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 ملّخص  


موضوععد ي  الوطينادلوضوعات من النسلتنظيم ادلستوى يف للاذلامة
حكومة واحتذت دولتهم، يف النسل تنظيم لرنامج العامل دول أكثر طبق العادلي،
إندونيسياقضيةاألسرةادلنظمةلرنارلادوليًّاحللمشكلةقضاياادلواطنة.هتدفىذه
لٌن ومقارنتو اإلسالمي، الفقو يف النسل تنظيم حكم عن الكشف على الرسالة

سالمي.هنجالباحثيفكتالةالرسالةادلنهجاالستقرائيالقانوناإلندونيسيوالفقواإل
م(ولٌن5002السنة25يفادلقارنةالعلميةلٌنالقانوناإلندونيسي)القانونرقم.

الفقواإلسالمييفالكشفعنتعريفتنظيمالنسلوأسبالووأىدافو،وأوجواالتفاق
جائزيفاإلسالم،شريطةأنوواالختالفليهما.ومننتائجالبحث،أنتنظيمالنسل

مبنيةعلىعلةوىدفأجازمهاالشرعولوسيلةجائزةشرعا.وأماحتديدالنسلفإنو
ممنوعدلعارضتومعايًناإلسالم.ومنمثكشفالباحثحقيقةلرنامجاألسرةادلنظمة

 BKKBN (Badanالدويلالذيقاملتنفيذه"ىيئةادلواطنةواألسرةادلنظمةالدولية"

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)ظاىر كان حيث ،
حتديد ضمن من معناه حقيقة ولكن النسل، تنظيم ضمن من أنو يبدو الربنامج
الربامج ذلك على ويؤيد لالولدين" "الكفاية دعايتهم خالل جليًّا يظهر النسل،

منأجلالدعم(BKKBN)"العديدةيقيمها"ىيئةادلواطنةواألسرةادلنظمةالدولية
علىتلكالدعاية.

لرنامج وحقيقة النسل، حتديد النسل، تنظيم ادلنظمة، األسرة 3 الرئيسة الكلمات
األسرةادلنظمةالدويل.
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Abstract 

 

The discussion about family planning has been an important issue in a national 

level as well as an global level. Most of the countries have been experienced 

implementing family planning as one of their national demographic programs. And 

Indonesia has declared family planning as part of the national agenda to solve the 

population problems. This theses aims to uncover the Islamic Jurisprudence related to 

family planning, and compare between pregnancy planning in Indonesian positive laws 

and Islamic jurisprudence, and describes the essence of national family planning from the 

view of Islamic Jurisprudence. The researcher uses literature study in comparing the 

Indonesian population laws with Islamic Jurisprudence in finding out the definitions, 

reasons, and the goals of family planning, as well as the sameness and the differences 

between both sources of law. The results of the study show that the pregnancy setting is 

allowed in Islam, as far as based on lawful reasons, and using only the contraception 

materials or tools which are allowed. On the other hand,  rectricting pregnancy is 

forbidden in Islam because it is in contrary with the Islamic spirit of values. The 

researcher also exposed the nature of national family planning programs which is held by 

the Bureau of Demography and National Family Planning (BKKBN), which is to be 

shown as a form of pregnancy setting, but in reality it is the restriction of pregnancy. This 

could be clearly understood from their slogan “two children is enough”, and strengthened 

by a variety of programs developed to support the slogan. 

Keywords: Family planning, pregnancy settings, pregnancy restrictions, the nature of 

national family planning program. 
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Abstract 

 

