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ABSTRAK 

Sasongko, Heru. 2020. Tinjauan Mas{lahah Terhadap Surat Keterangan Sehat 
Sebagai Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Balong Kabupaten Ponorogo.Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 
Islam Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, M.H. 

 

Kata Kunci/keyword: Surat keterangan sehat, Kantor Urusan Agama. 

 

      Untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dicatat oleh Pejabat Pencatat 

Nikah (KUA), terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi 

yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Ketika persyaratan administrasi tersebut 

lengkap dan terpenuhi, maka akad perkawinan dapat dicatat dan dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang. Salah satu dari persyaratan administrasi dalam 

perkawinan yang harus dilengkapi adalah surat keterangan kesehatan dari 

kedokteran atau pukesmas; surat keterangan kesehatan dikeluarkan setelah 

dilakukan tes kesehatan. 

      Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dasar hukum 

Surat Keterangan Sehat sebagai syarat pernikahan di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan mas{lahah  
terhadap tujuan surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Balong?  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis 

penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data 

dengan observasi, interview dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan 

data reduction, dat display dan coclusion drawing (Penarikan Kesimpulan). 

 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Dasar syarat melampirkan 

surat keterangan sehat dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Balong sesuai dengan kaidah mas{lahah yaitu merupakan kemaslahatan mas{lahah 
al-Mulgha>h yang tidak memiliki sandaran dalam syariat, bahkan terdapat dalil 

yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai penetapan 

hukum dalam Islam dan tidak ada perbedan pendapat dalam hal ini. Kemaslahatan 

ini merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal, akan tetapi tidak ditolak oleh 

syara‟.(2) Tujuan utama syarat melampirkan surat keterangan sehat di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Balong dalam perkawinan adalah untuk membantu 

membebaskan pasangan suami istri dari kemadaratan dan permasalahan 

keturunan. Maka dari itu dengan dibuatnya surat keterangan sehat berati kita telah 

melaksanakan memelihara jiwa (hifz al-Nafs)  dan memelihara keturunan (hifz al-

Nasl) yang diperintahkan oleh agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makluk-

Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan 

berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya 

yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.
1
 

      Dalam Pernikahan terdapat tujuan yang pada umumnya bergantung 

pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih 

bersifat subjektif. Namun tujuan yang umum yang memang diinginkan 

oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk 

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju 

kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.Adapun Nabi 

Muhammad SAW menyinggung dalam hadi >th : 

ْيِو َوَسلََّم قَاَل:تُ ْنَكُح هللُا َعْنُو، َعْن النَِّبّ َصلَّ اّلّلُ َعلَ  َرِضىَ ْيرة َ َعْن َأِِب ُىرَ 

ْيِن َترَِبْت وَ  ِِلَْرَبٍع: ِلَماِِلَا،اْلَمْرأَةُ  ِِلََسِبَها، َوََجَاِِلَا، َوِلِديِْنَها. فَاْظَفْر. ِبَذاِت الدِّ  

                                                 
1
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
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Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyaallahu „anhu, dari Nabi SAW beliau 

bersabda:“Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena 

hartanya,  keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya”. Maka 

pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.(HR Bukhari).
2
 

     Kesuksesan atau kegagalan pernikahan tergantung pada cara yang 

ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, ketepatan 

dalam memilih pasangan hidup dengan melihat, menyelidiki, dan 

mengenal kepribadian pasangan sangatlah perlu dilakukan dan termasuk 

pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Salah satu faktor 

yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan adalah mengetahui 

riwayat kesehatan, dan kepribadiannya. 

      Mengetahui kondisi calon juga terkait dengan mas{lahah  yang berarti 

prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu 

hukum. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik 

(manfaat). Secara etimologi, ahli Ushul Fiqh mengatakan, bahwa 

mas{lahah ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada 

nashnya dan tidak ada ijma„, berdasarkan kemaslahatan murni atau 

masalah yang tidak dijelaskan syariat dan dibatalkan syariat.
3 

      Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik, 

mental, dan kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan di dalam Al-

                                                 
2
 Ibnu Hajar Al „Asqalani, Bulughul Maram, terj, Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: 

Lontar Mediatama, 2017), 257. 
3
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2011), 345.   
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Qur‟an maupun Hadi>th yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi 

pedoman hidup bagi seluruh ummat Islam.
4 

      Dalam perspektif Islam perkawinan tidak hanya dalam urusan 

perdata semata, ataupun sekedar urusan rumah tangga dan masalah budaya 

saja, melainkan termasuk masalah dan peristiwa agama. Perkawinan 

merupakan satu-satunya sistem yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai 

sarana yang sah (fitrah) bagi hambanya untuk membangun rumah tangga 

dan menjaga keberlanjutan hidup di dunia. Hal ini dilakukan untuk 

memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw. Perkawinan 

bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan 

untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.
5
 

      Dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan wanita 

sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip hukum 

perkawinan yang bersumber Al-Qur‟an dan Al-Hadith, yang kemudian 

dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 

mengatur asas membentuk keluarga yang  bahagia dan kekal
6
. 

                                                 
4
 Ahsin W. Al-Hafidz, Fikih Kesehatan (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2007),  4. 

5
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 48.  

6
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7   
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      Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau perjanjian suci 

(miitsaaqon gholiidhan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-

Nya, melaksanakannya Ibadah.
7
 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 pasal 2, menjelaskan bahwa perkawinan sah, adalah perkawinan 

dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah yaitu 

KUA (Kantor Urusan Agama).
8
 

      Untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dicatat oleh Pejabat 

Pencatat Nikah (KUA), terlebih dahulu harus memenuhi berbagai 

persyaratan administrasi yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Ketika 

persyaratan administrasi tersebut lengkap dan terpenuhi, maka akad 

perkawinan dapat dicatat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
9
 

Salah satu dari persyaratan administrasi dalam perkawinan yang harus 

dilengkapi adalah surat keterangan kesehatan dari kedokteran atau 

pukesmas; surat keterangan kesehatan dikeluarkan setelah dilakukan tes 

kesehatan.
10 

      Walaupun undang-undang perkawinan nasional sudah diberlakukan 

dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat 

tertentu untuk melangsungkannya, namun dalam praktiknya masalah 

administratif perkawinan ini sering menjadi suatu problem di masyarakat 

Indonesia. Saat ini tidak hanya penyakit tetanus saja yang perlu kita 

                                                 
7
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya. (Bandung: Citra Umbara,2007), 228 
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Wachid Zaenuri (kepala KUA), wawancara, Kecamatan Balong, 22 Juli 2020 
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waspadai, namun kini sudah banyak bermunculan penyakit-penyakit yang 

bahkan saat ini masih ditemukan obatnya seperti penyakit HIV/AIDS yang 

telah menelan banyak  korban jiwa. 

      Dengan seiring berjalannya zaman yang semakin modern, masyarakat 

semakin berkembang pemikirannya. Indonesia menerapkan peraturan yang 

mengatur tentang tes kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu 

yang diatur dalam Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur 

Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 

Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Tentang 

Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. Dengan adanya 

peraturan tersebut, agar masyarakat terhindar dari penyakit yang dapat 

merugikan bagi calon pengantin dan juga calon bayi dari pengantin kelak. 

      Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan 

pemerintah terhadap tetanus. Dimana di tahun 1980-an, tetanus menduduki 

peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia di bawah satu 

bulan.Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan 

meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Kekebalan tubuh itu 

akan diwariskan kepada bayinya ketika proses persalinan.jadi bayi yang 

baru lahir aman dari infeksi tetanus. 

      Setelah keluarnya Intruksi Bersama Nomor 02 Tahun 1989 tersebut, 

setiap calon pasangan diwajibkan melampirkan bukti atau surat keterangan 
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sudah melakukan imunisasi Tetanus Toksoid dan persyaratan lain ke 

Kantor Urusan Agama (KUA) dengan harapan setiap calon pasangan atau 

bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus. 

      Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam 

melaksanakan tugas urusan agama Islam di tingkat kecamatan. Kegiatan 

Kantor Urusan Agama tidak hanya pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga 

pembinaan kehidupan agama Islam baik secara vertikal maupun sektoral di 

bawah pimpinan koordinasi Camat atau Kepala wilayah bahkan sudah 

meluas menyangkut Haji. 

      Pemeriksaan kesehatan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo mewajibkan setiap calon pasangan yang akan 

menikah melampirkan persyaratan bukti imunisasi Tetanus Toksoid  

sebagai persyaratan yang harus dilampirkan bersama persyaratan 

administrasi yang lain sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan 

akad nikah dilakukan.  

      Dengan melampirkan surat keterangan sehat akan diketahui riwayat 

penyakit para calon suami istri yang akan melakukan pernikahan sehingga 

kelak keluarga yang akan dibangun akan sehat secara jasmani dan rohani. 

