.063 

60-64 3.344 2.369 5.713 

65-69 2.004 1.605 3.609 

70-74 1.457 1.146 2.603 

75+ 1.675 1.294 2.969 

TOTAL 101.705 92.577 194.282 

Sumber: BPS Kabupaten Mesuji 

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) 

Kabupaten Mesuji. 

       Berdasarkan struktur organisasi yang ada di Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Dinas P2KBP3A) Kabupaten Mesuji, maka dapat diuraikan tugas dan 

fungsinya sebagai berikut :130 

                                                             
130

Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji. 



 

1. Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Daerah diBidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Keluarga Berencana. 

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan 

kebijakan, mengkoordinasikan. Membina dan mengendalikan kegiatan 

perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan badan. 

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

membantu sekretaris dalam menyusun program  kegiatan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program  kegiatan badan dan 

administrasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas 

P2KBP3A. 

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan 

administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/pembekalan, 

dokumentasi, perpustakaan dak kearsipan, serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian badan. 

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan bertugas membantu Kepala 

Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan 

mengendalikan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan. 

6. Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 



 

pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang Perlindungan Anak dan 

Remaja. 

7. Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Keluarga Berencana dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di Bidang 

Keluarga Berencana. 

8. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

bertugas menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut persiapan 

dalam penyuluhan. 

9. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaa, dan pengendalian kegiatan di bidang Ketahanan dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. 

C. Data pelaksanaan penyuluhan  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINAS 

P2KBP3A) Kabupaten Mesuji. 

       Pada umumnya Program KB bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan 

terdapat PLKB/PKB yang berfungsi sebagai penyuluh kepada masyarakat 

yang pada umumnya kurang memahami tentang alat-alat kontrasepsi dan 

fungsinya. Oleh karena itu perlunya suatu penyuluhan tentang KB. Adapun 

sasarannya adalah tokoh masyarakat, IMP, dan mitra kerja lainnya serta IMP 



 

seperti PPKBD, Sub PPKBD, dan kelompok kegiatan. Adapun kegiatan lain 

yang dilakukan PLKB adalah:131 

1. Membuat draft awal renacana operasional. 

2. Melakukan pendekatan kepada tokoh formal/informal. 

3. Bersama peserta rakor desa menyusun, menyepakati dan mengesahkan 

rencana operasional penyuluhan di tiap-tiap desa Kabupaten Mesuji. 

4. Menyusun jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan rakor. 

5. Menyusun jadwal kegiatan institusi dan mitra lainnya. 

6. Menyiapkan dukungan untuk setiap jadwal kegiatan yang telah 

ditetapkan. 

       Macam-macam alat kontrasepsi yang disosialisasikan oleh Dinas 

P2KBP3A Kabupaten Mesuji sebagai berikut:132 

1. PIL KB 

       Pil ini berisi estrogen 30-50 mcg dan progestin 1mg. Selain itu ada 

pil KB yang hanya mengandung 1mg progesterol yaitu minipil, 

terutama bagi ibu yang sedang menyusui karena tidak menggangu 

kelancaran ASI. Tidak di peruntukkan untuk penderita penyakit kuning, 

penderita tumor ganas, penderita penyakit gondok, varises berat, dan ada 

gangguan tekanan darah tinggi. Dan keuntungan dari pada Pil KB adalah 

mudah cara pemakaiannya dan cocok menunda kehamilan pertama. 
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2. KONDOM 

       Kondom adalah alat AKB pada laki-laki yang terbuat dari bahan 

karet yang sangat tipis dan berbentuk seperti kantong. Kondom 

termasuk cara ber KB yang sederhana dibanding dengan IUD 

efektivitasnya berkurang. Keuntungan dari pada kondom adalah murah, 

dapat di peroleh di apotik atau warung-warung terdekat, tidak perlu 

pemeriksaan pendahuluan serta dapat mencegah HIV dan AIDS. 

3. SUNTIKAN KB 

       Berisi 25 mg depo mendroksi progresteron asetat dan 5 mg estradiol 

sipionat. Disuntikkan secara IM sebulan sekali yang memakai 

perempuan pada usia reproduksi dan tidak sedang hamil dan menyusui. 

4. AKDR atau ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM 

       Alat AKDR ini sering disebut juga IUD atau spiral yang terbuat dari 

plastik halus ada juga yang di tambah dengan bahan tembaga dan berisi 

hormone. Biasanya dipakai oleh perempuan pada usia reproduksi dan 

sedang tidak hamil. 

5. IMPLANT 

1. Juga dikenal dengan nama AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit) 

susuk KB. 