 Pembahasan tentang keluarga berencana telah menjadi isu nasional, bahkan isu 

global yang mendunia. Mayoritas negara-negara di dunia telah menerapkan program 

keluarga berencana sebagai program nasional mereka. Begitu pula Indonesia 

mencanangkan program keluarga berencana menjadi agenda nasional yang dianggap 

sebagai solusi bagi beragam permasalahan kependudukan. Tulisan ini bertujuan 

mengungkap hukum keluarga berencana dalam fikih islam, perbandingan antara 

pengaturan kehamilan dalam kacamata undang-undang Indonesia dan fikih, serta hakikat 

program keluarga berencana nasional dalam pandangan fikih. Penulis menggunakan 

metode studi pustaka dalam perbandingan ilmiah antara undang-undang Indonesia 

tentang kependudukan (UU No. 52 tahun 2009) dengan fikih islam dalam mengungkap 

definisi, sebab, dan tujuan keluarga berencana, serta beragam unsur persamaan dan 

perbedaan antara keduanya. Hasil kajian menunjukan bahwa pengaturan kehamilan 

dibolehkan dalam islam, jika dilandasi dengan alasan dan tujuan yang dibenarkan syariat, 

dan menggunakan alat kontrasepsi yang dibolehkan. Adapun membatasi kehamilan tidak 

diperbolehkan dalam fikih islam, karena bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. 

Penulis juga mengungkap hakikat program keluarga berencana nasional yang dijalankan 

oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), yang terlihat 

sebagai bentuk pengaturan kehamilan, ternyata sebenarnya adalah bentuk pembatasan 

kehamilan, dimana nampak jelas dalam slogannya “Dua Anak Cukup” yang dikuatkan 

oleh beragam program BKKBN yang diterapkan untuk mendukung slogan tersebut. 

Kata kunci : Keluarga Berencana, pengaturan kehamilan, pembatasan kehamilan, hakikat 

program keluarga berencana nasional.  
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الدكتورزلمدمعٌنديناهلل

جامعةاحملمديةسوراكرتالرنامجالدراساتالعليا
Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Tromol Pos 1, Pabelan Surakarta

 لرنامج رئيس احملمديةفضيلة جبامعة العليا لالدراسات اإلسالمية الشريعة ماجستًن
.-حفظواهلل-سوراكرتا


السالمعليكمورمحةاهللولركاتو

رسالة لأن أقرر تعديلو، ينبغي ما وتعديل تصحيح ومطالعة قراءة لعد
ادلاجستًناليتأعدىاالطالب3

3أغوسدوييانتونوغروىواالسم
 3O.000.120.001رقمالقيد
3ماجستًنالشريعةاإلسالميةالربنامج
3تنظيمالنسليفالقانوناإلندونيسيوالفقواإلسالميعنواهنا

وتقدميها وأصولو الفقو يف ادلاجستًن درجة صاحبها هبا ينال رسالة لتكون صاحلة
للمناقشة،فنرجوإعمالالالزم.


م5007ألريل7سوراكرتا،




مدمعٌنديناهللالدكتورزل
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 مذكرة المشرف الثاني


 رئيس اإلسالميةفضيلة الشريعة ماجستًن العلياللرنامج امعةجبالدراسات
.-حفظواهلل-احملمديةسوراكرتا


السالمعليكمورمحةاهللولركاتو

 لأن أقرر تعديلو، ينبغي ما وتعديل تصحيح ومطالعة قراءة رسالةلعد
ادلاجستًناليتأعدىاالطالب3

3أغوسدوييانتونوغروىواالسم
 3O.000.120.001رقمالقيد
3ماجستًنالشريعةاإلسالميةالربنامج
3تنظيمالنسليفالقانوناإلندونيسيوالفقواإلسالميعنواهنا

وأصو الفقو يف ادلاجستًن درجة صاحبها هبا ينال رسالة لتكون وتقدميهاصاحلة لو
للمناقشة،فنرجوإعمالالالزم.


م5007ألريل7سوراكرتا،




إحسانالدكتورزلمد
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 رسالةاإلقرار على أصالة ال


أناادلوقعأدناه3

3أغوسدوييانتونوغروىواالسم
 3O.000.120.001رقمالقيد
3الشريعةاإلسالميةقسم 

3تنظيمالنسليفالقانوناإلندونيسيوالفقواإلسالميالعنوان


أقرلأنالرسالةادلقدمةإىللرنامجماجستًنالشريعةاإلسالميةجبامعةاحملمدية
سوراكرتامنعملحبثيإالمافيهامنمقتبساتقدذكرتمصدرىا.وإذاثبتيف

فإن سرق أو انتحال من الرسالة ىذه أن الحق ماوقت تلغي أن للجامعة حيل و
منحتينمناللقبالعلميوالشهادةالعلمية.




