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MUQADDIMAH

 ISLAM ADL AGAMA YG MENGATUR TATA HIDUP DAN 
KEHIDUPAN MANUSIA, DLM HUBUNGAN DG ALLAH, 
SESAMA MANUSIA, DAN ALAM SEMESTA UNTUK 
MENUJU KEBAHAGIAAN DUNIA AKHIRAT.

 ISLAM MENEMPATKAN PERNIKAHAN SEBAGAI 
PERJANJIAN YANG SUCI DAN KOKOH (ظيلغ اق اثيم
 TUJUANNYA AGAR MENDAPATKAN KETURUNAN (ا
YANG BERKUALITAS. 

 KARENA ITU ISLAM MELARANG PEMELUKNYA 
MEMBUJANG, DAN PERNIKAHAN MUSTI DIPERSIAPKAN 
DENGAN TERENCANA DAN MATANG.



Lanjutan …

 Rasulullah saw bersabda:

تيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلارشعم اي
سي مل نمو جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ هنإف جوز
ةعامجلا هاور ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطت

 “Hai pemuda, barang siapa yang mampu di antara 
kamu serta berkeinginan hendak menikah, maka 
menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu 
akan “memejamkan” mata (terhadap orang yang 
tidak halal dilihatnya), dan akan memeliharanya 
dari godaan syahwat. Dan barang siapa tidak 
mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena 
dengan puasa, maka hawa nafsunya akan 
berkurang”. (Riwayat Jama’ah).  



TUJUAN PERNIKAHAN UNTUK MENDAPATKAN 
KETENANGAN DAN KEBAHAGIAAN

كستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتيأ نمو
يأل كلذ ىف نإ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اون

21 مورلا نوركفتي موقل ت

 “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 di antaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir” (QS. Al-Rum, 30:21). 



PROGRAM KB DAN 
PEMBANGUNAN KELUARGA

 QS. Al-Nisa’, 4:9 :

اخ افاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو
ا اديدس الوق اولوقيلو هللا اوقتيلف مهيلع اوف

9 ءاسنل
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-
orang yang seandainya meninggalkan di 
belakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar”.



Lanjutan..

حن قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتقت الو
 أطخ ناك مهلتق نإ مكايإو مهقزرن ن

31 ءارسإلا اريبك
 Dan janganlah kalian membunuh anak-anak 

kalian karena takut miskin, Kamilah yang 
memberi rizki kepada mereka dan kepada 
kalian” (QS. Al-Isra’:31).

ا ... قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت الو
33 ءارسإل

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan oleh Allah (membunuhnya) 
melainkan dengan suatu (alasan) yang 
benar…” (QS. Al-Isra’:33).  



POSISI DAN PERAN TOKOH AGAMA

 Rasulullah saw: 

ص اذإ سانلا نم نافنص معلص هللا لوسر لاق
ءاملعلا سانلا دسف ادسف اذإو سانلا حلص احل

سابع نبا نع ميعن وبأ هاور ءارمألاو 
“Dua kelompok manusia apabila mereka baik 
maka baiklah masyarakat, dan apabila mereka 
itu rusak, maka rusaklah masyarakat, yaitu 
Ulama dan Umara’”.

 Dalam ungkapan bijak dikatakan:

مهكولم نيد يلع سانلا
 “Manusia itu (mengikuti) atas agama para 

pemimpin (raja) mereka”.



Lanjutan…

 Dapat ditegaskan bahwa pemimpin atau 
tokoh masyarakat, apalagi tokoh agama, 
adalah sangat strategis dan menentukan. 
Meskipun dalam hal-hal tertentu, sudah 
terjadi pergeseran, terutama dalam soal 
politik, apalagi “politik uang”? 

 Namun dalam soal-soal yang masih murni 
soal agama atau keagamaan, keberadaan 
tokoh agama masih sangat dihormati, 
bahkan mereka menerima over ekspektasi.



HAMBATAN PROGRAM KB

 KB adalah isu baru di tahun 1970-an yang kontroversial. 
Masyarakat Indonesia yang dikenal religius, hampir selalu 
melihat sebuah persoalan dari perspektif agama, baik aki-
dah (teologis maupun hukum agama). Misalnya, pemaham-
an  bahwa agama menganjurkan laki-laki yang mampu un-
tuk menikah dan berketurunan. Bahkan banyak yang me-
ngutip sabda Rasulullah saw namun pemahamannya tidak 
disesuaikan dengan perinah Al-Qur’an surat al-Nisa’ (4): 9. 
yang memerintahkan agar jangan meninggalkan keluarga 
yang lemah yang dikhawatirkan masa depannya. 