2. Terdiri dari 6 tabung silatik kecil-kecil barukuran kira-kira 3,5 cm 

dengan garis tengah 2 mm hamper sama dengan panjang korek api. 



 

3. Pada saat ini sudah dikembangkan pemakaian implant 1 tabung 

yang disebut implanon dengan masqa kerja 1 tahun dan implant 2 

tabung dengan masa kerja 3 tahun. 

6. Kontrasepsi Mantap 

1. Tubektomi sangat efektif dan permanen. Tindakan pembedahan 

yang aman dan sederhana serta tidak ada efek sampingnya. 

Tubektomi ini merupakan prosedur bedah sukarela untuk 

menghentikan fertilitis (kesuburan) seorang perempuan secara 

permanen. Tubektomi biasanya terjadi pada perempuan yang berusia 

>26 tahun, dengan paritas >2, perempuan yang pada kehamilan 

akan menimbulkan resiko kesehatan yang serius,pada saat pasca 

persalinan dan keguguran. 

2. Vasektomi adalah prosedur klinik menghentikan kapasitas 

reproduksi pria dengan jalan melakukan penyumbatan 

vasedeferensia sehingga alur transportasi sperma terhambat dan 

proses fertilitasi tidak terjadi. 

       Didalam program KB pendidikan dari pada penduduk sangat di 

utamakan. Karena bila pendidikan  kurang maka Program KB tidak 

akan  berhasil dikarenakan masyarakat kurang  memperdulikan anjuran 

tentang  program KB. Terkadang  kelangsungan hidup masayarakat 

tidak terjamin terutama dalam keadaan ekonomi, karena semakin 

banyak anak semakin banyak kebutuhan. 



 

       Bagi pasangan yang baru saja menikah perlu adanya pendidikan 

tentang program KB dan pemahaman tentang alat-alat kotrasepsi. Dan 

sesuai slogan pemerintah” Dua Anak Lebih Baik”. Dalam kegiatan 

penyuluhan oleh Dinas P2KBP3A diperkenalkan juga tentang 

penggunaan alat-alat kontrasepsi dan dampaknya.
133

 

       Pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan sala satu 

cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegehan kehamilan, berikut 

macam-macam akseptor Keluarga Berencana, yaitu:134 

1. Akseptor/peserta KB baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang 

baru pertama kali menggunakan salah satu alat kontrasepsi setelah 

mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau 

persalinan. 

2. Akseptor/peserta KB ganti cara adalah peserta KB yang berganti 

pemakaian dari satu metode kontrasepsi KB ke metode kontrasepsi 

yang lainnya. 

3. Akseptor/peserta KB lama adalah peserta KB yang masih 

menggunakan kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan (Kamus 

Kebidanan,2009), akseptor KB aktif adalah akseptor yang pada 

saat ini memakai kontrasepsi untuk  menjarangkan  kehamilan 

atau yang  mengakhiri kesuburan. Menurut Dinas P2KBP3A 

Kabupaten Mesuji tahun 2015 akseptor KB baru dengan rincian 

menurut penggunaan alat kontrasepsi sebagai berikut:  
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Tabel 4. Pencapaian Peserta KB Baru 

Menurut Metode,Kontrasepsi terhadap PB 

Sampai dengan tahun 2015 

NO Metode Kontrasepsi Pesrta KB 

1 IUD 1.009 

2 MOW 1.018 

3 MOP 1.214 

4 Kondom 18.329 

5 Implant 10.263 

6 Suntik 81.359 

7 Pil 82.490 

 JUMLAH 195.682 

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji 

       Peserta KB baru terbanyak menggunakan alat kontrasepsi pil 

sejumah 82.490 jiwa dan terendah menggunakan alat kontrasepsi IUD 

sejumlah 1.009 dari total penduduk Kabupaten Mesuji pada tahun 

2015 sebanyak 195.682 jiwa.135 Sedangkan jumlah peserta KB baru 

Pria sampai dengan 2015 baru mencapai 12.910 jiwa peserta dari PB 

Pria sebesar 102.417jiwa dengan rincian berdasar alat kontrasepsi 

sebagai berikut: 

Tabel 5. Pencapaian Peserta KB Baru Pria 

Menurut Metode Kontrasepsi terhadap PB 

Sampai dengan tahun 2015 

No Metode Kontrasepsi PB Realisasi 
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1 MOP 1.214 519 

