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ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara
kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi
jumlah penduduk. Secara terus-menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah
bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan juga akan
dipengaruhi oleh jumlah kematian (mengurangi jumlah penduduk) yang terjadi
pada semua golongan umur. Penduduk Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten
Kaur yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2019 yakni berjumlah 121,20
jiwa, meningkat pada tahun 2020 sebanyak 131.128 Jiwa. Keluarga Berencana
merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk
yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Namun pada kenyataanya
terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menjadi penyebab rendahnya tingkat
kesejahteraan merupakan suatu beban hidup yang berat karena banyaknya anak
dalam keluarga.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah
Daerah Kaur dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan bagaimana tinjauan
hukum Islam terharap peran Pemerintah Daerah Kaur dalam pengendalian
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Metode Penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara
menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian
untuk memperoleh kesimpulan. Jenis penelitian ini lapangan (field research) yaitu
penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Teknik
pengumpulan data yang digunakan berupa buku, dokumen, peraturan perundangundangan, wawancara dan hasil dari penelitian.
Hasil penelitian pada skripsi ini pengendalian pertumbuhan penduduk di
kabupaten Kaur belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun
2009. Karena dapat dilihat pertumbuhan penduduk di kabupaten Kaur masih
terus bertambah, angka kelahiran di kabupaten Kaur juga mengalami peningkatan
setiap tahun nya. Selain itu terdapat banyaknya hambatan-hambatan yang
ditemui. Dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana oleh Dinas
P2KBP3A Kabupaten Kaur masih mengalami kendala-kendala yang ditemui di
lapangan ketika penyuluhan, salah satu contoh kendala tersebut adalah kurang
nya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khusunya yang ada di daerah
pedalaman sehingga program tersebut belum berjalan dengan maksimal. Peran
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tidak bertentangan dengan hukum Islam,
yang mana program tersebut juga bertujuan untuk mengajak masyarakat
mencapai keluarga sejahtera dengan merencanakan kehamilan agar tidak terjadi
kelahiran anak yang tidak di inginkan. Sehingga mensosialisasikan program
tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam segala
sesuatu harus terencana agar mencapai tujuan kemaslahatan, dan bisa menjadi
landasan hukum dimasa yang akan datang
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MOTTO

ض َعفًا َخافُىا
َ ش ٱلَّ ِر
َ َو ْليَ ْخ
ِ ًين لَ ْى تَ َس ُكىا ِه ْن َخ ْلفِ ِه ْن ُذزِّ يَّة
َعلَ ْي ِه ْن فَ ْليَتَّقُىا ٱ ََّّللَ َو ْليَقُىلُىا قَ ْى ًًل َس ِدي ًدا
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
Perkataan yang benar.
(Qs. An-Nisaa‟ [04]: 9)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu
mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini
adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur Provinsi
Bengkulu) Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut
sebagai berikut;
1. Tinjauan Hukum Islam Tinjauan menurut dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah
menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.1Hukum Islam adalah
ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan
kelompok hukum yang mencakup dalam wilayah kajian hukum dalam
Islam, yang dimaksud disini hukum Islam adalah segala aturan yang
terdapat di dalam Al-Qur‟an dan Hadis.1 Jadi tinjauan hukum Islam adalah
pendapat atau pandangan menurut Al-Qur‟an dan Hadis.

1

Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam,(Yogyakarta:Kreasi Total Media,2016)h,9

2

2. Peran Pemerintah Daerah
Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang
yang berkedudukan dimasyarakat.2 Pemerintah daerah adalah Gubernur,
Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.3
3. Kabupaten
Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah
administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah
Kabupaten/Kota.4
4. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
Pengendalian adalah usaha untuk membandingkan prestasi kerja dengan
rencana

dan

untuk

mengkoreksi

perbedaan

atau

penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi agar tujuan perusahaan dapat tercapai.5
Pertumbuhan adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat
dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu, dalam sebuah populasi
menggunakan per waktu unit unruk pengukuran.6 Penduduk adalah warga
Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.7

2

Heri Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Terbaru, (Surabaya : Karya
Gemilang), 257
3
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pertumbuhan Penduduk Pasal 1 ayat 2
4
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat 2
5
Darwin Muhadjir, Aspek Kemanusian Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk,
(Aditya Media,2000), 56.
6
Ibid.,60
7
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pertumbuhan Penduduk Pasal 1 ayat 1

3

5. Dinas P2KBP3A,
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas resmi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kaur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
program keluarga berencana di Kabupaten Kaur.
Berdasarkan penegasan kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa,
yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah
Daerah Kabupaten Kaur dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi
pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu) adalah
menelaah peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur Provinsi
Bengkulu mengenai perannya dalam rangka mengendalikan pertumbuhan
penduduk apakah sudah sesuai dengan syari‟at hukum Islam.
B. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai
populasi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Indonesia berada pada
posisi keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah
penduduknya sebanyak 268,1 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk
sebesar 1,15% .8

8

Badan Pusat Statistik Statistik Indonesia 2020” (On-Line), tersedia di
https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia2020.html (30 September 2020)

:

4

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. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang
dinamis antara kekuatan–kekuatan yang menambah dan kekuatan–kekuatan
yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus-menerus penduduk akan
dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi
secara bersamaan juga akan dipengaruhi oleh jumlah kematian (mengurangi
jumlah penduduk) yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu
migrasi juga sangat berperan dalam pertumbuhan penduduk, imigran
(pendatang) akan menambah jumlah penduduk dan emigran akan mengurangi
jumlah penduduk.9
Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan
penduduk yang ada di sekitar kita, di antaranya adalah:
1. Angka kelahiran yang cukup tinggi dikarenakan kurangnya kesadaran
masyarakat Kabupaten Kaur dalam mengatur jarak kelahiran, padahal
pemerintah sudah menganjurkan agar masyarakat bisa mengatur jarak
kelahiran anak dengan memanfaatkan kontrasepsi yang telah disediakan
oleh pemerintah.