ه0341رجب00سوراكرتا،
م5007ألريل7  
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 قال اهلل تعالى :

                                

                            

 01سورة الحجرات : 
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 إىداء

 

 إلى أمي وأبي

 وعشيرتي زوجتي وأوالديإلى 

 إلى أساتذتي

 زمالئيأصحابي و إلى 

 إلى الشموع التي تحترق لتضئ لآلخرين

 إلى كل من علمني حرفا

 عز وجل أىدي ىذا البحث المتواضع راجياً من المولى

 أن يجد القبول والنجاح
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 الشكر و التقدير

 

احلمدهللوحده،والصالةوالسالمعلىمنالنيبلعده،أمالعد3

منتوفيقوتسديديفإكمالىذهفأشكر علينا أنعملو اهللتعاىلعلىما

الرسالةاليتأرجوأنينفعاهللهباوأنجيعلعمليفيهاخالصالوجهوتعاىل.

وعميدالدراسات احملمديةسوراكارتا، اجلزيلدلديرجامعة لالشكر مثأتقدم

العليا،ورئيسقسمالشريعةاإلسالمية،ولاخلصوصأشكر3

معٌنديناهللالبصريزلمدرالدكتو

إحسانزلمد رالدكتو

فاإلشر وتقدميهرساليتعلىهما لالشكرأتقدمكما يل،واإلرشادالنصحما

أجل عضميع أتقدمالرسالةىذهمناقشةلقبولتفضلهمعلىادلناقشةجلنةاء وكذا ،

لالشكرلرئيسمكتبةالدراساتالعليا.

 لالشكر أتقدم أنسى العايلوال الشافعي اإلمام معهد مدير على اجلزيل

 جبيالجاب،ومجيعأساتذةادلعهدوادلوظ فٌن.

ا منلكلوالتقديرلشكروأقدم مهم دور إجنازيفلو رسالة.الكتالة
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 الصفحة الموضوعات
1 الباب األول

2مقدمة
2خلفيةالبحث

4مشكلةالبحثحتديد
5توأىدافالبحثوأمهي 

6الدراساتالسالقةواجلديدمنالبحث
9ووطريقتويتمنهجالبحثونوع

 2نوعالبحث
 2طريقةالبحث
00خطةالبحث

01 والمحافظة عليو الباب الثاني : النسل
07الفصلاألول3معىنالنسل

07ادلبحثاألول3معىنالنسللغةواصطالحا
01 ادلبحثالثاين3معىنالنسليفادلصطلحالشرعي

50اإلسالميةالشريعة يف تكثًنهو النسلمحاية3الفصلالثاين
50ةاإلسالمي عةالشري مقاصدنالنسلم حفظادلبحثاألول3

55ادلطلباألول3النسلنعمةمناهلل
53ادلطلبالثاين3تشريعالزواج

352حترميالزنامحايةعنالنسلادلطلبالثالث
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57ادلطلبالرالع3النهيعنالتبت ل
52قتلاألوالدوإجهاضاحلواملادلطلباخلامس3حترمي

 3 السادس علىادلطلب إثباتو أو النسب نفي على الشديد الوعيد
خالفالواقع

40

44النسل تكثًنيفاإلسالمية عةالشريادلبحثالثاين3ترغيب
44ادلطلباألول3األمرلنكاحادلرأةالودودالولود

42ادلطلبالثاين3تشريعتعددالزوجات
41ادلطلبالثالث3األنبياءواألممالسالقةيفتخرونلكثرةاألوالد

33الباب الثالث : تاريخ تنظيم النسل
32الفصلاألول3تاريختنظيمالنسليفالعامل

32خلفيةفكرةتنظيمالنسليفالعاملادلبحثاألول3
23ادلبحثالثاين3نشأةحركةتنظيمالنسليفالعامل