Tetapi banyak kasus ketika calon suami istri yang terindikasi memiliki 

penyakit yang membahayakan tetapi tetap melangsungkan pernikahan. 
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      Jika diperhatikan ditetapkan tes kesehatan sebagai salah satu 

persyaratan administrasi dalam perkawinan, karena ingin mengedepankan 

konsep kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, misalnya 

menularnya penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, Rajasinga atau ingin 

mewujudkan tujuan dilaksanakan suatu perkawinan, diantaranya 

melahirkan keturunan. 

      Bertolak dari semua keterangan yang telah terpaparkan di atas, maka 

penulis mengangkat sebuah penelitian skripsi sebagai kajian ilmiah di 

bidang “Hukum Keluarga Islam” dengan judul: “Tinjauan Mas{lahah 

Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

      Dari latar belakang masalah, permasalahan yang hendak di jawab 

dengan penelitian ini dirumuskan sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Mas{lahah Terhadap Dasar Hukum Adanya Surat 

Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana Tinjauan Mas{lahah Terhadap Tujuan Surat Keterangan 

Sehat Sebagai Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo? 

 

 

 

 



8 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

      Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis secara mas{lahah  kemudian mendiskripsikan dasar hukum 

surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

2. Menjelaskan tinjauan mas{lahah  terhadap tujuan surat keterangan sehat 

sebagai syarat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo.  

D. Manfaat Penelitian 

 

       Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian ini, ialah ditinjau 

secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat sebagai berikut ini: 

1. Kegunaan secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan 

ilmu pengetahuan mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan 

kesehatan untuk mendapat surat keterangan sehat sebagai syarat 

nikah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

dan dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai masukan sekaligus 

antisipasi terhadap problem Hukum Keluarga Islam. 
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c. Menambah khasanah pengetahuan dan karya ilmu, khususnya di 

Fakultas Syariah dan umumnya pada Inatitut Agama Islam 

Ponorogo 

2. Kegunaan secara praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan 

referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat 

dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan hukum keluarga 

Islam. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi 

masyarakat luas pada umumnya serta pasangan calon suami istri 

yang akan melaksanakan pernikahan. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

      Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada 

pengulangan materi secara mutlak. Dari beberapa skripsi dan tesis, penulis 

menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, 

antara lain: 

      Penelitian pertama Eka Febrianti dengan judul Perspektif Hukum Islam 

Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah. Dengan rumusan masalah 

yaitu bagaimana penerapan pencatatan pernikahan di KUA Pekalongan 

Kec. Pekalongan Lampung Timur serta bagaimana perspektif hukum Islam 
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tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA dan Puskesmas 

Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Metode yang digunakan ialah 

penelitian lapangan (field reseach) dan menggunakan pendekatan yang 

bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini menjelaskan bahwa 

pemeriksaan kesehatan pranikah bersifat ijtihadiyyah dimana 

penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. 

Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan kesehatan 

yang diterapkan di Kantor Urusan Agama dirasa belum memenuhi hak dan 

kewajiban setiap calon pasangan, karena TT 1 hanya diwajibkan pada 

wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu, tidak bisa untuk 

mengetahui riwayat kesehatan pasangan dan penyakit menular seksual.
11

 

      Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah 

tentang analisis permasalahan yang menggunakan mas{lahah mursalah 

secara lebih spesifik. Dan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada 

surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan.  

      Penelitian kedua yang dilakukan oleh Jemi‟an dengan penelitian 

“Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan(Studi Pandangan Ulama 

Kabupaten Gayo Lues-Aceh”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana 

pandangan ulama Gayo Lues terhadap perceraian akibat pasangan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan seksual serta bagaimana pandangan ulama 

Gayo Lues terhadap kesehatan sebagai syarat pernikahan. Metode yang 

                                                 
11

 Eka Febrianti, Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah 

(Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Raden Intan, 2017). 
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digunakan ialah penelitian lapangan (field reseach) dan menggunakan 

pendekatan yang bersifat deskriptif. Dari penelitian tersebut penulis 

mendapati bahwa perceraian boleh dilakukan kalau terdapat alasan-alasan 

yang kuat untuk melakukannya, salah satunya adalah alasan faktor 

kesehatan suami atau istri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual 

pasangannya atau tidak mampu memberikan keturunan. Karena perceraian 

bukan hal yang haram untuk dilakukan kesehatan dapat dijadikan sebagai 

syarat pernikahan, namun hanya sebagai syarat tambahan/kesempurnaan. 

Karena ulama juga memasukkan aib fungsi kelamin kepada syarat nafaz 

(syarat terlaksananya pernikahan). Kesehatan dapat dijadikan sebagai 

syarat pernikahan, namun hanya sebagai syarat tambahan /kesempurnaan. 

Karena ulama juga memasukkan aib fungsi kelamin kepada syarat nafaz 

(syarat terlaksananya pernikahan).
12

 

      Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah tentang sudut 

pandang penelitian yang lebih luas cakupannya yaitu menurut konsep 

mas{lahah mursalah dibandingkan sudut pandang ulama. Dan penelitian ini 

akan menfokuskan tentang analisis mas{lahah mursalah surat keterangan 

sehat sebagai syarat pernikahan. 

      Penelitian ketiga oleh Nurul Imanawati tentang “Tinjauan Maqashid 

Syari‟ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah”. Dengan rumusan masalah 

                                                 
12

 Jemi‟an, Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan(Studi Pandangan Ulama Kabupaten 

Gayo Lues-Aceh) Tesis (Malang: Program Magister Al-Ahwal Al-syakhshiyyah UIN Maulana 

Malik Ibrahim , 2013). 
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ialah bagaimana pelaksanaan tes kesehatan pranikah dan bagaimana 

tinjauan maqashid syari‟ah terhadap tes kesehatan pra nikah di Desa 

Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan 

ialah penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendasarkan pada data dari 

masyarakat dilokasi yang diteliti. Penelitian ini bahwa tes kesehatan pra 

nikah Ada banyak manfaat yang diambil dari pelaksanaan tes kesehatan 

pra nikah yaitu mempersiapkan calon bayi-bayi yang sehat, untuk 

mengatasi peralihan penyakit keturunan, untuk melindungi masyarakat 

dari penyebaran penyakit. Disamping memiliki manfaat, tes kesehatan pra 

nikah juga memiliki pengaruh negatif diantaranya menimbulkan keresahan 

sosial, jika hasil yang diterima dari tes menyatakan dari salah satu calon 

pengantin mengidap penyakit tertentu, dengan adanya hasil tersebut maka 

acara pernikahan akan ditunda sampai dinyatakan sembuh oleh dokter, 

menyebabkan hubungan hubungan tidak baik antara calon pengantin 

karena dengan adanya diagnosis yang tidak diharapkan. Dan tes kesehatan 

pra nikah bertujuan untuk menjaga keturunan dari calon pengantin agar 

bayi yang dilahirkan terlahir dengan sehat. Hal ini sesuai dengan 

tujuanditurunkannya Hukum Islam yaitu menjaga keturunan (HifdzAn-

Nasl).
13

 

      Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah 

tentang permasalahan yang diambil, peneliti akan memfokuskan surat 
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 Nurul Imanawati, Tinjauan Maqashid Syari‟ah Terhadap Tes Kesehatan Pra 

Nikah,Skripsi (Semarang: Fakultas Syari‟ah Jurusan Hukum Keluarga UIN Walisongo, 2018).  
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keterangan sehat sebagai syarat pernikahan dibandingkan dengan tes 

kesehatan yang diteliti oleh penelitian diatas. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

      Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah bersifat 

deskriptif, yakni untuk mendiskripsikan atau mengambarkan keadaan 

obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya. 

      Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field reseach), yaitu sebuah penelitian yang 

dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di 

lapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di KUA 

Kecamatan Balong Ponorogo. 

2. Lokasi Penelitian 

      Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian 

di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo beralasan di wilayah 

kecamatan Balong terdapat syarat perkawinan berupa melampirkan 

surat keterangan sehat dengan hasil bahwa salah satu calon pengantin 

dinyatakan tidak sehat tetapi dapat melangsungkan pernikahan dan 

syarat tambahan berupa surat pernyataan menerima pasangan 

berpenyakit sebagai syarat pernikahan sehingga Kantor Urusan Agama 

tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian. 
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3. Subjek Penelitian 

      Dalam Penelitian ini subyek penelitian adalah Kepala Kantor 

Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Balong. Dimana peneliti akan melakukan 

wawancara dengan Kepala dan Pegawai Pencatat Nikah serta Pegawai 

yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

      Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini terdiri 

dari beberapa kategorikan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

      Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau 

digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu 

kejadian.
14

Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini 

adalah kepala KUA Kecamatan Balong Ponorogo dan seluruh 

pegawai yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Data Sekunder 

      Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder 

menggunakan bahan dari sumber pertama sebagai sarana untuk 

memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi III 

Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta,1998), 114. 
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nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain 

dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah yang akan 

menjadi penunjang dalam penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

      Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian ini: 

a. Observasi 

      Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang 

diteliti.Sebagaimana dijelaskan oleh Cholid Narbuko dan Abu 

Ahmadi bahwa metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
15

 

b. Interview/Wawancara 

      Metode Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan 

data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di 

lapangan (lokasi).
16

Adapun yang diwawancarai adalah narasumber 

yaitu Kepala KUA Kecamatan balong serta Pegawai Pencatat Nikah. 

c. Dokumentasi 

      Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganaalisis dokumen-dokumen. Metode 
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 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Bumi Aksara,1997), 

54. 
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 86. 
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dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan 

menelusuri data-data. 