2 Kondom 18.329 12.391 

 JUMLAH 102.417 12.910 

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji 

       Pencapaian KB aktif yang berhasil dibina pada tahun 2015 

sejumlah 12.910 jiwa. Sasaran langsung adalah Pasangan Usia Subur 

(PUS), secara bertahap PUS diarahkan menjadi peserta Keluarga 

Berencana yang aktif sehingga memberi efek langsung penurunan 

fertilitas. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah organisasi-

organisasi/lembaga kemasyarakatan, instansi-instansi pemerintah maupun 

swasta, tokoh-tokoh masyarakat yang dapat mendukung terhadap proses 

pembentukan sistem nilai di kalangan masyarakat. Yang dapat 

mendukung usaha pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan 

Sejahtera (NKKBS).136 

       Salah satu ukuran dalam keberhasilan KB yaitu proporsi wanita yang 

berstatus menikah dalam usia 15-49 tahun yang pada waktu survei 

memakai salah satu alat kontrasepsi. Diharapkan keikutsertaan akseptor 

KB dari tahun ke tahun semakin meningkat sesuai dengan target. 

Keberhasilan KB tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah akseptor 

baru tetapi juga akseptor lama pasangan usia subur yang masih tetap 

menggunakan alat kontrasepsi. 

       Sala-satu indikator yang menjadi ukuran keberhasilan program 

Keluarga Berencana di Kabupaten Mesuji yaitu yang paling menonjol 
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adalah penurunan TFR (Total Fertility Rate) atau angka kelahiran total 

baik pada akseptor baru maupun pasangan usia subur lama. Dengan 

turunnya angka kelahiran, maka tingkat pertumbuhan penduduk menjadi 

turun.  

       Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji atas penyuluhan 

program KB yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (P2KBP3A) Kabupaten Mesuji, maka dapat dilihat efektivitas 

penyuluhan berdasarkan hasil pendataan Sensus Penduduk (SP) yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mesuji dalam 

periode 2000/2010 s/d 2015, laju pertumbuhan penduduk (LPP) 

Kabupaten Mesuji sebagai berikut: 

Tabel 6. Jumlah Penduduk dan LPP Kabupaten Mesuji 

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) LPP 

2000 165,557 1.14 

2010 188,030 1.04 

2015 195,682 1.00 

Sumber : BPS Kabupaten Mesuji 

       Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk diatas penduduk 

Kabupaten Mesuji berjumlah 165,557 jiwa pada tahun 2000 dan LLP 

dapat ditekan 1.14 %, kemudian pada tahun 2010 penduduk Mesuji 

berjumlah 188,030 jiwa, dalam kurun waktu 10 tahunan berjalan 

periode 2000/2010 LPP Kabupaten Mesuji dapat ditekan menjadi 

1.04 %, selanjutnya dalam  periode tahun 2010/2015 penduduk 



 

Kabupaten Mesuji berjumlah 195,682 dan LPP dapat ditekan 

menjadi 1.0 %. 

       Adapun hambatan-hambatan yang ada diKabupaten Mesuji yang 

ditemui oleh Dinas P2KBP3A dalam bentuk penyuluhan KB 

dilapangan diantaranya:137 

1. Kurangnya pengetahuan 

       Dalam hal ini kurangnya pengetahuan sangatlah 

berpengaruh terhadap kegiatan KB yang dilaksanakan, 

kurangnya pengetahuan merupakan masalah utama karena 

sulitnya masyarakat untuk mengikuti pogram KB. 

2. Ekonomi 

       Semakin baik tingkat kesertaan KB di suatu kabupaten atau 

kota maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Dan sebaliknya 

semakin rendah tingkat kesetaraan KB maka semakin tinggi 

tingkat kemiskinan. 

3. Keterbatasan Penyuluhan dan sarana prasarana 

       Terbatasnya penyuluhan di daerah terpencil menyebabkan 

tingginya angka kawin muda, sulit mendapat pelayanan 

sehingga program KB harus mendapat cukup perhatian baik 

sarana maupun prasarana. 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Mesuji dalam 

Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. 

       Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang 

menempatkan  isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 

sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di 

segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan 

kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

        Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh 

permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di Indonesia. Oleh 

karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Mesuji 

bertanggung  jawab dalam  hal perannya sebagai pemerintah yang mengatur 

masalah  kependudukan. Dengan menetapkan  kebijakan dan program jangka 

menengah dan jangka panjang pembangunan kependudukan/keluarga. 

       Maka sebagai Kabupaten yang baru dibentuk berdasarkan Undang-

undang No. 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Mesuji sesuai amanat Undang‐Undang Republik Indonesia 

Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga membentuk sebuah Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 



 

(P2KBP3A) yang berperan sebagai pengontrol laju pertumbuhan penduduk, 

serta meningkatkan kualitas keluarga melalui program Keluarga Berencana 

(KB) yang disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Mesuji. 