21ادلبحثالثالث3تطو رحركةتنظيمالنسليفالعامل
17الفصلالثاين3تاريختنظيمالنسليفإندونيسيا

11ادلبحثاألول3خلفيةفكرةتنظيمالنسليفإندونيسيا
75الثاين3نشأةحركةتنظيمالنسليفإندونيسياادلبحث

71ادلبحثالثالث3تطو رحركةتنظيمالنسليفإندونيسيا
المقارنة بين القانون اإلندونيسي والفقو اإلسالمي الباب الرابع : 
 في تنظيم النسل

13

والفقو اإلندونيسي القانون يف النسل تنظيم مفهوم 3 األول الفصل
اإلسالمي

12

12ادلبحثاألول3مفهومتنظيمالنسليفالقانوناإلندونيسي
20ادلبحثالثاين3مفهومتنظيمالنسليفالفقواإلسالمي
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25ادلبحثالثالث3أوجواالتفاقواالختالفلينهما
والفقو اإلندونيسي القانون يف النسل تنظيم أسباب 3 الثاين الفصل

اإلسالمي
21

321أسبابتنظيمالنسليفالقانوناإلندونيسيادلبحثاألول
22ادلبحثالثاين3أسبابتنظيمالنسليفالفقواإلسالمي

000ادلبحثالثالث3أوجواالتفاقواالختالفلينهما
الفصلالثالث3أىدافتنظيمالنسليفالقانوناإلندونيسيوالفقو

اإلسالمي
003

003النسليفالقانوناإلندونيسيادلبحثاألول3أىدافتنظيم
007ادلبحثالثاين3أىدافتنظيمالنسليفالفقواإلسالمي

000ادلبحثالثالث3أوجواالتفاقواالختالفلينهما.
الفصلالرالع3حقيقةلرنامجاألسرةادلنظمةالدوليةوموقفالشريعة

منو
004

004ادلنظمةالدوليةادلبحثاألول3حقيقةلرنامجاألسرة
002ادلبحثالثاين3موقفالشريعةحنوىذهالقضية

002ادلطلباألول3حكمتنظيمالنسلعندالشريعةاحلكيمة
055ادلطلبالثاين3حتقيقمعىناحلاجةيفقضيةتنظيمالنسل

040ادلطلبالثالث3حكمحتديدالنسلعندالشريعةاحلكيمة
 3 الثالث لديهاادلبحث اليت احلكومية للجهات الباحث توجيهات

سلطةاحلكميفىذهالقضية
033

022 وحكمها الشرعي  الباب الخامس : الوسائل لتطبيق تنظيم النسل
وحكمها النسل تنظيم لتطبيق الطبيعية الوسائل 3 األول الفصل

الشرعي
021
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027ادلبحثاألول3العزل
027الثاين3فرتةاألمانادلبحث

وحكمها النسل تنظيم لتطبيق الصناعية الوسائل 3 الثاين الفصل
الشرعي

010

010ادلبحثاألول3الوسائلالصناعيةلتنظيمالنسل
010الفم طريق عن تؤخذ اليت احلمل دلنع احلبوبادلطلباألول3

014احلمل منع لصقةادلطلبالثاين3ال
012ادلهبل حلقةادلطلبالثالث3
017احلمل منع حقنادلطلبالرالع3

075اخلامس3مانعاحلملادلزروعطلبادل
073يالرمح لولبالادلطلبالسادس3
071الذكري الواقيادلطلبالسالع3
071لإلناثالواقيادلطلبالثامن3
010والذكور اإلناث تعقيمادلطلبالتاسع3

012ادلبحثالثاين3احلكمالشرعيذلذهالوسائلالصناعية
012ادلطلباألول3الوسائلالصناعيةادلؤقتة

023ادلطلبالثاين3الوسائلالصناعيةالدائمة
505اخلامتةواخلالصة

500فهرسادلراجع
 