9

Mantra, Ida Bagus, Population movement in wet rice communities, (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press 1981), 56

5

2. Masyarakat Kabupaten Kaur kurang menyadari akan pentingnya program
yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan laju
pertumbuhan penduduk.10
Kabupaten Kaur adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu,
Indonesia. Terletak sekitar 250 km dari kota Bengkulu. Kabupaten Kaur
mempunyai luas wilayah sebesar 2.365 km², Kabupaten Kaur dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. 11
Penduduk Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Kaur yang
memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk
sebanyak 115,80 jiwa, dan kelompok umur 0-4 Tahun sebanyak 11.994.
Jumlah Penduduk Tahun 2016 sebanyak 117,30 jiwa, dan kelompok umur 0-4
Tahun sebanyak 12.143. Jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 118.60 jiwa
dan dan kelompok umur 0-4 Tahun sebanyak 12,278. Jumlah Penduduk pada
tahun 2018 dengan jumlah Penduduk sebanyak 119,95 jiwa dan kelompok
umur 0-4 Tahun sebanyak 12,418,meningkat pada tahun 2019 yakni
berjumlah 121,20 jiwa dan kelompok umur 0-4 Tahun berjumlah 12,546
jiwa.12
Adanya peningkatan jumlah penduduk memacu keinginan pemerintah
khususnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga BerencanaPemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) untuk melakukan tindakan
10

Observasi pada pra-riset, data diambil dari Kabupaten Kaur, tanggal 6 Agustus 2020
Observasi pada pra-riset, data diambil dari Kabupaten Kaur, tanggal 6 Agustus 2020
12
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur dalam Angka 2020” (On-Line), tersedia di :
https://kaurkab.bps.go.id/site/resultTab (30 September 2020)
11

6

yang dapat mengontrol laju pertumbuhan penduduk.13 Dilihat dari sisi
kualitas, maka kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Kaur masih
rendah, hal ini dapat terlihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kabupaten Kaur yaitu mencapai 66,78, serta masih tingginya angka
kemiskinan yaitu sebesar 22,84.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan
Nasional, Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa, dalam rangka untuk mencapai tujuan bernegara.
Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945,
yaitu:melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan melaksanakan ketertiban dunia. Hal itu disebabkan oleh cita-cita
kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara tersebut selalu
mengadakan penataan kembali tatanan masyarakat mereka, baik di bidang
politik, ekonomi, maupun sosial.14
Oleh karenanya pemerintah harus bisa meminimalisir jumlah
pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, dan salah satu
upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan peranan badan atau
instansi yang berkompeten dalam menangani masalah pertumbuhan
penduduk di Kabupaten Kaur.

13

Ibid...
Al-Munawar, Said Agil Husin, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani .
2005), 2
14
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Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman
manusia atas nash Al-Quran maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan
manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman dan ruang
manusia.15Wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Quran, memuat hukum
Islam yang utama (al-syari‟ah).Kata syari‟ah kemudian dijelaskan, diberi
contoh, dan dirincikan oleh Rasulullah saw dengan ijtihad-ijtihadnya yang
berwujud pada al-Sunnah. Ada lima hal yang menjadi perhatian pokok
syari‟at Islam, yaitu:
1. Agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena
agama merupakan pedoman hidup manusia.
2. Jiwa, merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam
wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan
kehidupannya.
3. Akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam, karena
dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berfikir tentang Allah,
alam semesta, dan dirinya sendiri.
4. Keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan
kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.
5. Harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan
pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan
hidup dan melangsungkan kehidupannya. 16

15
16

Ibid., .2
Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika 2018), .xiii
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Keluarga Berencana (KB) dalam pengertian sederhana adalah merujuk
kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan
bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tuju an untuk menghindari
kesulitan

kesehatan,

kemasyarakatan,

dan

ekonomi,

dan

untuk

memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan
masyarakat.17
Para tokoh agama diminta memberikan pencerahan kepada umat, yang
pada intinya menekankan bahwa Islam mendukung program KB, bahwa misi
negara untuk menekan jumlah penduduk adalah tidak bertentangan dengan
ajaran Islam. Dalil-dalil agama yang kerap kali menjadi senjata adalah ajaran
al-Qur‟an tentang kekhawatiran adanya generasi yang lemah. Kata lemah
dipahami sebagai rendahnya kualitas SDM yang kemudian diikuti dengan
pengajuan sebuah logika, bahwa salah satu pemicu rendahnya kualitas SDM
adalah rendahnya tingkat kesejahteraan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan
salah satu penyebabnya adalah beban hidup yang berat karena banyaknya
anak dalam keluarga.18
Apabila dilihat dari sejarahnya pada masa Rasulullah saw dan para
sahabatnya Khulafahurasyidin dahulu pernah melakukan „azl atau Coitus
interuptus, dan Rasulullah saw tidak melarangnya.

ّ صلَى
َّ ُىل
ك نَبِ َّى
َ ِ فَبَلَ َغ َذل-َللا عليو وسلن
َ َِللا
ِ ْز ُل َعلَى َع ْه ِد َزس
ِ ُكنَّا نَع
َّ
)ٔ44ٓ َللاِ فَلَ ْن يَ ْنهَ َن (زواه هسلن
17

Rohim, Sabrur, 2007, “Argument program Keluarga Berencana Dalam Islam” Jurnal
Ilmu Syari‟ah dan Hukum. Vol.01.No.2. 149
18
Ibid., 150
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“Kami dahulu melakukan „azl di masa Rasulullah shallallahu
„alaihi wa sallam dan sampai ke telinga beliau, namun beliau
tidak melarangnya” (HR. Muslim no. 1440).
Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan 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).19
Dengan alasan menurut para ulama seandainya perbuatan tersebut
dilarang oleh Allah SWT maka pasti ada ayat yang turun dan mencegah
perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi Muhammad SAW ketika
mengetahui bahwa banyak di antara sahabat yang melakukakn hal tersebut
dan tidak melarangnya. Inilah pertanda bahwa melakukan „azl (coitus
interruptus) diperbolehkan dalam Islam dalam rangka untuk ber-KB
(Keluarga Berencana).20
Nemun seiring dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) di era zaman sekarang, nampak bahwa kemaslahatan
manusia terus menerus 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

19
20

Ibid.
Ibid. 74
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ditegaskan dalam suatu kaidah bahwa fatwa hukum itu berubah karena waktu,
tempat, keadaan dan niat.21
Untuk itu judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur Provinsi
Bengkulu)
C. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian
terfokus pada Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Perlindungan

Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

dalam

pengendalian pertumbuhan penduduk dan melihat tinjauan hukum Islam
terharap peran Pemerintah Daerah khususnya di Dinas P2KBP3A dalam
pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
D. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kaur dalam pengendalian
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu?