       Atas tanggung jawab itu pemerintah daerah Kabupaten Mesuji 

berdasarkan aturan UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga, maka Dinas P2KBP3A melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat/tiap-tiap desa yang terdapat di Kabupaten Mesuji 

mengenai Program Keluarga Berencana yang pada sasaran langsungnya 

adalah pasangan usia subur (PUS) dan sasaran tidak langsungnya adalah 

pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan  menurunkan tingkat kelahiran 

melalui pendekatan  kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka 

mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. 

Upaya‐upaya tersebut menurut penulis berupa pengendalian angka kelahiran 

dan penurunan  angka kematian, pengarahan  mobilitas penduduk, 

pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya. Hal ini pun 

sudah dilaksanakan atas perannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji 

sesuai dengan amanat dan aturan UU No. 5 Tahun 2009 Tentang 

Kependudukan yang berlaku meskipun terdapat banyaknya hambatan-

hambatan yang ditemui. 

       Selain melihat fungsi dan perannya, salah satu cara untuk mengukur 

tingkat keberhasilan suatu instansi apakah mereka berhasil atau tidak yaitu 

dengan menilai hasil karja mereka dalam menjalankan tugas yang mereka 

miliki. Tidak terkecuali Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji dalam 



 

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di kawasan Kab. Mesuji. 

Berdasarkan data Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji atas sensus penduduk periode 

2000-2010 dan tahun 2015 menunjukan bahwa LPP masi bisa dikendalikan 

atau bisa dikatakatan cukup berhasil dalam menurunkan  laju pertumbuhan 

penduduk. 

       Selanjutnya mengenai strategi untuk melaksanakan arah kebijakan 

nasional di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan 

keluarga telah ditetapkan strategi utama di mana Dinas P2KBP3A sebagai 

dinas yang ditunjuk untuk  mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hal 

pertumbuhan penduduk telah mengeluarkan kebijakannya. Yang mana 

kebijakan itu haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

       Selain arah kebijakan yang dikeluarkan, BKKBN pusat maupun yang 

ada didaerah Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji mempunyai tugas yang harus 

mereka jalankan sebagai instansi yang mengendalikan laju pertumbuhan 

penduduk dapat berjalan sesuai dengan posisi dan koridornya masing-masing, 

sesuai dengan jabatan yang mereka miliki. 

      Menurut penulis selain melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan 

aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji juga seharusnya 

memiliki tugas-tugas yang harus dijalankan agar usaha-usaha dalam rangka 

pengendalian pertumbuhan penduduk benar-benar dapat berjalan sebaik 

mungkin diantaranya: 

1. Menumbuhkan serta meningkatkan  kepedulian  masyarakat dalam rangka 

pembudayaan keluarga. 



 

2. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam hal perencanaan 

keluarga secara cermat. 

3. Pembinaan keluarga berencana 

4. Sosialisai penggerakan masyarakat Peduli KB berkualitas 

5. Pelayanan konseling KB 

6. Pengelolaan jasa pelayanan/pemasangan 

7. Pelayanan dan penanggulangan side effect (efek samping) pasca 

pemasangan alat kontrasepsi 

8. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan. 

       Namun di dalam pelaksanaannya dalam rangka penyuluhan program KB 

oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji menurut penulis terdapat banyak 

kendala-kendala yang ditemui dilapangan baik kendala dalam bidang sarana 

dan prasarana. Sala-satu contoh kendala yang ditemui dilapangan yaitu untuk 

daerah/desa yang mayoritas dipedalaman dalam hal keterbatasan penyuluhan 

KB, kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang program KB, kurangnya kemauan, ekonomi serta sarana 

dan  prasarana lain sebagainya sangatlah kurang mendukung, akibatnya 

program  KB kurang berjalan dengan baik. 

       Oleh karenanya menurut pengamatan penulis tingkat laju 

pertumbuhan penduduk dalam pasangan usia subur (PUS) banyak terjadi di 

desa-desa padalaman. Untuk itu pemerintah Kabupaten Mesuji harus lebih 

memperhatikan masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, baik 

pendidikan, pemahaman tentang KB, serta dalam hal sarana dan prasarana 



 

maupun dalam berbagai aspek, agar program KB dapat berjalan dengan baik, 

sehingganya dapat menurunkan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan 

berbagai macam masalah sosial lainya di Kabupaten Mesuji. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji 

dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 

       Manusia sebagai makhluk sosial, secara alamiah telah mempunyai naluri 

untuk hidup berpasangan. Allah SWT mengatur manusia hidup secara 

berpasang-pasangan dengan melalui jenjang perkawinan menurut aturan 

hukum Islam yang telah ditetapkan-Nya. Dan diterapkan aturan itu yang pada 

tujuannya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan baik secara perorangan 

maupun hidup bermasyarakat, dunia dan akhirat. 