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing 

      Setelah penulis memperoleh data, penulis memeriksa kembali 

semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan 

makna, kesesuaian dan keseralasan dengan lainya, relevansinya dan 

keseragaman satuan atau data kelompok. 

b. Organizing 

      Setelah proses editing selesai, maka selanjutnya menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data 

yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian 

yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah. 

c. Penemuan Hasil Penelitian 

     Suatu proses melakukan analisa lanjutan dengan menggunakan 

teori data dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. 

7. Teknik Analisis Data 

      Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang 

telah terkumpul. Kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya analisis 

tersebut ditunjukan terhadap data-data yang sifatnya kualitas, mutu dan 
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sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.
17

Proses ini 

untuk memanfaatkan data yang ada sehingga diperoleh suatu kebenaran 

dari sebuah hipotesis. Pada metode analisis data, penulis melakukan 

langkah-langkah analisa sebagai berikut: 

a. Dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan memaparkan 

dan menjelaskan tentang teori mas{lahah terhadap kewajiban 

melampirkan surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan, 

sehingga menghasilkan pemahaman yang jelas dan kongkrit. 

b. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara 

mengemukakan  mas{lahah yang secara umum sudah diakui 

kebenarannya dan sudah menjadi ketentuan hukum, yang kemudian 

digunakan untuk meninjau kewajiban melampirkan surat keyerangan 

sehat sebagai syarat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, untuk dapat mengetahui 

kesimpulannya. 

G. Sistematika Pembahasan 

 

      Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, maka 

penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

      Bab I Merupakan pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori 

atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian (Pendekatan 
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 Hilman Hadikusumo, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum (Bandung; 

Mandar Maju,1995), 99 
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Penelitian, Sumber Data Primer dan sekunder, Teknik Pengumpulan Data, 

Teknik Analisis Data) dan Sistematika Pembahasan. 

      Bab II Berisi tentang tinjauan umum  mengenai kajian teori tentang 

konsep mas{lahah dan tinjauan mas{lahah terhadap kewajiban melampirkan 

surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan. 

      Bab III tinjauan umum tentang paparan data-data yang berisi tentang 

pelampiran surat keterangan sehat yang ada di KUA Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. 

      Bab IV merupakan Dalam bab ini berisikan tentang analisis dasar 

hukum tentang  surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan di KUA 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan analisis mas{lahah terhadap 

tujuan surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan di KUA 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

      Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan 

hasil akhir dari penelitian, kemudian saran-saran yang diberikan penulis 

yang berkaitan dengan judul penelitian. Dan diakhiri dengan kata penutup. 
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BAB II 

MAS{LAHAH DALAM HUKUM ISLAM  

 

A. Pengertian Mas{lahah  
 

      Mas{lahah  مصلحة()  berasal dari kata s{alaha ( صلح)  dengan penambahan 

“alif” diawalnya yang secara arti berati “baik” lawan dari kata “buruk” 

atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata s}alah (صالح)  yaitu 

“manfaat”atau “terlepas dari padanya kerusakan”.
18

 

       Pengertian mas{lahah  dalam bahasa Arab berati “perbuatan-perbuatan 

yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum 

adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam 

arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau 

kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak 

kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut 

disebut mas{lahah. Dengan begitu mas{lahah itu mengandung dua sisi yaitu 

menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau 

menghindarkan kemadharatan.
19

 

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa 

maslahat merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. 

Sedangkan kata “kemaslahatan” berati kegunaan, kebaikan, manfaat, 

kepentingan. Sementara kata “manfaat” diartikan guna, faedah. Kata 
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 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, 323.  
19

 Ibid, 324.  
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manfaat juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berati 

rugi atau buruk.
20

 

      Dalam mena‟rifkan mas{lah{ah secara definitif terdapat perbedaan 

dikalangan ulama us{ul, diantaranya: 

1. Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa menurut asalnya mas{lah{ah 

itu berati sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan 

menjauhkan madarat (kerusakan), namun pada hakikatnya mas{lah{ah 

adalah:
21

 

.اْلُمَحاَفظَُة َعَلى ُمْقُصْوِد الث َّرْعِ    

Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum).
22

 

Sedangkan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum ada lima, yakni: 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi sebagai berikut: 

رِْع ِبَدْفِع اْلَمَفاِسِد َعِن اخلَْلِق.اْلُمَحاَفظَ  ُة َعَلى َمْقُصْوِد الشَّ  

Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum) dengan cara 

menghindarkan kerusakan dari manusia.
23

 

 

3. Al-Izzuddin ibn Abd al-Salam dalam kitabnya, Qawa>’id al-Ahka>m, 

mendefinisikan  mas{lah{ah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan 

dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk maja>zi-nya ialah “sebab-sebab 

                                                 
20

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1996), 634 
21

 Abu Hamid Al-Ghazali, al-mustashfa min „ilmi al-Ushul (Beirut: Dar al Kutub al-

„Ilmiyah, 1980), 286. 
22

 Ibid., 251 
23

 Wah{bah Al-Zuhaily, Us{ul al-Fiqh al-Islamiy (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 757 
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yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini 

didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: 

kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya. 

4. Al-Syati{bi> menjelaskan bahwa  mas{lah{ah itu dilihat dari sudut pandang 

yang berbeda, yaitu dari segi terjadinya mas{lah{ah dalam kenyataan dan 

dari segi tergantungnya tuntutan syara‟ kepada mas{lah{ah. 

b. Dari segi terjadinya mas{lah{ah dalam kenyataan, maksudnya: 

ْنَساِن َوََتَاِم َعْيَشِتِو َونَ ْيِلوِ  َما تَ ْقَتِضْيِو اَْو َصافُ ُهالث َّْهَوا  َمايَ ْرِجُع ِاََل ِقَياِم َحَياِة اِْلِ

ْطاَلِق. تِيَّة   واْلِعْقِليَُّة َعَلى اِْلِ  

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, 

sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat 

syahwati dan aqlinya secara mutlak.
24

 

 

c. Dari segi tergantungnya syara‟ kepada mas{lah{ah, yaitu kemaslahatan 

yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara‟. Untuk 

menghasilkan Allah menuntut manusia untuk berbuat.
25

 

5. Al-Thufi berdasarkan memberikan definisi mas{lah{ah sebagai berikut: 

ى ِاََل ِعبَ  َبِب اْلُمَؤدِّ َمْقُصوِد الثَّرِِع ِعَباَدًة اَْو َعاَدًة.اَرٌة َعِن السَّ  

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara‟ dalam 

bentuk ibadat atau adat.
26
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      Definisi ini bersesuaian dengan definisi al-Ghazali yang 

memandang mas{lah{ah dalam artian syara‟ sebagai sesuatu yang dapat 

membawa kepada tujuan syara‟. 

6. Imam Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mahsul, memberikan definisi 

mas{lah{ah sebagai berikut: 

ارُِع اِلَِْكْم ِلِعَباِدِه ِِف خِ  َفَعِة الَِِّتْ َقَصَدَىا الشَّ ْفِظ ِديِْنِهْم ِِبَن ََّها ِعَباَرٌة َعِن اْلَمن ْ

 َوُعُقْو ِِلِمْ 

mas{lah{ah    merupakan perbuatan bermanfaat yang telah diperintahkan 

oleh Musyarri‟ (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan 

agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya.
27

 

 

 

      Rachmat Syafe‟i dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Ushul Fiqh” 

menjelaskan arti al-mas{lah{ah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu 

kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada 

pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan 

syari‟at dan tidak ada „illlat  yang keluar dari syara‟ yang menentukan 

kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang 

sesuai dengan hukum syara‟, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan 

pemeliharaan kemudharatan atau menyatakan suatu manfaat maka 

kejadian tersebut dinamakan  mas{lah{ah mursalah. Tujuan utama mas{lah{ah 
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mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan 

menjaga kemanfaatannya.
28

 

      Dari beberapa definisi tentang mas{lahah dengan rumusan yang berbeda 

tersebut dapat disimpulkan bahwa mas{lahah itu adalah sesuatu yang 

dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan 

menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan 

tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum. 

