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Kesehatan Reproduksi adalah :
Kondisi sejahtera fisik, mental dan sosial
secara utuh dan tidak hanya bebas dari
penyakit atau kecacatan, dalam segala hal
yang berhubungan dengan fungsi, peran
dan sistem reproduksi.

(ICPD atau Konferensi International
Kependudukan dan Pembangunan (KIPP),
Cairo 1994)



Awal Kemunculan KB

- Organisasi internasional pelopor KB:
Intenational Planned Parenthood
Federation (IPPF), berdiri th 1952
berpusat di London.

- Anggota : 8 negara (AS, Inggris, …
- Tujuan : pemberdayaan perempuan

dalam mengakses layanan
kontrasepsi.

- Jumlah anggota saat ini: 184 negara 
memperjuangkan pemenuhan hak
kesehatan seksual dan reproduksi bagi
masyarakat di seluruh dunia.



- Berawal dari IPPF bermunculanlah
perkumpulan2 KB di dunia, termasuk
Indonesia (PKBI).

- 23 Desember 1957, PKBI berdiri di
Jakarta. Pd th 1967, PKBI menjadi
anggota IPPF

- Visi dan misi PKBI dan IPPF memiliki
kesamaan.



AWAL KEMUNCULAN KB

- Selanjutnya program KB dikoordinir
oleh organisasi BKKBN.



- Pasca ICPD 1994 terdapat perubahan
keputusan yang sangat penting yaitu
adanya kesepakatan perubahan
paradigma dlm mengelola masalah
kependudukan dan pembangunan dari
pendekatan pengendalian populasi
dan penurunan fertilitas/KB menjadi
pendekatan yang terfokus pada
kespro serta hak reproduksi.



Rencana Kerja KESPRO dalam ICPD

1. Setiap kegiatan seks harus bebas
dari paksaan berdasarkan pilihan
yang dipahami dan bertanggung
jawab,

 Siapapun yang memutuskan untuk
melakukan hub. seks baik sebelum
atau sesudah menikah, bila ingin dan
siap bertanggungjwb maka tdk
boleh dilarang legalisasi free seks
??



Konsep ABCD utk seks yg aman
(A:Abstinence, B:Be faithfull, C:
Condom, D: no Drug)



2. Setiap tindakan seks hrs bebas dari
infeksi
 Aktifitas seks (pranikah sekalipun)

bebas dari IMS termasuk HIV/AIDS 
ini tidak menghilangkan free sex
hanya mencegah akibat yg
ditimbulkan dari free seks
 Penggunaan kondom/kondomisasi

bagi pelaku seks aktif (>1 pasangan
bukan krn poligami) boleh free sex
??



3. Setiap kehamilan dan persalinan
harus diinginkan
Selama aktifitas seks tsb memang

diinginkan dan kehamilan memang
diterima maka seks pra nikah tdk
dilarang bahkan
dibolehkan/dilegalkan dan
diprasaranai dgn alasan “tuntutan
seks hrs dipenuhi tdk boleh dilarang
krn bisa menimbulkan tekanan”.



Bila free sex menghasilkan kehamilan
yg tdk diinginkan dg alasan “kejiwaan
remaja yg belum siap hamil scr fisik
dan psikis dan remaja berhak
mendpt perlindungan maka
dibolehkan aborsi dg fasilitasi dan
penyebutan “aborsi yg
aman”legalisasi aborsi ?? Dan
pembunuhan janin ???



4. Setiap kehamilan dan persalinan
harus aman
 Setiap kehamilan dan persalinan yg

tjd hrs tdk membahayakan nyawa
sehingga perlu adanya t4 pelayanan
kesehatan tang berkualitas termasuk
utk memberikan pelayanan aborsi.



- Realitas saat ini di tengah2 kehidupan
kaum muslimin banyak sekali
aturan/konsep yang seharusnya
“dicermati” dan “diwaspadai”,
mengingat banyak sekali aturan2 yg
ada bertentangan dg aturan Islam.



- Wanita dan pria sebagai manusia
tidak ada perbedaan kedudukan
dalam Islam
HR. Abu Dawud dan An Nasa’I :
“Sesungguhnya kaum wanita adalah
setara dg kaum pria”



- Islam sangat memuliakan wanita dg
memberikan aturan2 yg sesuai dg
keberadaannya dg sifat2
kewanitaannya seperti adanya hukum
tent kehamilan (ahkamul hamli),
kalahiran (ahkamul wiladah), hukum
persusuan (ahkamul radha’a),
pengasuhan anak (hadhanah) dsb.



- Semua hukum2 diatas adalah hukum
yg muncul setelah adanya
pernikahan.

- Pernikahan di dalam Islam
merupakan salah satu aktifitas ibadah
kpd Allah SWT, yg dilakukan oleh
kaum muslimin tdk semata2 utk
memenuhi kebutuhan
biologis/seksual semata.



- Pemenuhan kebutuhan
biologis/seksual hanya dpt dipenuhi
stlh adanya ikatan pernikahan.



Materi2 Kesehatan Reproduksi

1. ..\..\..\lib\YULY\KRR\3-dorongan.pdf

2. ..\..\..\lib\YULY\KRR\8- seks
aman.exe

3. ..\..\..\lib\YULY\KRR\5-kie.pdf

(utk materi ini bisa di download di web
ceria BKKBN)



- Materi2 di atas haruslah di’filter’
terlebih dahulu, mengingat terdapat
indikasi2 yg bisa menjerumuskan
atau mengarahkan pandangan
tentang kespro sbg legalisasi seks
bebas ataupun aborsi.