       Dalam hal ini, program pemerintah Kabupaten Mesuji mengenai KB atas 

amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Kependudukan yang 

disosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka untuk mengendalikan laju 

pertumbuhan penduduk tidak bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja 

terdapat perbedaan antara upaya pencegah kehamilan yang pada era sekarang 

dengan metode yang pernah dilakukan pada masa Nabi SAW.  

        Disamping itu Islam mensyari‟atkan perkawinan dengan tujuan untuk 

melanjutkan keturunan dan melestarikan keturunan yang merupakan generasi 

penerus sebagai umat. Akan tetapi dalam hal pengembangan keturunan ini, 

Islam menekankan dari segi kualitas anak yang dilahirkan. 

       Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan, 

baik lemah jasmani maupun lemah rohani, sandang pangan, pendidikan, 



 

kesehatan dan lain sebagainya. Untuk menghindari keturunan yang lemah dan 

serba kekurangan itu diperlukan adanya rencana kelahiran. Upaya pencegah 

kehamilan atau yang dikenal dewasa ini dengan istilah KB, sebenarnya sudah 

lama populer pada masa Nabi Muhammad SAW (para sahabat tidak dilarang 

dalam mempraktekkannya) dengan nama al-A‟zl, yaitu menghentikan 

hubungan badan sebelum ejakulasi agar sperma suami tidak masuk kedalam 

rahim istri sehingga tidak bertemunya dengan indung telur yang tidak akan 

mengakibatkan  pembuahan. Praktekal-„Azl ini terlihat dalam hadist Nabi 

Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jabir ra. 

        Al-Qur‟an sebagai sumber hukum tertinggi tidak memuat mengenai 

ketentuan yang pasti mengenai al- A‟zl ini bahkan ada hadist yang 

meriwayatkan tentang kebolehan melakukan KB. Jika kita lihat dari pendapat 

mayoritas Ulama (jumhur al-Fuqaha) dari hampir semua mazhab fiqh 

sependapat bahwa „alz (pengeturan jarak kehamilan) tidak dilarang/diizinkan, 

baik dengan persetujuan istri maupun tanpa persetujuannya. 

       Oleh karena itu program  KB yang disosialisasikan oleh Dinas 

P2KBP3A Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yang pada tujuannya untuk 

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mengurangi tingkat 

kemiskinan dan lain sebagainya menurut penulis tidak bertentangan dengan 

hukum Islam, sebab dalam Islam segala sesuatu harus terencana terlebih 

dahulu agar mencapai tujuan dari apa yang diniatkan untuk kemaslahatan 

umat baik dunia maupun akhirat. 



 

       Menyangkut apa yang telah diniatkan dalam rangka pengaturan jarak 

kehamilan dengan mengikuti program KB Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mesuji oleh Dinas P2KBP3A dipahami bahwa tujuan menunda kehamilan 

yang dilakukan oleh seorang isteri tergantung kepada tujuan menunda 

kehamilan itu sendiri. Dengan mengetahui niat dan aktivitas yang dilakukan 

maka akan diketahui dan ditemukan status hukumnya dari yang telah 

diniatkan dan dilakukannya. 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian  

pertumbuhan penduduk melalui pelaksanaan Program KB yang 

disosialisasikan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji dalam rangka 

mengurangi tingkat LPP yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan 

masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di 

kemukakan diatas maka penulis berkesimpulan: 

1. Dalam menjalankan perannya Pemerintah Derah Kabupaten Mesuji 

sebagai otonomi baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 49 

Tahun 2008 dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk 

oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji sesuai dengan prosedur UU No. 

52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan dikatakan berhasil dengan jumlah laju 

pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu signifikan. Meskipun terdapat 

hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan dalam pelaksanaannya. 

Indikasi keberhasilannya sebagai berikut: 1). Pada tahun 2000 penduduk 

Kab. Mesuji berjumlah 165,557 jiwa dan LPP dapat ditekan 1.14 %. 2). 

Pada tahun 2010 penduduk berjumlah 188,030 jiwa dan dalam kurun 

waktu 10 tahunan berjalan periode 2000/2010 LPP Kabupaten Mesuji 

dapat ditekan menjadi 1.04 %. 3). Selanjutnya pada tahun 2015 penduduk 

Mesuji berjumlah 195,628 jiwa dan LPP dapat ditekan menjadi 1,0%. 