     Menurut Para ulama usul, sebagian ulama menggunakan istilah  

mas{lah{ah mursalah dengan kata lain, seperti al-munasib al-mursal, al-

istidlal al-mursal, dan adapula yang menggunakan istilah al-

istislah.Perbedaan istilah-istilah ini terletak pada sudut pandang tinjauan 

yang berbeda-beda, namun meskipun demikian tetap memiliki tujuan yang 

sama. Setiap hukum yang didirikan atas  dasar   mas{lah{ah dapat ditinjau 

dari tiga segi yaitu:
29

 

1. Melihat Mas{lah{ah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. 

Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad 

nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan.. 

Akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang 

menunjukan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. 

2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara‟ yang mengharuskan 

adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. 

Misalnya surat akte tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan 
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tujuan syara‟ yaitu diantaranya untuk menjaga status keturunan. Akan 

tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukan oleh dalil khusus. 

3. Melihat proses penetapan hukum terdapat suatu Mas{lah{ah yang 

ditunjukan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu 

kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara‟ 

      Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang Mas{lah{ah, 

namun pada hakekatnya tetap satu, yaitu setiap manfaat yang didalamnya 

terdapat tujuan syara‟ secara umum, namun tidak terdapat dalil yang 

secara khusus menerima atau menolaknya. 

     Dari beberapa definisi yang dirumuskan ulama ushul diatas, pada 

dasarnya mempunyai hakikat dan tujuan yang sama yaitu, mas{lah{ah 

dengan memelihara tujuan-tujuan syara‟ untuk menghindari 

kemadaratan/kerusakan dan meraih maslahat/kebaikan. 

      Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

mas{lah{ah adalah sesuatu yang medatangkan kebaikan kepada seluruh 

makluk dimuka bumi dalam memelihara tujuan dari adanya syari‟at Islam, 

yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam 

menetapkan hukum. 

B. Dasar Hukum Mas{lahah 

       Para Ulama yang menjadikan mas{lahah mursalah sebagai salah satu 

dalil syara‟, menyatakan bahwa dasar hukum mas{lahah mursalah, ialah: 
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1. Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang, 

demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataannya 

menunjukan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi 

pada masa Rasulullah SAW, kemudian timbul dan terjadi pada masa-

masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah 

Rasulullah meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat 

memecahkan hal-hal yang demikian berarti sempitlah kehidupan 

manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang 

merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan 

dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat 

direalisir kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan 

tempat.
30

 

2. Sebenarnya para sahabat, tabi‟in, tabi‟it tabi‟iin dan para ulama yang 

datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat 

segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin 

pada masa itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Qur‟an, 

Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali 

sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasullulah SAW hanya jatuh 

satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-Qur‟an dalam 

satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup 

                                                 
30
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golongan syi‟ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh 

para ulama yang datang sesudahnya.
31

 

      Berdasarkan penelitian yang ada dan dijelaskan pula di dalam nas-

nash al-Qur‟an maupun hadi >th bahwa dalam mengistimbatkan hukum-

hukum syari‟at Islam juga mencakup diantaranya pertimbangan 

kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT : 

 َوَما أَ َرسْلَنا َك ِإلَّ َرْْحًَة لِْلَعا َلِمِيَ 

Artinya : “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam”.
32

 

 

Dalam surat al-Hajj ayat 78 dijelaskan : 

يِن ِمْن َحرَجٍ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدَّ   

Artinya: “Allah tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan”.
33

 

 

Dalam surat al-Baqarah ayat 185 dijelaskan: 

ُ ِبُكْم اْلُيْسرَ  وَِل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  يُرِيُد ا ّللَّ  

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 

menghendaki kesukaran bagimu”.
34

 

 

      Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang 

tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul “Ushul Fiqh” 
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menjelaskan bahwa syarat-syarat al-mas{lah{ah al-mursalah bisa 

dijadikan dasar hukum ialah : 

a. Kecocokan/kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti 

menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang 

menggunakan al-mas{lah{ah al-mursalah. Sementara al-mas{lah{ah al-

mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah 

ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat‟iyyah. 

b. Hendaknya al-mas{lah{ah al-mursalah dapat diterima secara rasional 

di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya 

terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila 

al-mas{lah{ah al-mursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka 

mereka dapat menerimanya. 

c. Hendaknya menggunakan al-mas{lah{ah al-mursalah itu tidak 

menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak 

menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan 

mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya 

menyebutkan “Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian 

secara sempit”.
35

 

      Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan al-

mas{lah{ah al-mursalah sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan 

hukum. Alasannya sebagaimana berikut : 
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a. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap 

permasalahan manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari Qiyas. 

b. Sesungguhnya hukum syara‟ sudah dapat menetapkan kepastian 

akan sebuah kebenaran. 

c. Sesungguhnya al-mas{lah{ah al-mursalah tidak dapat mendatangkan 

dalil yang khusus, yang dalam keadaannya al-mas{lah{ah al-mursalah 

itu hanya semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan. 

d. Penggunaan al-mas{lah{ah al-mursalah tersebut merupakan tindakan 

yang tidak berpedoman pada Nash, sehingga akan mendatangkan 

atau mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang 

dijalankan penguasa-penguasa yang dzalim. 

e. Apabila al-mas{lah{ah al-mursalah diambil dengan alasan apa adanya, 

pasti akan membawa perbedaan,baik perbedaan suku, daerah atau 

dalam perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme 

solusi hukum yang berlawanan. Satu daerah memandang satu 

perkara diharamkan sementara daerah yang lain memandang boleh 

karena ada manfaatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa 

hukum syara‟ yang bersifat abadi dan diperuntukan bagi semua 

manusia.
36
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C. Syarat Dan Macam-Macam Mas{lahah 

      Para Ulama yang menjadikan hujjah Mas{lahah, sangat berhati-hati 

dalam menerapkannya supaya tidak menjadi pintu bagi pembentukan 

hukum yang berdasarkan nafsu dan keinginan perorangan saja. Karena itu 

mereka mensyaratkan dalam Mas{lahah yang dijadikan dasar pembentukan 

hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Berupa Mas{lahah yang sebenarnya, bukan Mas{lahah yang bersifat 

dugaan yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian 

yang dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak mudarat. 

2. Berupa Mas{lahah yang bersifat umum, bukan Mas{lahah yang sifatnya 

perorangan. Yang dimaksud yaitu agar terrealisir dalam pembentukan 

suatu hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada 

kebanyakan manusia, atau dapat menolak madarat bagi mereka, dan 

bukan mendatangkan keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa 

orang dari mereka. Jadi Mas{lahah harus menguntungkan (manfaat) bagi 

mayoritas umat manusia. 

3. Pembentukan hukum bagi Mas{lahah ini tidak bertentangan dengan 

hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma‟.
37

 

 

   Al-Ghazali membuat batasan operasional ma{slah{ah mursalah 

sehingga dapat diterima sebagai dasar diterima sebagai dasar dasar 

dalam menetapkan hukum Islam. Syarat yang pertama, maslahat 
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tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu 

memelihara, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Syarat 

kedua, maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur‟an, 

As-Sunnah dan ijma‟ dan syarat ketiga, maslahat tersebut menempati 

level  dharu>riyah atau  hajiyah yang setingkat dengan dharu>riyah. 

Keempat, kemaslahatannya harus qat‟i atau zhanni yang mendekati 

qat‟i. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus 

bersifat qat‟iyah, dharuriyyah dan kulliyyah.
38

  

      Al-Shatibi juga memberikan syarat-syarat dalam penggunaan 

mas{lahah mursalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Mas{lahah itu secara hakiki harus masuk akal. 

2. Mas{lahah itu harus sejalan dengan tujuan-tujuan umum syari‟at, 

tidak bertentangan dengan salah satu prinsip pokok atau dalil qat‟i 

nya. 

3. Mas{lahah itu dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang sifatnya 

dharuri atau menghilangkan kesulitan dalam agama.
39

 

       Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 

mas{lahah ada tiga macam, yaitu mas{lahah dharu>riyah, mas{lahah hajiyah 

dan mas{lahah tah{siniyah.
40
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1. Mas{lahah dharu>riyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat 

dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak 

mempunyai arti apa-apa bila satu saja dari prinsip lima itu tidak ada. 

Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada 

keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau mas{lahah dalam 

tingkat daruri. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut 

adalah baik atau mas{lahah dalam tingkat daruri. Dalam hal ini Allah 

melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh, 

melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang 

berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk 

memelihara harta. 

2. Mas{lahah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup 

manusia kepadanya  adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan 

hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk 

kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan 

pokok yang lima (daruri), tetapi secara langsung menuju ke arah sana 

seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia. Mas{lahah ha>jiyah juga tidak terpenuhi 

dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan 

rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung 

memang bisa mengakibatkan perusakan. 