21

Maimun, Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya, (Bandar Lampung: AURA
Printing dan Publising, 2015), 60
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terharap peran Pemerintah Daerah Kaur
dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kaur Provinsi
Bengkulu ?
E. Tujuan Penelitian
Sebagaimana yang kita ketahui setiap langkah dan usaha pasti memiliki
suatu tujuan. Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang
hendak dicapai oleh peneliti. 22Tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan
yang telah dirumuskan di atas, yaitu :
1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah khususnya di Dinas
P2KBP3A dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten
Kaur Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terharap peran Pemerintah
Daerah khususnya di Dinas P2KBP3A dalam pengendalian pertumbuhan
penduduk di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan
penulissendiri tentang manfaatnya. Adapun diantaranya manfaat yang dapat
diberikan:
1. Secara Teoritis
a. Yaitu sebagai pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang terkait
dengan judul ini

22

MuktiFajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 89

12

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah
pengembangan

ilmu

pengetahuan

dan

sistem

ketatanegaraan,

khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
2. Secara Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti
berikutnya.
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
G. Tinjauan Pustaka
Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini
penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang Pengandalian
Pertumbuhan Penduduk.
Skripsi yang disusun oleh Raudatul Makfirah dengan judul “Tinjauan
Siyasah Syar‟iyyah Terhadap Peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh Dalam
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga
Berencana)” di Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Jenis penelitian pada
penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk
pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga
berencana dengan adanya sosialisasi, penyuluhan keluarga berencana dan
pemasangan alat kontrasepsi. Faktor penghambatnya adalah faktor internal
yaitu adanya sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan infrastruktur

13

yang belum memadai, dan faktor eksternal yaitu adanya pernikahan dini,
minimnya pengetahuan masyarakat dan banyaknya pendatang. 23
a. Persamaan

dalam

penelitian

ini

adalah

membahas

pengendalian

pertumbuhan penduduk
b. perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada kebijakan
program keluarga berencana.
Skripsi yang disusun oleh Raffly Nur Aziza dengan judul “Peran
program KB dalam pengendalian pertumbuhan penduduk: Studi kasus di Desa
Cinta Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut ” di Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa program KB mampu menekan
angka kelahiran yang ada di Desa Cinta. Program KB yang ditekankan adalah
penggunaan alat kontrasepsi, pendewasaan usia perkawinan, serta adanya
Tribina dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pembinaan
masyarakat

berbagai

usia.

Dalam

menyampaikan

informasi

kepada

masyarakat, program KB diinformasikan oleh TPD. TPD memiliki peran yang
besar dalam memberikan informasi secara langsung pada masyarakat
mengenai program KB. Selain itu, keberhasilan penerapan program KB juga

23

Raudatul Makfirah “Tinjauan Siyasah Syar‟iyyah Terhadap Peran DP3AP2KB Kota
Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga
Berencana)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2020), h,46.
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ditunjang oleh pengetahuan masyarakat yang lebih baik terhadap pentingnya
kualitas kehidupan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan keluarga. 24
a. Persamaan dalam

penelitian ini adalah membahas pengendalian

pertumbuhan penduduk
b. Perbedaannya dengan penelitian

ini adalah lebih menekan pada

kelangsungan program KB di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut.
H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu
dilaksanakan25, untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan
skripsi ini penulis menggunakan metode:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Menurut jenis penelitian, penelitian ini termasuk penelitian
lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan
dilapangan atau pada responden.26 Dilakukan dengan cara menggali
informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian.
Adapun data yang diteliti yaitu tentang pengendalian pertumbuhan
penduduk.

24

Raffly Nur Aziza “Peran program KB dalam pengendalian pertumbuhan penduduk:
Studi kasus di Desa Cinta Kecamatan Karang tengah Kabupaten Garut”, (Skripsi, Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 2020). 30
25
Susiadi AS, Metodeologi Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan
Lampung,2014), 19.
26
Ibid.
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b. Sifat Penelitian
Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif, bahan Data-data yang
dapat diambil selanjutnya digunakan sebagai rujukan dengan proses
analisis secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan.27
Deskriptif analisis yaitu penelitian yang merupakan pemecahan
masalah yang ada berdasarkan data-data.28
2. Data dan Sumber Data
Sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang
termasuk dalam sumber datanya ialah:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang
berkaitan dengan objek yang diteliti, data primer ini didapatkan dari
hasil wawancara, dan hasil observasi terhadap Dinas P2KBP3A.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi
yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam hal ini
data diambil dari buku, jurnal yang tersedia secara online maupun
offline yang mendukung penelitian ini dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional.
Kaitannya penelitian ini dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 adalah Undang-undang tersebut menetapkan bahwa sistem
perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu kesatuan proses
27
28

44

Ibid., 5
Cholid Narbuko, Abu Achmad, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013),
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perencanaan pembangunan untuk merumuskan rencana pembangunan
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh
pengelola pemerintah pusat dan daerah melalui peran serta masyarakat.
Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan
adalah masalah kependudukan, dalam proses dan kegiatan pembangunan,
kependudukan merupakan faktor yang sangat penting, karena tidak hanya
berperan sebagai pelaksana, tetapi juga menjadi tujuan pembangunan.
3.

Populasi dan Sampel
a. Populasi Sugiyono memberikan pengertian populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas
dan kerakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.29Dalam hal ini objek penelitian
adalah Dinas P2KBP3A dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini
adalah seluruh pegawai negeri sipil di

Dinas P2KBP3A yang

berjumlah 29 orang.
b. Sampel yaitu cara mengambil sampel dengan menggunakan teknik
purposive sampling yaitu mengambil sampel yang ditunjukan kepada
responden yang dikehendaki dan dianggap mewakili serta dapat
memberikan keterangan yang mengarah sehingga memperoleh data.
Sample dalam penelitian ini berjumlah adalah 1 Kepala seksi
Pengendalian Penduduk Dinas P2KBP3A, 1 Kepala Seksi Keluarga
Berencana Dinas P2KBP3A, 1 Sekertaris Dinas P2KBP3A, 1 Staf
29

Suteki, Taufani, Galang, Metode Penelitian Hukum, (Depok: RajaGrafindo Persada,
2018), 231
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Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Dinas P2KBP3A serta tokoh
masyarakat seperti Kepala Desa dan tokoh agama Imam Masjid
Padang Genteng Kabupaten Kaur.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan

data

adalah

mencatat

pristiwa-pristiwa

atau

keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau
seluruh lemen populasi yang akan menunjang atau mendukung
penelitian.30
a. Observasi Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan
cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan
hanya melihat melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan
mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk
mempelajari tingkah laku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam
dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.31
b. Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya
langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh
faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu:
pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang
dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.32
1) Ibu Eci Gusvitasari selaku Kepala Seksi PP dan LK
2) Ibu Elda Marlinda selaku Kepala Seksi KB dan KR

30

Susiadi, Metodelogi Penelitian, 91
Suteki, Taufani, Galang, Metode Penelitian Hukum, (Depok: RajaGrafindo Persada,
2018), 223
32
Ibid., 226
31
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3) Ibu Gusmiati Nursa selaku Sekertaris Dinas P2KBP3A
4) Bapak Helmi Suanda Staf PLKB
5) Bapak Zahrul Wardi selaku Tokoh Masyarakat
6) Ust. Norma Effendi selaku Tokoh Agama
c. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku
yang berkaitan dengan masalah penelitian33. Menurut Sugiyono
dokumen merupakan catatan pristiwa yang sudah berlaku. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian
sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.34
5. Teknik Pengolahan Data
a. Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan
oleh para pengumpul data.35kemudian mengoreksi data tersebut apakah
data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau
relevan dengan masalah.
b. Koding

Yaitu upaya mengklasifasikan jawaban-jawaban dari para

responden kedalam kategori-kategori.36
c. Sistematisasi Data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.37

33

Suharsmi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,

2006), 83.
34
35

Suteki Taufani, Metode Penelitian Hukum, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 216
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),

153
36

Ibid., 154
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004) Cet ke-1, 9.
37
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6. Analisis Data
Analisis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
penelitian ini juga mengunakan analisis Deskriptif yaitu analisis yang
hanya sampai pada taraf deskripsi, selanjutnya di analisis menggunakan
teknik reduksi data, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar
yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan38 dan kemudian
menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk
dipahami dan disimpulkan.39 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan
tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan
menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh.
I. Sistematika Pembahasan
Pada penelitian ini terdiri dari lima bab, terdiri dari satu bab dengan
bab lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata
lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir,
dijelaskan berikut ini:
Bab pertama berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika
pembahasaan.