 

2. Dilihat dari kaca mata agama Islam bahwa dalam perannya Dinas 

P2KBP3A Daerah Kabupaten Mesuji dalam rangka mengendalikan 

pertumbuhan penduduk tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena 

sesuai yang diriwayatkan hadist Jabir.r.a. upaya pencegahan kehamilan ini 

sudah pernah dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi SAW dan 

Beliau tidak melarangnya. 

       Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang prinsip adalah ungkapan 

untuk meraih kemaslahatan (kebaikan) dan menjauhkan dari 

kemudharatan (kerusakan) umat. Akan tetapi bahwa suatu perbuatan yang 

dilakukan seseorang tergantung niat yang ada di dalam hatinya sebagai 

mana telah disebutkan dalam hadist Nabi SAW. Adapun dalam perkara 

menunda kehamilan, maka dengan mengetahui niat dan aktivitas yang 

dilakukan maka dapat diketahui dan ditemukan status hukumnya. 

B. Saran 

       Dari uraian tersebut, penulis berusaha memberikaan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Perlunya pendidikan khusus bagi penduduk yang kurang memahami 

tentang Program KB agar mereka  mengerti tentang Program KB. 

2. Perlunya sarana dan prasarana yang mendukung untuk kegiatan KB dari 

berbagai daerah di Kabupaten Mesuji khususnya untuk masyarakat yang 

tinggal didesa-desa pedalaman. 

3. Perlunya mengutamakan dalam melayani penduduk yang kurang 

pengetahuan dengan baik, penuh perhatian dan kasing sayang. 



 

4. Menambah jumlah penyuluh dari berbagai daerah di Kabupaten Mesuji 

agar masyarakat tidak mengalami kekurangan dan memahami arti penting 

daripada program KB tersebut. 

       Dalam saran-saran tersebut diatas penulis mengharapkan semoga hasil 

penulis laporan Tugas Akhir ini dapat merupakan sumbangan ilmu bagi 

Fakultas Syari‟ah pada umumnya dan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung pada khususnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
  



 

PANDUAN WAWANCARA  

Responden: Sekretaris P2KBP3A Kab. Mesuji 

1. Identitas Responden 

a. Nama   : Yanuar Fitrian, SKM., MM. 

b. Umur   : 56 Tahun 

c. Pekerjaaan  : Sekretaris P2KBP3A Kab. Mesuji 

d. Pendidikan terakhir : S2 

e. Alamat   : Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung raya, 

 Kab. Mesuji. 

2. Daftar pertanyaan dan jawaban 

a. Mohon Bapak jelaskan bagaimana peran Dinas P2KBP3A dalam 

pengendalian pertumbuhan penduduk di Kab. Mesuji? 

Jawab : Sebagai Daerah Otomi baru Kab. Mesuji membentuk Dinas 

P2KBP3A yang bertanggung jawab penuh atas pengendalian 

pertumbuhan penduduk guna meningkatkan mutu kehidupan 

masyarakat dalam segala bidang. Adapun peran/tugas yang 

dijalankan khususnya dalam proses pengendalian pertumbuhan 

penduduk meliputi: menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian 

masyarakat dalam rangka pembudayaan keluarga, melakukan 

pendekatan kepada masyarakat dalam hal perencanaan keluarga, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

b. Mohon Bapak jelaskan mengapa Program Keluarga Berencana harus 

disosialisasikan kepada masyarakat Kab. Mesuji? 



 

Jawab: Karena dengan Program KB (dua anak lebih dari cukup) 

melalui pengenalan berbagai macam alat kontrasepsi yang 

disosialisasikan kepada masyarakat itu sendiri dapat meningkatkan 

derajat kesehatan reproduksi ibu, mencegah terhadap penyakit 

menular seksual (PMS), meningkatkan kesehatan anak-anak dan 

meningkatkan status sosial ekonomi keluarga. 

c. Dalam menjalankan perannya Dinas P2KBP3A sebagai pengendali 

pertumbuhan penduduk sesuai dengan amanat UU No. 52 Tahun 

2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga. Mengenai Program KB alat apasajakah yang 

disosialisasikan kepada masyarakat Kab. Mesuji ? 

Jawab : Dalam pensosialisasian mengenai program KB alat-alat 

kontrasepsi yang dikenalkan kepada masyarakat Kab. Mesuji 

meliputi: Pil, Komdom, Impalnt, Suntikan, Sterelisasi (Vasektomi 

dan Tubektomi), dan AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim). 

d. Dalam praktiknya, sebelum mengadakan sosialisasi mengenai 

progran KB hal-hal apakah yang harus dipersiapkan dan yang 

menjadi target utama dalam penyuluhan program KB kepada 

masyarakat Kab. Mesuji? 