 Urusan anak dan rizqi adalah urusan Allah, Tuhan YME, 
kenapa harus diatur-atur. Negeri ini sangat kaya sumber 
daya alam yang berlimpah. Pasti Allah menjamin rizqi dan 
masa depan mereka. 



Lanjutan...

 Hambatan berikutnya adalah pemahaman terhadap hukum 
agama (Islam) dan yang lainnya terhadap persoalan KB, 
mulai dari definisi, efek samping, teknik pemasangan 
oleh perserta KB perempuan oleh dokter laki-laki, atau 
laki-laki olek dokter perempuan. Demikian juga misalnya 
tentang vasektomi dan tubektomi, sejak awal MUI 
menetapkan fatwa haram, sampai tiga kali. Terakhir 
tahun 2012 pada Ijtima’ Ulama MUI di Cipasung, saya yang 
mengawal ini, setelah studi banding di Situbondo dan 
Jawa Timur, bahwa praktik operasi vasektomi itu 
ternyata berkisar 20 menit, dan setelah itu bisa jalan dan 
berlari, ada sedikit kelonggaran hukum, itupun dengan 
syarat suami sudah punya anak 2 orang, isteri 
menyetujui, dan menandatangani pakta integritas, tidak 
disalahgunakan.



Lanjutan...

 Pemerintah meminta fatwa kepada MUI, MUI pun 
merespon demi mempertimbang-kan kualitas anak-anak, 
kemashlahatan dan masa depan bangsa Indonesia, agar 
mampu menjadi bangsa yang unggul, kompetitif, dan 
mampu bersaing di dunia global, maka KB dibolehkan 
sepanjang dilaksanakan dengan tidak melangar ketentuan 
agama dan kemanusiaan. Bahkan bicara tentang KB di 
mimbar-mimbar khutbah di Masjid, adalah hal yang biasa 
pada waktu itu.  Karena MUI juga bekerjasama dengan 
Pemerintah – BKKBN – menyiapkan teks dan naskah 
khutbah yang bisa digunakan oleh para khathib di seluruh 
Indonesia.  Angka pertumbuhan kelahiran anak, kematian 
ibu melahirkan, perkawinan usia dini, dan lain sebagainya 
bisa sedikit demi sedikit ditekan.



Lanjutan...

 Sejalan dengan reformasi dan otonomisasi 
daerah, program KKB juga ikut terdampak 
secara signifikan. Para Kepala Daerah yang 
karena implikasi dari demokrasi langsung, maka 
siapapun yang menda-patkan suara rakyat 
“dianggap suara Tuhan” (vox populi fox Dey). 
Dampak ikutannya, pemilu sangat-sangat mahal, 
selain banyak kepala daerah “dikuliahkan di LP 
university,  juga kira-kira yang dipikirkan 
adalah bagaimana budgeting APBD 
dikonsentrasikan pada program yang kira-kira 
bisa meneteskan atau mendatangkan fee project, 
fee managerial, fee politik, dan lain sebagainya. 



HAMBATAN MASA KINI

 Masih sebagai dampak dari reformasi dan demokratisasi, 
ada satu situasi yang boleh dikatakan setback, kembali ke 
masa-masa awal Program KKB diluncurkan. Belakangan ini 
muncul kelompok-kelompok faham keagamaan yang 
cenderung pada akidah Salafy yang seakan-akan mereka 
mau hidup seperti pada zaman Rasulullah, Sahabat dan 
Tabiin. KKB ditolak, karena soal anak, jodoh, rizqi, mati, 
semua adalah hak prerogatif Tuhan, tidak perlu 
dicampuraduk, apalagi diintervensi. 

 Mereka memahami warning QS. An-Nisa (4): 9, tidak 
dijadikan payung dari sabda Rasulullah saw tentang 
perintah menikah dan berketurunan yang banyak.  Bahkan 
ada yang mempertimbangkan sebagai bagian dari 
“gerakan politik jangka panjang”. 