38
39

Suteki, Taufani, Metodelogi Penelitian Hukum, 236.
Ibid, 237.
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Bab kedua memuat tentang landasan teori yang meliputi pengertian
pengendalian penduduk, pandangan hukum Islam terhadap pengendalian
penduduk, pengendalian pertumbuhan penduduk menurut Undang-Undang,
teori pertumbuhan penduduk, sejarah keluarga berencana, dan terakhir tugas
dan fungsi BKKBN.
Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang meliputi
gambaran umum kabupaten kaur, tugas dan fungsi dinas P2KBP3A,
pelaksanaan penyuluhan pengendalian pertumbuhan penduduk oleh dinas
P2KBP3A kabupaten kaur. Didalam bab ini merupakan uraian data-data yang
kompleks, yang digali dan diuraikan secara medalam dari hasil penelitian
penulis.
Bab keempat merupakan analisis penelitian tentang analisis peran
dinas P2KBP3A kabupaten kaur dalam pengendalian pertumbuhan penduduk
dan tinjauan hukum Islam terhadap peran dinas P2KBP3A dalam
pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
Bab kelima adalah penutup yang memuat tentang simpulan dan
rekomendasi dari hasil penelitian yang dikerucutkan berdasarkan penjelasan
bab-bab selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Peran Pemerintah menurut Hukum Islam
1. Pengertian dan peran pemerintah
Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola
kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan
serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka
bekerja menurut kamus besar bahasa indonesia pemerintah berarti sistem
menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial,
ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya dengan
sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab
terbatas untuk menggunakan kekuasaan.40
Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:
a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti
didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki
wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan
yang melakukan kekuasaan memerintah.
c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti
perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

40

Heri Setiawan, Kamus Bahasa Indonesia edisi terbatu (Surabaya: Karya Gumilang
Utama), 257
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Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan
oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan
kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang
hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugastugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah
suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan
dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat.41
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau
aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara
yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan
dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit
adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja
dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai
birokrasi paling bawah.42
Sarjana Hukum Indonesia terkenal, Djokosutono mengatakan
bahwa, Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau
kumpulan-kumpulan manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan
yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi
kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi Negara, antara lain
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kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan
lain-lain.43
Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai
tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana
dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan
Negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian
wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas Negara kepada
alat-alat kekuasaan Negara.44
Dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau
susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organorgan pemegang kekuasaan di dalam Negara dan saling melakukan
hubungan fungsional di antara organ-organ Negara tersebut baik secara
vertikal maupun secara horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang ingin
dicapai.45
Al-Hisbah dalam sebutan Islam adalah lembaga yang berfungsi
untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang
hal

yang buruk ketika

hal itu telah menjadi kebiasaan umum.

Sementara, tujuan Al-Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk
memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa
yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang
menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam
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wilayah umum khusus lainnya,yang tak bisa dijangkau oleh institusi
biasa.46
Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara
bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara
negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahlah
yang

berfungsi

melaksanakan

urusan-urusan

kenegaraan.

Suatu

pemerintahan menentukan corak sistem yang dianut oleh negara, apakah
teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan
bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila pemerintah
suatu negara menjadi mesin kekuasaan yang dijalankan oleh seorang
pemimpin.
Literatur kenegaraan Islam dikenal dengan istilah Imamah, khilafah
dan Imarat. Sehubungan dengan hal ini Abd Muin Salim mengatakan:
"Pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan
lembaga

yang

menyelenggarakan

mekanisme

politik

atau

roda

pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut "wali" atau
"amir" atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam perpustakaan politik
dan ketatanegaraan Islam.”47
Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad
Abdul Qadir Abu Faris, kewajiban atau tugas-tugas pemerintah Islam
adalah pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang.
46

M. Arifin Hakim, Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam
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Kedua, menyelenggarakan pendidikan. Ketiga, mempersiapkan kekuatan.
Keempat, memelihara kesehatan. Kelima, memelihara kepentingan umum.
Keenam, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda.
Ketujuh, mengokohkan akhlak. Kedelapan, menyebarkan dakwah. Adapun
tujuan pendirian negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang
hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia
dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya
secara pribadi-pribadi, maka Islam menekankan pentingnya pendirian
negara dan pemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan
tersebut.48
Sebagaimana

peran

pemerintah daerah dalam

perencanaan

pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan
untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah.
Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah
dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan
dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masingmasing.
Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri 49.
Berdasasarkan uraian diatas tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik
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kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai
aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk
aturan hukum yang ada.
Al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan
pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi
dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan
bermaskyarakat salah satunya adalah ketaatan pada pemimpin.50
Pemerintah

menganjurkan

masyarakatnya

untuk

mengikuti

program KB atau Keluarga Berencana yaitu suatu ikhtiar untuk usaha
manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarg Keluarga berencana
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka
mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terciptanya masyarakat
sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka
menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
2. Pengertian Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
Sejak datangnya agama Islam hingga saat ini, hukum Islam masih
diakui dan dipahami sebagai hukum yang hidup (living law).51 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
50
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akhirat.52 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.
Agama Islam merupakan Rahmatul lil „alamin, dengan adanya kemajuan
teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat dikalangan masyarakat Islam
saat ini, Islam menganjurkan untuk tetap berpegang teguh pada sumber
hukum Islam, yaitu Al-Qur‟an dan Hadis.
Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memelihara
berlakunya hubungan biologis antara pria dan wanita dalam rangka
mengembangkan keturunanan. Ajaran ini tersirat dalam suatu firman Allah
SWT dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 187 yang berbunyi :
               
           
              
              
             
 
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan
kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui
bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu
Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka
sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah
ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang
bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi)
52
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janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf
dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu
mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Qs. Al-Baqarah Ayat
187)‟
Berdasarkan firman Allah SWT tersebut anjuran untuk memiliki
banyak anak tersirat dalam kalimat “Maka sekarang campurilah mereka
dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu” Imam Ibnu Katsir
mentafsirkan kalimat “Apa yang telah ditetapkan Allah untukmu sebagai
kata lain dari “anak” dan Allah menganjurkan para ibu untuk menyusui
anaknya selama 2 tahun, sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. alBaqaraah ayat 233:
              