Jawab: yaitu membuat draf awal rencana operasional, melakukan 

pendekatan kepada tokoh formal dan informal, menyusun jadwal 

kegiatan berdasarkan kesepakatan rakor dan menyiapkan dukungan 

untuk setiap jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan sasaran 



 

utama dalam penyuluhan program KB yaitu pasangan usia subur 

(PUS). 

e. Mohon Bapak Sebutkan apasajakah kendala-kendala yang ditemui 

dalam rangka pengenalan program KB melalui penyuluhan kepada 

masyarakat Kab. Mesuji? 

Jawab: Hambatan-hambatan yang ditemui oleh pihak Dinas 

P2KBP3A diantaranya kurangnya pengetahuan sehingga menyulitkan 

petugas PLKB dalam penyuluhan serta masyarakat sulit untuk 

mengikuti program KB, keadaan ekonomi sehingganya masyarakat 

sulit untuk menjalankan program tersebut, Keterbatasan sarana dan 

prasarana khususnya desa terpencil sehingga banyaknya pernikahan 

usia dini, dan semakin meningkatnya angkat kelahiran pada pasangan 

usia subur (PUS). 

 

 

Mengetahui 

Sekretaris Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji 

 

 

YANUAR FITRIAN, SKM., MM. 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Wali Data Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji 

1. Identitas Responden 

a. Nama   : Oji 

b. Usia   :  53 TAHUN 

c. Pekerjaaan  : Wali Data Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji 

d. Pendidikan terakhir : S1 

e. Alamat   : Desa Barabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. 

Mesuji 

2. Daftar pertanyaan dan jawaban 

a. Apakah dalam penyuluhan mengenai Progran KB kepada pasangan 

yang sudah lama maupun pasangan yang baru saja menikah 

diperkenalkan juga tentang cara penggunaan berbagai macam alat 

kontrasepsi ? 

Jawab : Iya, karena bagi pasangan yang sudah lama maupun yang 

baru saja menikah itu perlu mengenal berbagai macam alat 

kontrasepsi dan cara penggunaannya agar tidak menyalahi aturan 

yang sudah ditetapkan oleh dokter. 

b. Apakah ada berbagai macam  aksepstor  KB bagi pasangan  usia subur 

(PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi untuk pencegahan 

kehamilan? 

Jawab: Iya, sesuai data yang kami dapatkan dilapangan terdapat 

berbagai macam aksepstor KB yang digunakan, seperti akseptor KB 



 

baru pada pasangan PUS yang baru menggunakan alat kontrasepsi 

yang mengalami kehamilan dan berujung keguguran, akseptor ganti 

cara pemakaian alat kontrasepsi, akseptor peserta KB lama tanpa 

diselingi kehamilan. 

c. Apakah ada target utama/sasaran utama dalam penyuluhan mengenai 

Progran KB pengguna alat kontrasepsi? 

Jawab: Sasaran langsungnya ialah pasangan usia subur (PUS), secara 

bertahan PUS di arahkan menjadi peserta KB yang aktif sehingga 

memberikan efak langsung penurunan fertilitas, sedangkan sasaran 

tidak langsungnya yaitu organisasi-organisasi/lembaga-lembaga 

kemasyarakatan, instansi pemerintah maupun swasta, tokoh 

masyarakat yang mendukung tehadap proses pembentukan sistem 

nilai dikalangan masyarakat. 

d. Apa manfaatnya keikutsertaan pasangan yang berusia 15-49 tahun 

dalam program KB? 

Jawab: Diharapkan keikutsertaan akseptor KB dari tahun ke tahun 

semakin meningkat untuk mencapai terget keberhasilan dalam rangka 

mengendalikan tingkat laju pertumbuhan penduduk. 

 

Mengetahui 

Wali Data Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji  

 

Oji 



 

PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Staf PLKB Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji 

1. Identitas Responden 

a. Nama   :  Supardi 

b. Usia   : 40 TAHUN 

c. Pekerjaaan   : Staf PLKB Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji 

d. Pendidikan terakhir : S1 

e. Alamat   : Desa Pasir Intan, Kec. Wiralaga. Kab. 

Mesuji 

2. Daftar Pertanyaan 

a. Mohon Bapak ceritakan alat kontrasepsi macam apa yang paling 

banyak digunakan oleh akseptor KB dan alat kontrasepsi yang paling 

sedikit yang digunakan masyarakat Kab. Mesuji? 