3.  Mas{lahah tahsi>niyah adalah mas{lahah yang kebutuhan hidup manusia 

kepadanya tidak sampai tingkat da{ru>ri>, juga tidak sampai tingkat ha>ji, 
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namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi 

kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mas{lahah dalam 

bentuk tahsi>ni> tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhah pokok 

manusia. 

      Tiga bentuk mas{lahah tersebut, secara berurutan menggambarkan 

tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah mas{lahah da{ru>riyah, 

kemudian dibawahnya adalah haji>yah dan berikutnya maslahah tahsi>niyah. 

Da{ru>riyah yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara 

berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perbedaan tingkat 

kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. 

Dalam hal ini harus didahulukan da{ru>ri atas haji> dan didahulukan haji> atas 

tahsi>ni. 

      Dilihat dari segi kandungan mas{lah{ah, Para ulama ushul fiqh membagi 

menjadi dua yaitu: 

1. Mas{lah{ah al-‘Ammah adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan 

menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan yang dimaksud 

tidak hanya berarti untuk kepentingan semua orang atau menyeluruh, 

akan tetapi maksud kemaslahatan ini bisa berbentuk kepentingan 

mayoritas atau kebanyakan umat.
41

Kemaslahatan ini bisa disebut 

dengan al-mas{lah{ah al-kulliyyah. Misalnya, menjaga para penjaga al-
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qur‟an agar tidak berubah dan hilang, menjaga hadis-hadis nabi agar 

tidak tercampur dengan hadis palsu.
42

 

2. Mas{lah{ah al-Kha>s{s{ah 

      Mas{lah{ah al-Kha>s{s{ah adalah kemaslahatan yang bersifat individu 

yang menyangkut beberapa orang sajadan sangat jarang dalam 

penerapannya. Misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan 

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang 

(maqfu>d).
43

 Apabila kemaslahatan pribadi (mas{lah{ah al-kha>s{s{ah) 

bertentangan dengan kemaslahatan umum (mas{lah{ah al-‘ammah), 

maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada 

kemaslahatan pribadi.
44

 

      Dilihat dari berubah atau tidaknya suatu mas{lah{ah, menurut ahli 

ushul fiqh Muhammad Musthafa al-Syatibi salah satu guru besar di 

Universitas al-Azhar Kairo, mas{lah{ah terbagi menjadi dua, 

diantaranya:
45

 

1. Mas{lah{ah al-Tsa>bitah 

      Kemaslahatan yang mempunyai sifat tetap dan tidak akan 

berubah sampai akhir zaman. Misalnya mas{lah{ah dalam bidang 

ibadah yang wajib, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. 
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2. Mas{lah{ah al-Mutaghayyirah 

       Kemaslahatan yang sifatnya dapat berubah, sesuai dengan 

keadaan baik dari waktu, tempat ataupun subjek hukumnya. 

Misalnya, kemaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam bidang mu‟amalah dan adat kebiasaan, seperti halnya dalam 

permasalahan makan yang memiliki perbedaan pada setiap daerah. 

Dalam studi ushul fiqh, pembagian ini dimaksud untuk 

memperjelas batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang 

tidak berubah.
46

 

      Dilihat dari segi konteks legalitas formal atau keberadaan 

mas{lah{ah menurut syara‟ ada tiga, yaitu: 

1. Mas{lah{ah al-Mu’tabarah 

      Kemaslahatan yang pada dasarnya secara tegas diakui 

syariat dan juga ditetapkan kententuan-ketentuan hukum untuk 

merealisasikan.
47

Kemaslahatan ini diakui keberadaannya oleh 

nash dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan hidup 

manusia. Sebagaimana halnya dalam al-Qur‟an, Islam 

menetapkan hukuman qishash terhadap pembunuhan yang 

dilakukan dengan sengaja, menetapkan hukuman potong 
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tangan bagi pelaku pencuri, melarang melakukan qadzaf  dan 

zina untuk memelihara kehormatan manusia.
48

 

2. Mas{lah{ah al-Mulgha>h 

      Kemaslahatan yang tidak mempunyai sandaran dalam 

syariat, bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. 

Kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai penetapan 

hukum dalam Islam dan tidak ada perbedaan pendapat dalam 

hal ini.
49 Mas{lah{ah al-Mulgha>h merupakan sesuatu yang 

dianggap baik oleh akal, akan tetapi tidak ditolak oleh syara‟. 

Misalnya kemaslahatan pada masa sekarang, banyak kalangan 

masyarakat mengakui adanya emansipasi wanita dalam 

menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Namun hukum 

Allah berbeda dengan apa yang dianggap baik oleh akal 

manusia, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur‟an 

mengenai hukum waris yang terdapat perbedaan perolehan 

warisan antara laki-laki dan perempuan.
50

 

3. Mas{lah{ah al-Mursalah 

      Kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat 

didalam nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang 

untuk mewujudkan. Hal ini dapat dilihat dari sekumpulan nash 
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(ayat atau hadi>th) dan makna yang dikandungnya.
51

 Adapun 

contoh mas{lah{ah al-mursalah pada masa sahabat Utsman bin 

Affan, yakni menulis al-Qur‟an ke dalam beberapa mushaf . 

Padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah 

SAW. Alasan mereka dalam mengumpulkan tidak lain kecuali 

semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Qur‟an dari kepunahan 

atau hilangnya kemutawatirannya karena meninggalkan 

sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.
52

       

D. Syarat-Syarat Kehujjahan  Mas}lah}ah 

      Mas}lah}ah mursalah merupakan salah satu metode dan sumber 

penemuan hukum Islam yang dalam pelaksanaanya mempertimbangkan 

adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari adanya 

kemadharatan yang akan terjadi dengan kepentingan yang tidak terbatas 

dan terikat. 

      Dalam menggunakan mas}lah}ah mursalah agar tidak keluar dari tujuan 

syara‟ dan dikhawatirkan pembentuk hukum menurut hawa nafsu dan 

kepentingan individu, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

dalam membentuk hukum Islam. Dalam hal terdapat syarat-syarat sebagai 

dasar legislasi hukum Islam yang dikemukan oleh beberapa ulama ahli 

ushul fiqh, diantaranya adalah: 
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a. Menurut Al-Ghazali 

     Untuk dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, al-Ghazali 

membuat batasan operasional mas}lah}ah mursalah sebagai berikut: 

1) Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum 

Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, 

akal, harta, keturunan). 

2) Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur‟an, al-Sunnah 

dan ijma‟. 

3) Maslahat tersebut menempati level dharu>>riyyah (primer) h}a>jiyah 

(sekunder) yang setingkat dengan dharu>>riyyah. 

4) Kemaslahatan harus berstatus qat‟i atau zanny yang mendekati 

qat‟i. 

5) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat 

qat’iyah, dharu>>riyyah, h}a >jiyah, kulliyah.53
 

b. Menurut Al-Shat}ibi> 

      Mas}lah}ah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila 

mana dapat memenuhi syarat-syarat berikut: 

1) Mas}lah}ah yang mengandung prinsip-prinsip yang sejalan ( \\\al-

muna>sib) dengan tindakan syara‟ dan tidak bertentangan dengan 

nas}. 

2) Kemaslahatan berkaitan dengan masalah-masalah dibidang sosial 

(mu‟amalah), bukan berkaitan dalam bidang ibadah. Karena 
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masalah-masalah mu‟amalah dapat dilacak rasionalitasnya 

sedangkan masalah ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya. 

3) Penggunaan mas}lah}ah mencakup dharu>>riyyah, h}a>jiyah, tah}si>niyah. 

Penggunaan metode mas}lah}ah adalah untuk menghilangkan 

kesulitan, sehingga kehidupan umat manusia menjadi ringan 

(takhfif), terutama dalam bidang sosial.
54

 

c. Menurut Abdul Wahhab Khallaf 

      Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan 

mas}lah}ah mursalah: 

1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang 

hakiki, yakni harus benar-benar memberikan kemanfaatan atau 

menolak kerusakan, bukan berupa dugaan belaka hanya dengan 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada sisi 

negatif yang akan ditimbulkan. 

2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan 

umum, bukan pribadi. 

3) Sesuatu yang dianggap mas}lah}ah itu tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur‟an atau sunnah 

Rasullulah, atau bertentangan dengan ijma‟.
55
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d. Menurut Jumhur Ulama 

      Syarat-syarat mas}lah}ah mursalah sebagai legistimasi hukum Islam, 

jumhur ulama menyebutkan sebagai berikut: 

1) Mas}lah}ah itu harus berhakikat, bukan dugaan. Ahlul halli wal aqdi 

dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang 

bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada mas}lah}ah 

haqiqiyah yang dapat menarik manfaat terhadap seluruh umat 

manusia tanpa terkecuali dan dapat menolak atau menghilangkan 

bahaya dari mereka. 