               
               
              
           
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Qs. al-Baqaraah ayat
233)”
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Mengenai hal tersebut Rasulullah menganjurkan agar setiap lakilaki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan
keturunan.53
Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi oleh Tuhan dengan
kecenderungan seks, seks ini pada saat-saat tertentu dapat dikatakan
sebagai kebutuhan manusia seperti kebutuhan makan, minum dan
bernafas. Oleh karena itu diperlukan wadah yang benar dan legal untuk
menyalurkan dan mengekspresikan gejolak seksual tersebut. Islam sebagai
agama yang universal dan komprehensif tidak menafikan hajat ini dan
mengaturnya mulai personil prosedur perkawinan. Adapun di antara tujuan
persyari‟atan perkawinan dalam Islam di antaranya adalah untuk
melanjutkan keturunan, menghindari zina, menumbuhkan rasa cinta kasih
sayang dalam keluarga, menghormati sunnah Rasul dan menyalurkan
hasrat seksual. Di samping itu juga Islam juga melukiskan perkawinan
sebagai perikatan yang kokoh. Sebagai ikatan yang kokoh, perkawinan
dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks yang
berorientasi pada terwujudnya keluarga mawadah dan warohmah.54
Sejalan dengan hal ini tujuan tersebut dalam Alquran diapresiasikan
dengan indah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.(QS. Ar-Rum Ayat 21)
Secara etimilogis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti,
yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya, makna
nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena
termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan
dalam Al-Qur‟an berarti akad.
Secara terminologis, menurut imam Syafi‟i, nikah (kawin), yaitu
akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan
wanita. Menurut imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang
menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria
dan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang
mengandung

ketentuan

hukum

semata-mata

untuk

membolehkan

wathi‟(bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada
diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.55
Rasulullah

menganjurkan

umatnya

untuk

memperbanyak

keturunan, namun Islam juga memberikan keringanan bagi setiap muslim
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untuk mengatur keturunannya apabila didorong oleh alasan yang kuat.
Salah satu cara untuk mengatur keturunan yaitu dengan program Keluarga
Berencana. 56
Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar untuk usaha manusia
untuk mengatur kehamilan dalam keluarg Keluarga berencana bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka
mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terciptanya masyarakat
sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka
menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana saat
ini sering dipahami oleh eksploitasi manusia, cara memberikan peran
terhadap pengguna KB untuk melakukan usaha sendiri menggunakan
metode alami, mereka lebih memilih menggunakan alat-alat kontrasepsi
tapi masih ada yang menggunakan cara yang telah ada pada zaman
Rasulullah yaitu dengan cara „azl (Coitus interuptus).57
Coitus interuptus atau senggama terputus adalah suatu tindakan
mencabut batang zakar dari vagina sewaktu akan terjadi pengeluaran
sperma atau ejakulasi sehingga, sperma ditumpahkan di luar vagina secara
demikian di dalam Islam disebut „azl.Al-„azl dari sudut bahasa berasal dari
perkataan yaitu  عزلatau  عزًلyang memberikan arti memisahkan atau
menyingkirkan. Manakala menurut istilahnya pula „azl membawa arti
membuang air mani di luar rahim ketika merasa pemancarannya. Di dalam
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Fikih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, arti „azl adalah
mengeluarkan sperma di luar vagina.58
Imam An-Nawawi mengatakan, “ „Azl adalah melakukan hubungan
seksual dan saat lelaki akan mengeluarkan sperma, dia mencabut
kemaluannya, lalu mengeluarkannya di luar (vagina)”. Ibnu Hajar pula
mengatakan, „Azl adalah mencabut kemaluan setelah masuk ke dalam
vagina dengan tujuan mengeluarkan air maninya di luar vagina”.59
3. Dasar Hukum Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
„Azl sebagai metode pencegahan kehamilan sudah diterima cukup
luas di kalangan masyarakat muslim dan ada bukti kuat bahwa tindakan ini
sudah dilakukan oleh sahabat nabi.60 Sebagaimana Rasulullah Saw
bersabda yang artinya: Dari Ibnu Juraij, dari „Atha‟, dari Jabir, dia
berkata, “kami biasa melakukan „azl di masa Rasulullah.” (HR Bukhari)

ّ صلَّى
َللا َعلَ ْي ِو َو َسلَّ َن
َ ِ َُّىل َللا
ِ ْز ُل َعلَى َع ْه ِد َزس
ِ  ُكنَّاا نَع: َع ْن َجا ِب ِس َزض قَا َل
ّ صلَّى
ّ ي
)(زواه هسلن.صلَّى َللا َعلَيْ ِو َو َسلَّ َن فَلَ ْن يَنْهَنَا
َ فَبَلَ َغ َذ ِل
َ – َللا
َ َللا
َّ ك نَ ِب
“Dan Muslim meriwayatkan: Dari Jabir ra. Berkata, “kami
pernah melakukan „azl di masa Rasullah SAW., kemudian
sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.”
(HR Muslim)61
Berdasarkan penjelasan hadits di atas menunjukkan bahwa tidak
ada larangan mutlak terhadap perlakuan „azl, malah Rasulullah SAW.
melihat tidak ada yang membahayakan ketika melakukan hal itu, dan
58
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sekiranya dalam keadaan memerlukan perbuatan tersebut dilakukan, maka
hal itu tidaklah menjadi suatu kesalahan seperti halnya seorang suami
melakukan jima‟ ketika istri sedang hamil atau istri masih menyusui
anak.62
Berdasarkan firman Allah SWT tersebut anjuran untuk memiliki
banyak anak tersirat dalam kalimat “Maka sekarang campurilah mereka
dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu” Imam Ibnu Katsir
mentafsirkan kalimat “Apa yang telah ditetapkan Allah untukmu sebagai
kata lain dari “anak”. Begitu pula dengan ulama-ulama lain seperti Abu
Hurairah, Ibnu Abbas, Anas, Syuraih Al-Qadhi dan yang lainnya mereka
mengatakan bahwa yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah anak.63
Rasulullah SAW menjelaskan tentang anjuran memiliki banyak
anak ini dalam suatu sabda, “Nikahilah oleh kalian wanita yang pencinta
dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian kepada
umat-umat yang lain”.(HR. Abu Daud).
Sabda Rasulullah SAW ini, secara tersirat menganjurkan agar
umatnya memiliki banyak anak.Oleh karena itu, beliau memerintahkan
agar menikahi wanita yang subur. Wanita yang subur adalah wanita yang
mudah hamil, tujuannya sangat mulia, yaitu agar umat Islam bertambah
banyak, sehingga Islam semakin kuat dan jaya.
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4. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk
Melestarikan

eksistensinya,

umat

Islam

dianjurkan

untuk

memperbanyak keturunan. Di samping itu, Islam mempertimbangkan
keturunan yang kuat yang tidak serba kekurangan baik rohani maupun
jasmani, dan tidak menjadi beban orang lain.64 Dalam membentuk
keluarga yang sejatera dalam Islam harus merencanakan terlebih dahulu,
baik dalam hal memperoleh keturunan maupun dalam hal berumah tangga.
Tidak dapat dipungkiri bahwasannya Islam mengatur segala aspek
kehidupan untuk kemaslahatan, meskipun tidak secara langsung mengatur
tentang pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program
keluarga berencana, namun Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar
terhindar dari kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan dalam aspek
kehidupan

masyarakat.