Jawab: Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu pil 

berjumlah 82.490 peserta, dan alat kontrasepsi yang paling sedikit 

digunakan oleh masyarakat Kab. Mesuji yaitu IUD (alat kontrasepsi 

dalam rahim) berjumlah 1.009 peserta dari total penduduk Kab. Mesuji 

pada tahun 2015 sebanyak 195.682 jiwa. 

b. Menurut data yang Bapak temui dilangan apakah ada akseptor yang 

mengalami kegagalan dalam penggunaan alat kontrasepsi? 

Jawab: Ada, akseptor yang memakai alat kontrasepsi seprti suntik, pil 

contohnya mengalami kehamilan, dikarenakan kurang memperhatikan 

jadwal pemakaian yang telah ditentukan oleh bidan, yang berujung 



 

pada kehamilan. Oleh karena itu kami perlu mengenalkan lebih dalam 

lagi mengenai berbagai macam alat kontrasepsi dan cara 

pemakaiannya. 

c. Menurut Bapak bagaimana cara yang lebih efektif dalam mengatasi 

akseptor yang mengalami kegagalan dalam menggunakan alat 

kontrasepsi? 

Jawab: Menurut saya dan sebagai petugas PLKB Program KB ini harus 

lebih giat dicanangkan lagi agar masyarakat lebih mengenal menfaat 

KB yaitu alat-alat kontrasepsi, cara penggunaan dan pemerintah lebih 

mengistimewakan/mendirikan puskesmas di desa-desa dengan pasilitas 

yang memadai agar masyarakat yang kurang memahami penggunaan 

alat kontrasepsi bisa bertanya ke puskesmas. 

 

 

Mengetahui, 

Staf PLKB Dinas P2KBP3A Kab. Mesuji 

 

 

Supardi 

 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Tokoh Masyarakat 

1. Identitas Responden 

a. Nama   : Yopi Kusnadi 

b. Usia   : 35 Tahun 

c. Pekerjaaan  : Tani 

d. Pendidikan terakhir : MAN 01 

e. Alamat   : Tanjung Harapan, Kec. Tanjung Raya, 

Kab. Mesuji 

2. Daftar Pertanyaan 

a. Bagaimana menurut Bapak peran Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mesuji, hal apa sajakah yang disosialisasikan oleh Dinas P2KBP3A 

Ka. Mesuji dalam ngendalikan laju pertumbuhan penduduk? 

Jawab: Sejauh ini peran Pemerintah Daerah Kab. Mesuji  dalam 

ngendalikan laju pertumbuhan penduduk sangat berperan dengan 

adanya penyuluhan berbagai macam alat kontrasepsi serta 

mengenalkan kepada masyarakat akan pentingnya hal tersebut guna 

mengatasi berbagai macam masalah sosial, adapun Program KB yang 

disosialisasikan yaitu alat-alat kontrasepsi seperti, suntik, pil, AKDR, 

alat kontrasepsi mantab, kondom dan susuk. 

b. Apakah Bapak/Ibu termasuk akseptor KB, sudah berapa lama 

mengikuti Program KB dan jenis apa alat kontrasepsi yang Bapak/Ibu 

gunakan? 



 

Jawab: Iya, saya sudah 10 tahun menjadi akseptor dengan jenis alat 

kontrasepsi berupa suntik. 

c. Menurut Bapak apakah Program KB yang disosialisasikan oleh Dinas 

P2KBP3A Kab. Mesuji sangat bermanfaat untuk generasi penerus 

bangsa dan negara? 

Jawab: Menurut Bapak itu sangat bermanfaat sekali, karena dengan 

Program KB yang disosialisasikan kepada masyarakat Kab. Mesuji  

yang awalnya kurang mengerti akan pentingnya pengendalian 

pertumbuhan penduduk menjadi mengerti. Manfaatnya untuk 

mengatasi berbagai macam masalah sosial demi pembangunan 

keluarga dalam segala bidang. 

d. Menurut Bapak apakah sebelum adanya pensosialisasian melalui 

pengenalan-pengenalan barbagai macam alat kontrasepsi untuk 

mengatur jarak kehamilan, bagi desa-desa pedalaman umumnya dan 

khususnya desa Sri Tanjung banyak terjadi peningkatan fertilitas pada 

pasangan usia subur? 

Jawab: Iya, rata-rata untuk desa pedalaman yang kurang 

memahami/kurang mengetahui Program KB terjadi peningkatan 

fertilitas pada PUS. Akibatnya bagi PUS yang tidak mengikuti/tidak 

mengetahui Program KB mempunyai anak yang jarak kehamilannya 1-

2 tahun sulit mengatur ekonomi keluarga. 

 

 



 

Mengetahui, 

Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Harapan 

 

 

     Yopi Kusnadi 

 