AGAMA DAN KEPENDUDUKAN

 Pertumbuhan  penduduk yang tidak terkendali, 
mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, 
ekonomi, budaya, sosial, dll, dan sulit untuk 
dapat meraih kebahagiaan. Karena itu perlu 
ditempuh melalui perencanaan Keluarga dan 
migrasi.

 Keluarga yang tidak berkualitas, akan menjadi 
beban keluarga, masyarakat, dan negara. 
Karena itu semua agama menginginkan 
pemeluknya dalam membentuk dan membina 
keluarga, agar berkualitas, dalam beragama, 
dalam hidup, lahir dan batin.



Lanjutan..

 Tingkat kematian yg masih tinggi, angka 
kelahiran yang tinggi, jg membutuhkan 
perencanaan yg baik dan komprehensif.

 Perlu pemasyarakatan program 
kependudukan baik melalui jalur formal, 
maupun non formal.

 Perencanaan scr bertahap SDM, dan 
berbagai sarana-prasarana pendukung, 
terutama kalangan generasi muda.



10 POIN HASIL MUNAS ULAMA 
TTG KEPENDUDUKAN, KESEHATAN, DAN PEMBANGUNAN 

(10-13 Muharram 1404 H/17-30 Oktober 1983)

1. KB adl ikhtiar utk mengatur atau merenca-
nakan kehamilan (bukan pemandulan) dlm 
keluarga, scr tidak melawan hukum agama, 
UU Negara dan Pancasila, demi untuk men-
capai kesejahteraan keluarga dan bangsa.

2. Islam membenarkan KB utk menjaga 
kesehatan Ibu dan Anak, pendidikan anak 
agar menjadi anak yg berkualitas (ا نمؤملا
.sehat, cerdas, dan shalih (يوقل



Lanjutan..

3. Pelaksanaan KB tmsk KIE didasarkan atas kesadaran 
dan sukarela dg mempertimbangkan agama dan 
adat istiadat sesuai dengan cara-cara insani atau 
manusiawi.

4. Pelaksanaan KB dilaksanakan dg cara kontrasepsi 
yg tidak dipaksakan, tdk bertentangan dg syariat 
Islam, dan disepakati suami isteri.

5. Penggunaan IUD dlm KB dapat dibenarkan jika 
pemasangan dan  pengontrolannya dilakukan oleh 
tenaga medis/paramedis wanita, atau jika terpaksa, 
didampingi oleh suami atau wanita lain.



Lanjutan..

6.    Melakukan vasectomi, shg pria tidak dapat 
menghamilkan, dan tubectomi, sepanjang masih 
memungkinkan rekanalisasi, tidak bertentangan dg 
hukum Islam. Demikian juga dlm keadaan terpaksa 
(darurat) spt untuk menghindarkan penurunan  penyakit 
dari ibu/bpk thd anak (Pada saat poin ini disepakati, 
vasectomi masih diharamkan. Baru pada 2012, ada 
perubahan diktum fatwa, dibolehkan jika keluarga 
sudah punya anak min 2 anak, disepakati suami istri, dan 
pakta integritas, tidak untuk penyalahgunaan seksual).  

7. Pengguguran kandungan (abortus) termasuk Menstrual 
Regulation dg cara apapun dilarang oleh jiwa dan 
semangat ajaran Islam (haram), kecuali untuk 
menyelamatkan si ibu ( اب امهدحأ يعور ناررضلا عمتجا اذإ 
.( امهفخأ باكتر

 



Lanjutan..

8. Dlm penggunaan kontrasepsi KB, perlu dilengkapi 
tenaga yg memahami ajaran Islam.

9. Menganjurkan pemerintah untuk melarang 
vasectomi dan tubectomi yg bertentangan dg 
hukum agama, dan abortus yg disalahgunakan untuk 
perbuatan maksiat. (Dalam Ijtima’ Ulama di Cipasung 
Juni 2012, Vasectomi dibolehkan karena dapat 
direkanalisasi, saya mengawal sidang komisi ini, 
karena saya ditugasi di komisi politik).

10. Umat Islam agar meningkatkan pembentukan 
Keluarga yg sejahtera dan bahagia, sakinah, 
mawaddah wa rahmah, agar tercapai keberhasilan 
dan pembinaan anak yg sehat, cerdas, terampil, dan 
shalih.



DALAM SOAL KB DAN REPRODUKSI

 Pria dan wanita mempunyai kewajiban dan 
tanggungjawab yg sama dlm soal perencanaan dan 
pengaturan KB dan reproduksi.