Hal

tersebut

terdapat

kaitannya

denga

kemaslahatan dan kemudharatan sehingga masyarakat dapat menjalankan
hidupnya

dengan

mengutamakan

kemaslahatan

tanpa

adanya

kemudharatan. Sebagaimana bunyi kaidah berikut:

اَلض ََّس ُز يَ َز ُل
“Kemudaratan harus di hilangkan.65”
Dari kaidah diatas dapat dilihat bahwa dalam bentuk pengendalian
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kaur, adanya sosialisasi dan
pemasangan alat kontrasepsi, yang mana hal tersebut dapat membantu
64
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peran pemerintah Kabupaten Kaur sebagai pembuat aturan yang mengatur
persoalan umat dalam mengatur pengendalian pertumbuhan penduduk.
Oleh karena itu kemudharatan harus dihilangan, maka dari itu pemerintah
menganjurkan untuk mengikuti kebijakan program keluarga berencana
demi kemaslahatan anak dan orang tua kedepannya yaitu dengan
memelihara jiwa (hifz nafhs) dan memelihara keturunan (hifz naslh) agar
terlaksananya pengendalian pertumbuhan penduduk.
Negara dalam pandangan Ibnu Taimiyah bukanlah ditegakkan
Allah atau berdasarkan kekuatan militer semata. Akan tetapi negara
merupakan tempat terjalinnya kerja sama diantara semua anggota
masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ideal mereka bersama. Oleh
karena itu keberadaan negara adalah sebagai sistem untuk menegakkan
syari‟at Allah dimuka bumi. Salah satu kebijakan yaitu berupa (program
keluarga berencana) sabagai peringatan untuk terciptakan kemaslahatan
bagi manusia. Negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan,
kebijakan, dan regulasi sebagaimana bunyi kaidah berikut:

ُ صس
ف اإل َه ِام َعلَى ال َّس ِعيَّ ِة َهنُىط ِبالْ َوصْ لَ َح ِة
َ َت
“ Kebijakan penguasa atas rakyat harus berdasarkan maslahat.66”
Keberadaan badan pemerintahan itu sangat dibutuhkan, khususnya
terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk sebagaimana di dalam
Islam, adanya suatu kebijakan program keluarga berencana merupakan
fardhu kifayah yaitu dengan mengikuti bentuk pengendalian pertumbuhan
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penduduk yang telah disediakan oleh pemerintah, hal tersebut dapat
menghilangkan

mudharat

dan

kesusahan

bagi

masyarakat

demi

mewujudkan kesejahteraan. Ini yang disebut dengan Siyasah Syar iyyah.
Berkaitan dengan kebijakan program keluarga berencana dalam
pengendalian pertumbuhan penduduk, Islam membolehkan menggunakan
berbagai sarana untuk mengatur jarak kehamilan, 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.
Islam memiliki standar ukuran dalam menentukan hukum tentang sebuah
kebijakan yang disebut AlKulliyat Al- Khams, atau lima hal pokok yang
menjadi perhatian syari‟at Islam yaitu: memelihara jiwa, memelihara
agama, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.67
Pada dasarnya, Islam mengharamkan seseorang yang mengarah
kepada pemutuskan kelahiran dalam keluarga dengan memakai alat
kontrasepsi dan sebagainya, akan tetapi Islam menganjurkan dalam hal
memperoleh dan mengatur jumlah kelahiran dengan jalan yang
dibenarkan. 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:
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ّ صلَى
َللا فَلَ ْن
َ  فَبَلَ َغ َذ ِل-َللا عليو وسلن
َ َللا
ِ َّ ى
َّ ك ن َِب
ِ َّ ُىل
ِ ْز ُل َعلَى َع ْه ِد َزس
ِ ُكنَّا نَع
)ٔ44ٓ يَ ْنهَ َن (زواه هسلن
“Kami dahulu melakukan „azl di masa Rasulullah shallallahu
„alaihi wa sallam dan sampai ke telinga beliau, namun beliau
tidak melarangnya” (HR. Muslim no. 1440).
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). 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 melakukan azl (coitus interruptus)
dibolehkan dalam Islam dalam rangka untuk ber-KB.68
Dari pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa suatu aturan
hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat
kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan hifz
naslh yaitu dengan memelihara keturunan dan hifz nafs dengan
memelihara jiwa, sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulliy)
serta dapat merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.
jadi Siysah Syariyyah ialah segala hukum, peraturan atau perundangundangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu
pada dasar-dasar agama Islam guna menciptakan kemaslahatan dalam
memelihara keturunan.
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B. 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.69
Penduduk menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26
ayat 2 penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya kependudukan merupakan hal
ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama,
kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan
kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan
budaya.
Jumlah penduduk Indonesia dilansir dari Kemendagri berjumlah
268,583,016 jiwa, di Provinsi Bengkulu sendiri khususnya berjumlah
2,014,369. Kaur memiliki luas sebesar 2.369,00

dan di huni

sedikitnya 135.200 jiwa. Masyarakat kabupaten Kaur banyak yang bekerja
di sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, dan perikanan. Kabupaten
Kaur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tersebut terdiri
atas 7 kecamatan dan 123 desa serta 3 kelurahan. Selanjutnya, dalam dua
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tahun pemekaran, perkembangan terakhir sampai dengan tahun 2015,
wilayah administrasi Kabupaten Kaur terdiri atas 15 kecamatan, 192 desa
dan 3 Kelurahan. Kaur sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten
Bengkulu Selatan. Pada tahun 2020, penduduk kabupaten ini berjumlah
135.200,00 jiwa dengan kepadatan 57 jiwa/