2) Mas}lah}ah harus bersifat umum dan menyeluruh,tidak ada 

pengkhususan untuk orang tertentu dan untuk umat minoritas. 

3) Mas}lah}ah itu harus sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan 

hukum-hukum yang dituju oleh syara‟. Dalam hal ini, apabila tidak 

ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka  mas}lah}ah tersebut 

tidak sejalan dengan apa yang dituju oleh syara‟. Bahkan tidak 

dapat disebut mas}lah}ah. 

4) Mas}lah}ah itu bukan mas}lah}ah yang tidak benar, dimana dalam 

suatu nas} yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak 

menggangap salah.
56

 

E. Pandangan Para Ulama tentang Mas}lah}ah 

      Dari berbagai bentuk mas}lah}ah yang telah dibahas sebelumnya, yakni 

terkait mas}lah}ah al-mu’tabarah, mas}lahah al-mulghah, dan mas}lah}ah 
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mursalah, dalam kehujjahan mas}lah}ahnya terdapat perbedaan pendapat 

dikalangan ulama ahli ushul. 

      Dalam penggunaan mas}lah}ah al-mu’tabarah jumhur ulama sepakat. 

Hal ini dikarenakan adanya petunjuk syara‟ yang mengakuinya, baik 

secara langsung, maupun tidak langsung. Namun tidak menempatkannya 

sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri, ia diamalkan dalam rangka 

pengamalan qiyas. 

      Terkait mas}lahah al-mulghah, ulama sepakat untuk tidak 

menggunakannya dalam berijtihad. Meskipun ada  mas}lahahnya menurut 

akal serta sejalan dengan tujuan syara‟, akan tetapi bertentangan dengan 

dalil yang ada. Dalam hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, apabila 

ada pertentangan antara nas} dan mas}lah{ah, maka yang harus didahulukan 

adalah nas}.57
 

      Adapun terhadap kehujjahan mas}lah}ah,  pada prinsipnya Jumhur 

Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum 

Islam, sekalipun dalam penetapannya syaratnya, mereka berbeda pendapat. 

Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang secara jelas menyatakan mas}lah}ah 

oleh syara‟ yang dapat dijadikan metode ijtihad. Perbedaan pendapat ini 

disebutkan dari beberapa faktor, diantaranya: perbedaan paham dan 

perbedaan nas} yang sampai kepada mereka, perbedaan pengetahuan 
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tentang hadi >th dan perbedaan pendapat tentang maslahat serta perbedaan 

wilayah tempat tinggal.
58

 

      Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk dijadikan sebagai metode 

menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadi >th atau 

ijma‟ yang menunjukan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan 

itu merupakan „illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau 

jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas} 

sebagai motivasi suatu hukum. Ulama Hanafiyah memberikan contoh 

tentang larangan Rasulullah bagi pedagang yang menghambat petani 

diperbatasan kota sebelum petani para petani menjual ke pasar. Larangan 

ini berisi „illat, yaitu menghindari kemadaratan bagi petani dengan 

terjadinya penipuan harga oleh para pedagang. Hal ini dianologikan 

dengan keharusan membongkar dinding yang sudah miring dan akan 

roboh tertimpah orang. Jadi, mas}lah}ah dapat dilakukan dengan analogi. 

Dengan kata lain, ulama Hanafiyah menerima mas}lah}ah sebagai dalil 

dalam menetapkan hukum, yang penerapannya disebut istihsa>n.
59

 Ulama 

Hanafiyah beranggapan bahwa istishlah (menggali dan menetapkan suatu  

mas}lah}ah) itu bagian dari istihsan yang bersandarkan pada adat, 

kepentingan, dan kemaslahatan, karena lebih mendahulukan qiyas dan 

menjaga kemaslahatan.
60
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      Ulama Syafi‟iyyah terkait mas}lah}ah  tidak memasukannya pada 

sumber penetapan hukum Islam, sama halnya dengan ulama Hanafiyah. 

Pada dasarnya Ulama Syafi‟iyyah menjadikan mas}lah}ah sebagai salah satu 

dalil syara‟. Akan tetapi Imam Syafi‟i memasukannya kedalam qiyas. 

Misalnya, ia meng-qiyas-kan hukuman bagi peminum minuman keras 

kepada hukuman orang yang menuduh zina, yakni dera sebanyak 80 kali, 

karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya 

diduga keras menuduh akan orang lain berbuat zina.
61

 

      Ulama Malikiyah dan Hanabilah termasuk golongan yang menerima 

mas}lah}ah  sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara 

ekplisit tidak disebutkan penjelasan hukumnya didalam al-Qur‟an dan al-

Maqbu>lah. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, 

mas}lah}ah dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan nas}, 

Bahkan  Asy-syat}ibi> mengatakan bahwa, mas}lah}ah sebagai metode itu 

bersifat qath‟i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zanni.
62

 

      Sebenarnya apabila ditelusuri pokok pegangan Imam Madzhab dalam 

menetapkan hukum, pada hakikatnya mas}lah}ah  ini dapat ditempuh semua 

madzhab. Hanya perbedaanya pada pemakaian metode ijtihadnya dan 

intensitasnya serta frekuensi penggunaannya.
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BAB III 

SURAT KETERANGAN SEHAT SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN  

DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 

KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Profil  Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 

1. Kedudukan 

      Kantor Urusan Agama mempunyai kedudukan dan peran sangat 

penting serta strategis, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan 

etika pembangunan nasional. Sebagai sistem nilai, agama seharusnya 

dipahami, dihayati dan diamalkan oleh para pemeluknya, baik secara 

individu, keluarga maupun masyarakat yang selanjutnya dapat 

menjiwai serta memberikan nuansa dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

      Departemen Agama memiliki tugas melaksanakan sebagai tugas 

umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, tentu akan 

dihadapkan kepada beberapa aspek yang berkembang di tengah 

masyarakat luas. Maka dalam hal ini, Departemen Agama harus selalu 

siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-

baiknya. Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong adalah 

instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Departemen 

Agama Kota Ponorogo. 
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      Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong sebagai bawahan 

langsung dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Ponorogo dan 

sebagai mitra kerja dari berbagai instansi pemerintah di tingkat 

Kecamatan, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, 

khususnya masyarakat Kecamatan Balong yang membutuhkan 

layanan. KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terletak di Jl. 

Jendral Sudirman No.13 D Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 

63492, Indonesia. KUA Balong membawahi 20 kelurahan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kelurahan Pandak 

2. Kelurahan Bulu Kidul 

3. Kelurahan Bulak 

4. Kelurahan Ngendut 

5. Kelurahan Karang Patihan 

6. Kelurahan Sumberejo 

7. Kelurahan Ngumpul 

8. Kelurahan Ngraket 

9. Kelurahan Dadapan 

10. Kelurahan Singkil 

11. Kelurahan Karangan 

12. Kelurahan Bajang 

13. Kelurahan Balong 

14. Kelurahan Jalen 
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15. Kelurahan Karang Mojo 

16. Kelurahan Sedarat 

17. Kelurahan Purworejo 

18. Kelurahan Tatung 

19. Kelurahan Muneng 

20. Kelurahan Ngampel.
63

 

2. Tugas dan Fungsi KUA
64

 

      Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 

tentang Penataan Organisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah 

Kecamatan. 

      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Balong menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan 

dan bimbingan kehidupan beragama di Kecamatan Balong 

b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, 

pengembangan zakat dan Wakaf, Ibadah Sosial, kependudukan dan 

kesejahteraan keluarga, Pendidikan Agama Islam (Non Formal) 
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pada Masyarakat dan pemberdayaan masjid sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi 

pencatatan nikah dan rujuk. 

d. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah Kecamatan, instansi 

terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas 

Departemen Agama di Kecamatan Balong. 

 

      Dengan demikian, guna melindungi masyarakat terhadap kekuatan 

hukum agama dan negara serta untuk mendapatkan kepastian hukum 

bagi yang bersangkutan, maka kegiatan yang berkaitan dengan 

masalah perkawinan, perceraian dan rujuk haruslah disertai dengan 

bukti yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib. 
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3. Kebijakan
65

  

a.  Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan 

moral, spiritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari dan 

meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah. 

b. Memantapkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama 

melalui pengelolaan perbedaan secara baik, dialogis dan sinergis 

menuju terciptanya kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. 

c. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan non formal dalam turut 

serta mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat eskalatif 

sebagai akibat globalisasi informasi, ekonomi dan budaya. 

4. Program dan kegiatan
66

 

a. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Adapun kegiatannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyediakan sarana dan prasarana agama. 

2) Membangun dan merehabilitasi balai nikah dan balai penasehatan 

dan perkawinan. 

3) Memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf. 
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4)  Membina keluarga harmonis (sakinah) melalui peningkatan 

pendidikan agama dalam keluarga, pembimbingan keluarga muda 

dan pemakmuran Masjid. 

b. Pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan hidup intern dan 

antar umat beragama. Adapun kegiatannya sebagai berikut: 

1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi 

masyarakat. 

2) Meningkatkan kualitas penyuluh, pembimbing, da‟i dan pemuka 

agama sebagai penggerak dinamisasi kehidupan beragama 

ditengah-tengah masyarakat. 

3) Mengembangkan materi, metodologi dan menejemen penyuluhan 

dan bimbingan keagamaan. 

4) Membina kerukunan intern umat beragama yang dilakukan melalui 

kunjungan silaturahmi, dialog dan temu ilmiah secara rutin antar 

pemuda, cendekiawan, pemuka agama dan tokoh umat beragama. 

5) Memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung 

upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk. 

c. Program pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, Adapun 

kegiatannya antara lain: 

1) Memberdayakan lembaga sosial keagamaan seperti, Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an, organisasi remaja dan pemuda masjid, 

badan amil zakat dan nadzir wakaf 
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2) Meningkatkan peran lembaga pendidikan keagamaan yang 

mengemban misi dakwah dan pendidikan agama bagi masyarakat. 

5. Sasaran Kantor Urusan Agama
67

 

Sasaran Srategis, yaitu: 

a. Terselenggaranya sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan 

pernikahan dan wakaf baik aturan Negara maupun aturan agama. 

b. Terciptanya keharmonisan antara tokoh masyarakat sengan aparatur 

Negara (pegawai KUA). 

c. Meningkatkan silaturahim dan harmonisasi antara pegawai KUA dan 

masyarakat. 

d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan diklat bagi penghulu P3N, 

dan staff KUA. 

e. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. 

6. Visi dan Misi KUA Kecamatan Balong
68

 

Upaya untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut maka KUA Kecamatan 

Balong merumuskan Visi dan Misi KUA Kecamatan Balong, Adapun visi 

dan misi Kantor urusan Agama kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo: 
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a. Visi 

Visi dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong adalah: 

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Balong yang taat beragama, 

rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir bathin”. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 

2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama 

3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan 

4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 

5) Mewujudkan Tata kelola kepemerintahan yang bersih dan 

berwibawa 

7. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Balong
69

 

      Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo secara 

terstruktur lembaga ini merupakan bagian dari Departemen Agama dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada Departemen Agama. 

Sedangkan struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong sendiri, 

sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 

dibangun dengan beberapa komponen yaitu : 
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Tabel 3.1: Struktur Organisasi KUA Kecamatan Balong 

 

a. Kepala : Wachid Zaenuri, S.Ag, M.H 

b. Penghulu : Wachid Zaenuri, S.Ag, M.H 

c. Jabatan Fungsional Umum : Diyah Ni‟matu Zuhro, S.Th.I 

d. Pegawai Tidak Tetap : Diana Zakiyah, S.Ei 

e. Penyuluh : Imam Syukroni, Alfi Maulidatun, Choiul Hidayah, Siti Nur 

Fatimah, Ahmad Ghulamin Halim, Ahmad Hanbali, Imam Nur Kholis, 

Paimin. 

 

      Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 

tentang Penataaan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka 

tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas Kantor 

Departemen Agama Kabupaten / Kabupaten di bidang Urusan Agama 

Islam dalam wilayah kecamatan (pasal 2). 

KEPALA  

JABATAN 
FUNGSIONAL 

UMUM 

PEGAWAI TIDAK 
TETAP 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

UMUM 

PENYULUH PENGHULU 
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      Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut maka Kantor Urusan 

Agama melaksanakan fungsi : 

a. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi 

b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, 

pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan 

c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina 

masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan 

dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan 

yang yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

8. Administrasi KUA
70

 

      Penyelenggaraan administrasi KUA Kecamatan  Balong Kabupaten 

Ponorogo terbagi menjai beberapa bagian, diantaranya yaitu: 

a. Administrasi Pencatatan Nikah, Rujuk, Talak dan Cerai 

Administrasi nikah meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan 

berkas, pencatatan dalam akta nikah dan penyalinan dalam buku 

kutipan akta nikah. Catatan poligami dipisahkan tersendiri untuk 

memudahkan administrasi. Administrasi yang menjadi tanggung jawab 

KUA pada bidang NTCR berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

Nomor 20 tahun 2019 adalah yang berhubungan dengan pendaftaran 

                                                 
70

 Ibid. 



53 

 

 

 

nikah, pemeriksaan catin pada lembar modal NB, pengumuman 

kehendak nikah pada lembar NC, pengawasan nikah dan pencatatan 

nikah pada lembar N, penerbitan kutipan akta model NA, pencatatan 

pendaftaran cerai dan talak dari hasil penetapan Pengadilan Agama 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada buku model T dan C, 

penasehatan perkawinan, pelayanan duplikat buku nikah, legalisir buku 

nikah. Dalam hal pencatatan peristiwa ceraiyang telah memperoleh 

putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap (in kracht) ke dalam 

buku model C. Demikian juga untuk pencatatan peristiwa talak, 

pengadministrasianya dilakukan dengan cara mencatat peristiwa talak 

yang telah mendapatkan penetapan pengadilan yang memiliki hukum 

tetap (in kracht) ke dalam buku model T sebagaimana keduanya telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990. 

b. Administrasi Keuangan KUA 

      Administrasi Keuangan KUA terdiri dari keuangan biaya nikah 

atau rujuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

2008 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 

tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku 

pada Departemen Agama. Ketentuan dalam Pasal 6 PP Nomor 48 

Tahun 2008 bahwa biaya nikah sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah) jika 

dilaksanakan dalam Kantor (KUA), sedangkan biaya nikah diluar 

kantor (KUA) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang 

harus disetorkan kepada kas negara. 
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c. Administrasi kepegawaian KUA 

      Adapun mengenai Administrasi kepegawaian KUA Kecamatan 

Balong adalah Sumber Daya Manusia (SDM). 

      Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur terpenting dalam 

sebuah Organisasi, sebuah komponen yang harus selalu diperhatikan 

dikarenakan keberhasilan sebuah organisasi akan dapat dicapai dengan 

maksimal serta akan menuai sebuah hasil yang dirumuskan jika SDM-

nya dapat mengoptimalkan potensi yang ada. 

      Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong merupakan unit 

terdepan Kementerian Agama yang membutuhkan SDM yang 

berkualitas, adapun SDM Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2: Sumber Daya KUA Kecamatan Balong 

No Jabatan Jumlah 

Jenjang pendidikan 

SMP SMA Sarjana 

1 Kepala 1 - - 1 

2 Penghulu 1 - - 1 

3 Fungsional Umum 1 - - 1 

4 Penyuluh Agama Islam 1 - - 1 

 

9. Statistik Perkara 

Tabel 3.3: Data statistik Nikah, Cerai, Talak, Rujuk Tahun 2018 

NO DESA/KELURAHAN BANYAKNYA 
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NIKAH TALAK CERAI RUJUK 

1 PANDAK 40 1 3 0 

2 BULUKIDUL 5 1 1 0 

3 BULAK 10 0 3 0 

4 NGENDUT 15 0 0 0 

5 KARANGPATIHAN 48 0 1 0 

6 SUMBEREJO 10 3 0 0 

7 NGUMPUL 32 0 1 0 

8 NGRAKET 5 0 0 0 

9 DADAPAN 12 0 3 0 

10 SINGKIL 24 0 1 0 

11 KARANGAN 30 4 7 0 

12 BAJANG 28 1 3 0 

13 BALONG 19 3 5 0 

14 JALEN 22 0 1 0 

15 KARANGMOJO 4 0 1 0 

16 SEDARAT 14 0 1 0 

17 PURWOREJO 10 2 2 0 

18 TATUNG 9 0 3 0 

19 MUNENG 27 1 1 0 

20 NGAMPEL 35 1 5 0 

JUMLAH 399 17 42 0 
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B. Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Balong 

      Pendaftaran atau percatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian 

diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

BAB II Pasal 2 sampai Pasal 9. Didalam Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa 

pencatatan perkawinan yang menurut agama Islam dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan selain agama Islam maka pencatatan 

dilakukan di catatan sipil.
71

 

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah
72

 

      Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan atau nikah harus 

melakukan pemberitahuan kehendak nikah: 

c. Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada PPN, di 

wilayah Kecamatan tempat tinggal calon istri. 

d. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan 

mengisi formulir pemberitahuan (N7) dan dilengkapi persyaratan 

sebagai berikut: 

1) Surat keterangan untuk menikah dari kepala desa/lurah (N1) 

2) Foto copy akta kelahiran/surat kenal lahir, foto copy KTP dan 

foto copy kartu keluarga 

3) Mengisi surat keterangan asal-usul calon mempelai dari kepala 

desa/lurah (N2) 
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4) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N3) 

5) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala 

desa/lurah/pejabat setingkat (N4) 

6) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai 

(pria/wanita) yang belum mencapai usia 21 tahun, serta izin 

dari pengadilan agama jika izin dari kedua orang tua atau 

walinya tidak ada (N5) 

7) Dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami yang 

belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang 

belum mencapai umur 16 tahun umur menurut ketentuan 

undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) s/d (6) 

dan Pasal 7 ayat (2). 