 Merencanakan keturunan dan keluarga yg 
berkualitas adalah kewajiban dan tanggungjawab 
bersama antara suami dan istri (Qs. Al-Nisa’ 9).

 Untuk itu kesepakatan suami isteri menjadi 
penting dlm mensukseskan KB, agar dapat 
menunjang – atau bahkan menentukan – diraihnya 
ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga 
berdasarkan cinta dan kasih sayang (mawaddah 
dan rahmah).



METODE KB ?

 KB yg bertujuan untuk menghentikan 
dan/atau menyetop sama sekali kemungkinan 
terjadi pembuahan, tidak dibenarkan.

 Pemasangan alat bg perempuan harus 
didampingi oleh suami. Apalagi tidak mudah 
mendapatkan dokter kebidanan yg 
perempuan.

 Karena itu jika MOP atau alat KB lainnya, 
sepanjang tidak menghentikan sama sekali 
kemungkinan kehamilan diperbolehkan. 
Kecuali karena pertimbangan medis, yg 
apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan 
madharat yg lebih besar.



KESIMPULAN

 KB dalam perspektif  Islam dan agama-agama, yg 
dilakukan tidak dengan mematikan atau 
menghentikan sama sekali kemungkinan terjadinya 
proses “pertemuan” sperma dan ovum si isteri 
(pemandulan/ta’qim), diperbolehkan. Karena tujuan 
utama KB adalah untuk mewujudkan kesejahteraan 
keluarga dan menyiapkan generasi yang berkualitas 
.(فيعضلا نمؤملا نم ريخ يوقلا نمؤملا)

 Hambatan pelaksanaan program KB pada awalnya: 1). 
Karena literasi masyarakat thd KB masih sangat 
rendah. Maka melalui penyulhan oleh para penyuluh 
KB, secara perlahan mereka mau melaksanakan. 2). 
Pemahaman dari sisi agama dan teologis, juga 
banyak kesalahahaman, sehingga mereka menolak.



Lanjutan...

 Karena itu, Pemerintah meminta Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) untuk memberikan fatwa 
bagaimana sesungguhnya status hukum KB 
dalam Perspektif Agama (Islam). Demikian juga 
menurut Agama yang lain. Karena itu, 
keberadaanFatwa MUI dan Penjelasan Pimpinan 
Agama-agama sangat penting. Demikian juga  
Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga 
Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) menjadi 
penting.  Tentu ini, kalau para pejabat dan 
pemangku kepentingan lainnya, melihat peran 
yang tidak secara langsung ini bermanfaat 
adanya. 



Lanjutan...

 Dampak dari otonomi daerah pada masa-masa 
awal reformasi hingga sekarang masih 
menyisakan pekerjaan yang tidak dengan 
mudah bisa cepat diselesaikan. Implikasinya 
kepedulian kepala daerah dan Anggota 
Legislatif terhadap isu dan persoalan 
Kependudukan dan KB dirasakan kurang atau 
tidak menggembirakan. Mengapa, karena biasa 
menjadi kepala daerah dan anggota legislatif, 
sebagai dampak dari demokrasi langsung one 
man one vote, satu orang satu suara, maka 
rumus BEP menjadi prioritas utama.



Lanjutan..

 Umat yang layak dibanggakan oleh Rasulullah saw dan 
pemimpin agama yang lain adalah generasi yang 
berkualitas, yang dapat menjalankan peran amar ma’ruf 
dan nahi munkar dengan basis keimanan dan ketaqwaan, 
dan memiliki kesanggupan menjalankan peran 
kekhalifahan dari Allah SWT di muka bumi ini.

 KB – termasuk MOP – adalah instrumen/wasilah atau 
perantara untuk mewujudkan keturunan yg berkualitas. 
Dalam axioma hukum Islam, dikenal kaidah: “li al-wasail 
hukm al-maqashid” artinya “(hukum) bagi perantara 
adalah (sebagaimana) hukum yang menjadi tujuannya”, 
dan dilakukan dg cara yang tidak bertentangan dg 
syariah Islam.

 Untuk mengefektifkan program KB dan Kesejahteraan 
keluarga, perlu sosialisasi, gerakan, motivasi, fasilitasi, 
dan panutan dari para tokoh agama.

 Allah a’lam bi al-shawab.