.70 Kepadatan penduduk

yang tidak merata pada daerah-daerah tersebut dapat menjadi masalah.
Secara ekonomi, permasalahan yang muncul dari kondisi iniadalah
rendahnya produktivitas daerah dengan kepadatan penduduk yang
rendah.71
2. Dasar Hukum Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 juga menyebutkan
bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan
keluarga berkualitas dilakukan upaya 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 sehingga penduduk menjadi sumber daya
manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta
mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil
pembangunan secara adil dan merata.72
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Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah/ukuran (size)
penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan,
yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.Untuk tingkat global (dunia),
pertumbuhan penduduk hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan
kematian.Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh dua peristiwa
kependudukan tersebut dikenal dengan pertumbuhan penduduk alami.Pada
lingkup yang lebih kecil, misalnya ditingkat negara, pertumbuhan
penduduk dipengaruhi pula oleh imigrasi penduduk ke dan keluar dari
suatu Negara.73
Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan
dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi
jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah
bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah
kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks
spasial moblitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam
jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan
emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah.74
Sebenarnya permasalahan yang muncul dibidang kependudukan
bukan hanya pada jumlah yang besar semata akan tetapi juga berimbas
pada turunan dari kuantitas yang besar tersebut antara lain adalah
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persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi,
struktur penduduk yang sebagian besar masih muda, modal dan teknologi
yang dimiliki juga masih rendah dan akibatnya produktivitas kerja makin
menurun serta masalah krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.75
Ada beberapa hal yang dapat memepengaruhi laju pertumbuhan
penduduk yang ada di sekitar kita, diantaranya:
a. Tingkat kelahiran yang cukup tinggi. Dalam hal ini salah satu faktor
yang dapat mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi yaitu
kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatur jarak kelahiran
anak, padahal pemerintah sudah menyarankan kepada masyarakat agar
mengatur jaraknya yaitu dengan memanfaatkan alat kontrasepsi yang
telah disediakan oleh pemerintah.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program yang dikeluarkan
oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan laju pertumbuhan
penduduk.
c. Pada indikator ini adanya ketidakpedulian masyarakat merupakan hal
yang sangat berpengaruh, hal ini coba diatasi pemerintah dengan cara
lebih seringnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
d. Melangsungkan pernikahan di usia yang boleh dikatakan masih
remaja. 76
Ada faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk
yaitu usia perkawinan usia perkawinan dapat berpengaruh pada dinamika
75
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penduduk jika perkawinan terjadi saat pasangan tersebut masih berusia
muda usia produktif pasangan tersebut juga akan lebih panjang
dibandingkan dengan pasangan yang menikah di usia lanjut kemungkinan
yang bisa terjadi adalah jumlah anak yang dihasilkan oleh pasangan usia
muda akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak yang
dihasilkan oleh pasangan usia lanjut.77 Selain itu, faktor status sosial
pekerjaan dan latar belakang pendidikan juga bisa mempengaruhi tinggi
rendahnya kelahiran dan kematian perempuan yang berusia lebih tua
dengan penghasilan rendah tingkat fertilitasnya lebih rendah hal ini terjadi
karena tingkat ekonomi masyarakatnya tergolong rendah sehingga secara
tidak langsung status sosial ekonomi berpengaruh pada dinamika.
Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 78 bahwa
penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus
menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah
penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat
akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan
kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Selain itu dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan
keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan
penurunan
77
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penduduk,
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pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan
perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya
manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta
mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil
pembangunan secara adil dan merata.
Selanjutnya dalam Pasal 4 bahwa Perkembangan kependudukan
bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan
hidup dan Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas
keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan
yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan
batin.
Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk
dengan lingkungan hidup baikberupa daya dukung alam maupun daya
tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan
budaya. Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan
yaitu :
a.

Jumlah, struktur, dan komposisi penduduk

b.

Pertumbuhan penduduk

c.

Persebaran penduduk
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Pengendalian

kuantitas

penduduk

sebagaimana

dimaksud

dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan
pengarahan mobilitas penduduk. Untuk mewujudkan penduduk tumbuh
seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan
keluarga

berencana

melalui

penyelenggaraan

program

keluarga

berencana.
Pertumbuhan penduduk yang meningkat setiaptahunnya maka
pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan membentuk badan
kependudukan dan keluarga berencana nasional atau BKKBN di setiap
provinsi untuk mengatasi masalah kependudukan nasional yang disebut
dengan keluarga berencana yang diresmikan pada tahun 1970 menjadi
program nasional. Melalui Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang

Perkembangan

Penduduk

dan

Pembangunan

Keluarga

membentuk sebuah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas P2KBP3A
yang berperan sebagai pengontrol laju pertumbuhan penduduk serta
berperan untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui program Keluarga
Berencana atau KB yang di sosialisasikan oleh masyarakat Kabupaten
Kaur.
3. Teori-teori Pertumbuhan Penduduk
Teori kependudukan dikembangkan oleh dua faktor yang sangat
dominan yaitu, pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk di
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negara-negara yang sedang berkembang dan hal ini menyebabkan agar
para ahli dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
penduduk. Sedangkan faktor 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 sosial.79
Penduduk dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
a. Warga Negara Asing (WNA) merupakan seseorang yang tinggal dan
menetap di sebuah negara tertentu, namun bukan berasal dari negara
tersebut dan juga tidak resmi terdaftar sebagai warga negara.
b. Warga Negara Indonenesia (WNI) merupakan seseorang yang teah
diakui oleh Undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia.
Thomas Robert Melthus adalah orang yang pertama yang
mengemukakan teori tentang penduduk. Pada tahun 1798 Meletus merilis
Essay on Population dan di dalamnya memuat dua pokok pendapatnya
yaitu penduduk seperti bahan makanan yang penting bagi kehidupan
manusia. Melthus mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk jauh
lebih cepat dari pertumbuhan bahan makanan. Dalil yang diungkapkan
adalah oleh Melthus adalah jumlah penduduk meningkat secara geografis
sedangkan kebutuhan hidup kian meningkat secara erat aritmatika deret
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hitung akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara
jumlah penduduk dan kebutuhan hidup jumlah penduduk Indonesia.80
Menurut Melthus ada 2 cara mengendalikan pertumbuhan
penduduk, yaitu:
a. Positive Check yaitu cara pengendalian yang tidak moralis dan tidak
dapat dikontrol seperti perang, wabah, dan perlakuan manusia lainnya
yang tidak berprikemanusiaan
b. Preventive check yaitu dengan penegakan moral dalam embatasi
kelahiran dengan cara menunda atau pendewasaan perkawinan.81
C. Sejarah Keluarga Berencana di Indonesia
Keluarga Berencana di era modern ini, mengingat banyaknya orang
yang menelantarkan anaknya dan juga pertumbuhan jumlah penduduk yang
tidak terkontrol, maka pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan anak
untuk setiap keluarga.dengan jargon “Dua Anak Cukup”, pemerintah ingin
agar pertumbuhan jumlah penduduk terkontrol dan agar setiap orang tua
mampu merawat, menjaga, dan mendidik anak-anaknya dengan optimal.82
Berdasarkan sejarahnya, ide awal KB muncul dari sebuah buku yang
berjudul Family Limitation (Pembatasan Keluarga) yang ditulis oleh
Margareth Sanget, asal Amerika Serikat. Margareth menulis buku itu setelah
memperoleh pengalaman dari Saddie Sahchs, seorang wanita yang ingin
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menggugurkan

kandungannya

karena

kandungannya

tersebut

tidak

diinginkannya. Buku inilah yang menjadi tonggak permulaan sejarah
berdirinya KB di dunia. Perlu diketahui, sebelum KB ditemukan, tepatnya
sebelum abad ke-20, Negara-negara Barat telah melakukan serangkaian cara
untuk mengontrol ledakan jumlah penduduk. Berbagai upaya yang dilakukan
Negara-negara Barat untuk mencegah kelangsungan hidup anak karena
berbagai alasan-yang paling utama alasan ekonomi, seperti membunuh bayi
baru lahir, melakukan abortus, dan mencegah atau mengatur kehamilan.
Tujuan dari pembatasan anak ini adalah untuk perbaikan ekonomi keluarga,
terutama kaum buruh yang penghasilannya pas-pasan.83
Sebelum KB masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia zaman dulu
telah mengenal ramuan yang berkhasiat mencegah kehamilan.Ramua-ramuan
semacam ini banyak dipakai di Irian Jaya dan masyarakat Hindu Bali.Karena
itulah, di Bali sejak zaman dulu hanya ada empat orang anak. Apa yang
dilakukan oleh masyarakat Indonesia kuno itu dapat dikatakan semacam KB
tradisional, karena menggunakan ramuan tradisional. Kemudian, KB benarbenar masuk ke Indonesia dan berkembang pesat antara 1953-1957. Pada
tanggal 23 Desember 1957, sekelompok ahli kesehatan mulai mendirikan
wadah bersama Perkumpulan Kekuarga Berencana Indonesia (PKBI). Mereka
bergerak door to door untuk memperkenalkan KB kepada masyarakat
Indonesia.Mereka tidak melakukannya sendiri, tapi mereka sukarelawan dari
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masyarakat setempat. Dengan demikian, PKBI adalah pelopor pergerakan
keluarga berencana nasional.84
Perkembangannya pemerintah kemudian melegalkan KB. Melalui
program Pelita 1 (1969) berdasarkan intruksi Presiden nomor 26 tahun 1968,
berdirilah sebuah Lembaga Keluarga Bencana Nasional (LKBN) sebagai
lembaga semi-pemerintah. Kemudian, pada tahun 1970, melalui Keppres
No.8 Tahun 197 pemerintah meningkatkan status LKBN menjadi BKKBN
(Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Tugas utama dari BKKBN
adalah mengkoordinasikan perencanaan, pengawasan, penilaian pelaksanaan
program

KB kepada

Presiden.

Selanjutnya,

pemerintah

melakukan

penyempurnaan struktur organisasi, tugas pokok, dan tata kerja BKKBN
melalui Keppres No.33 tahun 1972.
Fungsi BKKBN semakin diperluas dengan dikeluarkannya Keppres
No.38 tahun 1978. Sejak itu, BKKBN tidak hanya mengurus masalah KB,
tapi juga kegiatan-keguatan lain seperti kependudukan yang mendukung KB.
Sesuai dengan perkembangan program pembangunan nasional, ditetapkan
adanya Mentri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) dengan
Keppres No.25 tahun 1983 yang bergerak langsung dalam bidang
kependudukan.Sehingga, dilakukan lagi penyempurnaan organisasi BKKBN
dengan Keppres No. 64 tahun 1983 dengan tugas pokoknya menyiapkan
kebijakansanaan umum dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program
secara menyeluruh dan terpadu.
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Keluarga Berencana atau yang sering disebut dengan KB adalah
upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur
kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak
reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengaturan
kehamilan merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu pasangan
suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan
mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat,
dan obat kontrasepsi.85
Program KB ini mengusung dua tujuan, yakni tujuan umum dan
tujuan khusus. Tujuan umum KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu,
anak, dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Bahagia
Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan
mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan
penduduk. Sedangkan tujuan khusus KB adalah:
1. Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.
2. Menurunkan jumlah angka kelahiran bayi.
3. Meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan
kelahiran. 86
Kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon
atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak
reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia
ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak dan
85
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penyuluhan kesehatan reproduksi. Kebijakan keluarga berencana bertujuan
untuk;
1. mengatur kehamilan yang diinginkan
2. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
3. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
4. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga
berencana dan;
5. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan
jarak kehamilan.87
Penerapannya, KB terdiri atas beberapa macam. Berikutadalah macammacam kontrasepsi yang digunakan dalam program KB
1. Kondom, Jenis kontrasepsi KB yang pertama adalah kondom. kondom
adalah semacam kantong yang cara penggunaannya disarungkan pada
penis saat ereksi sebelum melakukan hubungan seksual.
2. Kondom wanita, Kondom wanita berbentuk seperti kantong dengan dua
cincin fleksibel di ujung-ujungnya. Dari dua buah cincin itu, salah
satunya bersifat lunak sehingga dapat dilepas untuk memudahkan
pemasangannya. Sedangkan satu cincin yang lain bersifat fleksibel dan
besar, yang berada di luar vagina.
3. Diafragma, Yaitu jenis topi karet lunak yang dipakai di dalam vagina
untuk menutupi leher rahim (pintu masuk ke rahim).
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4. Pil KB, Inilah alat kontrasepsi yang paling umum dan banyak digunakan.
Pil KB bekerja dengan dua cara, yakni menghentikan ovulasi (mencegah
ovarium mengeluarkan sel telur) dan menghentikan cairan (mucus)
serviks sehingga menghambat pergerakan sperma ke rahim.
5. Susuk (implan), Susuk KB adalah batang kecil berisi hormon yang
ditempatkan dibawah kulit dibagian lengan wanita.
6. Kontrasepsi suntik, Alat kontrasepsi suntik juga banyak digunakan selain
pil KB. Kontrasepsi suntik atau injeksi adalah suntikan hormon yang
mencegah kehamilan.
7. AKDR (IUD), ADKR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim/intrauterine
device) atau dalam bahasa populernya disebut spiral adalah alat
kontrasepsi kecil yang ditempatkan dalam rahim wanita.
8. Sterilisasi, Adalah kontrasepsi yang paling efektif.
Itulah delapan jenis alat kontrasepsi yang ada dalam program KB.
Semua alat kontrasepsi itu memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yakni
mengontrol kehamilan:88.
Undang-Undang Nomor 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 penurunan angka

88
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kematian ibu waktu hamil, ibu melahirkan, pasca persalinan dan bayi serta
anak.
D. Tugas dan Fungsi BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau
BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah
dan tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung
jawab di bidang kesehatan. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian
penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Dalam melaksanakan
tugas BKKBN, tugas dan fungsi BKKBN mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan
keluarga berencana nasional. .
Dalam melaksanakan tugasnya BKKBN menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencan.
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk
dan penyelenggaraan keluarga berencana
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi

di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
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5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
Selain fungsi diatas, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
1. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di
lingkungan BKKBN
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
BKKBN
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN
5. enyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berenca.
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