8) Surat izin dari atasannya/kesatuannya, jika calon mempelai 

anggota TNI/Polri 

9) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak 

beristri lebih dari seseorang 

10) Akta cerai dari pengadilan agama bagi pasangan calon suami 

atau istri yang berstatus duda/janda (cerai talak/cerai gugat) 

11) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi 

mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama 
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12) Akta kematian atau surat keterangan kematian calon 

suami/istri yang dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat 

setingkat bagi janda/duda yang ditinggal mati (N6) 

13) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara 

bagi warga asing dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa 

indonesia oleh penerjemah resmi. 

14) Membuat surat pernyataan belum menikah atau belum pernah 

nikah kembali bagi janda atau duda.
73

 

e. Pelaksanaan akad nikah dialkukan tenggang waktu 10 hari kerja 

setelah pendaftaran, jika dilakukan sebelum masa tenggang waktu 

tersebut, maka harus dilampiri surat dispensasi dari camat 

setempat. 

f. Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan setempat setiap hari kerja dari senin s/d jum‟at pukul 

07.30 s/d 16.00 wib dan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah 

atau Rp.0,- 

g. Akad nikah dapat dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama atas 

permintaan calon pengantin atau wali setelah mendapatkan 

persetujuan dari PPN/kepala KUA Kecamatan setempat. Dalam 

hal ini dikenakan biaya pencatatan  Nikah dan Rujuk sebesar 

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan peraturan 

pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis 
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Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen 

Agama dan disetor langsung oleh calon mempelai ke kas negara 

melalui bank yang telah bekerjasama dengan Kemenag. 

h. Membebaskan biaya pencatatan nikah/rujuk bagi pasangan calon 

pengantin yang tidak mampu, dengan menunjukan surat 

keterangan miskin yang ditanda tangani kepala desa/lurah yang 

diketahui camat. 

i. Bagi calon mempelai isri yang akan melangsungkan akad nikah di 

wilayah tempat tinggalnya, maka harus dilampiri surat 

rekomendasi dari kepala KUA Kecamatan setempat. 

j. Setelah akad nikah, buku kutipan akta nikah (NA) langsung 

diberikn kepada yang bersangkutan.
74

 

2. Pemeriksaan Nikah
75

 

      Dalam rangka proses menuju suatu pernikahan, terdapat satu hal 

penting yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan calon mempelai dan 

walinya. Dalam hal ini disebut rafa‟. Pemeriksaan validitas data ini 

sangat penting karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan 

tidaknya suatu pernikahan. 

      Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah 

sebaiknya dilakukan secara bersama tetapi tidak ada halangannya jika 

pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan  

yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri. Pemeriksaan 
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dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. 

Pemeriksaan nikah dilakukan dihadapan PPN mengenai ada atau 

tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan 

kelengkapan persyaratan. 

a. Nikah diawasi PPN 

1) Pemeriksaan tertulis dalam daftar pemeriksaan nikah (model 

NB) 

2) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi 

ruang ii, iii, dan iv dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang 

lainnya di isi oleh PPN. 

3) Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang 

dimengerti oleh yang bersangkutan. 

4) Setelah dibaca kemudian ditanda tangani oleh yang diperiksa, 

jika tidak bisa maka membubuhkan tanda tangan dan dapat 

diganti dengan cap ibu jari tangan kiri. 

5) Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, PPN 

membuat buku diberi nama “catatan pemeriksaan nikah” dan 

kolomya sebagai berikut:   

a) Pada ujung mode NB sebelah kiri atas diberi nomor yang 

sama dengan nomor urut pada buku register. 

b) P3N mengumumkan kehendak nikah (NC) 

c) Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu 

dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map. 
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d) Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah telah 

dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam halaman 

empat model NB. Kemudian dibaca dihadapan suami, istri, 

wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya ditanda tangani. 

Tanda tangan tersebut dibubuhkan pada kedua lembar 

model NB seperti hal di atas. 

e) Selambat-lambatnya 15 hari setelah akad nikah satu lembar 

model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan 

dikirim kepada PPN yang bersangkutan beserta biayanya. 

f) PPN yang menerima model NB dari P3N memeriksa 

dengan teliti kemudian mencatat dalam akta nikah dan 

menandatangani, serta PPN membuat kutipan akta nikah 

selanjutnya diberikan kepada pembantu PPN untuk 

disampaikan kepada suami istri.
76

 

3. Pengumuman Kehendak Nikah
77

 

      PPN atau pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan 

model NC) pada papan pengumuman setelah semua persyaratan 

terpenuhi, pengumuman tersebut dilakukan oleh: 

a. PPN di KUA kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan 

dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon 

mempelai. 

b. PPN diluar jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum. 
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PPN/P3N tidak boleh melaksanakan nikah sebelum melampaui 10 

hari kerja sejak pengumuman. Kecuali, seperti yang diatur dalam 

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu 

apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah 

seorang akan segera bertugas ke luar negeri, maka dimungkinkan 

yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat, untuk 

selanjutnya camat atas nama bupati memberikan dispensasi. 

      Dalam kesempatan waktu 10 hari ini calon suami istri 

seharusnya mendapat nasehat perkawinan dari BP4 setempat.
78

 

4. Pelaksanaan Akad Nikah
79

 

a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan atau di hadapan 

PPN. Setelah akad dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta 

nikah rangkap dua (model N). 

b. Jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah, nikah itu 

dicatat pada halaman 4 NB dan ditanda tangani oleh suami, istri, 

wali nikah dan saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian 

segera dicatatkan dalam akta nikah (model N), serta hanya 

ditanda tangani oleh PPN. 

c. Akta nikah dibaca, jika perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang 

bisa dimengerti oleh yang bersangkutan, kemudian ditanda 
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tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau 

wakil PPN. 

d. PPN membuat kutipan akta nikah (model NA) rangkap dua 

dengan kode dan nomor yang sama, nomor tersebut (.../.../.../...) 

menunjukan nomor urut dalam tahun, bulan, angka romawi bulan 

dan angka tahun. 

e. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami istri. 

f. Nomor di tengah pada model NB (daftar pemeriksaan nikah) 

diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah. 

g. Akta nikah dan kutipan akta nikah harus ditandatangani oleh 

PPN. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan 

menghadiri akad nikah di luar balai nikah, wakil PPN hanya 

menandatangani daftar pemeriksaan nikah dan pada kolom 5 dan 

6 menandatangani akta nikah pada kolom 6. 

h. PPN bekewajiban mengirim akta nikah kepada Pengadilan 

Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada akta 

nikah telah selesai dikerjakan. 

i. Jika mempelai seorang janda atau duda karena cerai talak atau 

cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama 

yang mengeluarkan akta cerai bahwa duda atau janda tersebut 

telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 

setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima. Pengadilan Agama 

mengirim kembali lembar II kepada PPN setelah membubuhkan 
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stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN 

menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah (model 

NB). 
80

 

C. Dasar Hukum Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 

      Surat keterangan sehat merupakan syarat administratif untuk calon 

mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan 

Balong. Dengan adanya surat keterangan sehat dari puskesmas setempat, 

pasangan suami istri bisa langsung mendaftar ke KUA. Jika pasangan 

calon suami istri tidak mau melakukan tes kesehatan pra nikah, maka 

otomatis pihak KUA tidak bisa menikahkan pasangan calon suami istri 

tersebut. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang harus ditaati, 

mengingat pentingnya tes kesehatan pra nikah yang bertujuan mencegah 

terjadinya penularan penyakit menular dan kelamin. 

      Di Indonesia pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah 

diterapakan melalui melalui Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapannya 

dilaksanakan berdasarkan kepada Intruksi Bersama Direktur Jenderal 

Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 

Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Tentang 

Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Intruksi Presiden RI Nomor 

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

      Berdasarkan Intuksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur 

Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 

Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Tentang 

Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin mengintruksikan kepada: 

Semua kepala kantor wilayah Departemen Agama dan kepala kantor 

wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk: 

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan 

bimbingan dan pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan. 

2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi Tetanus 

Toksoid Calon Pengantin di daerah masing-masing. 

3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan intruksi ini kepada 

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai 

tugas masing-masing. 

      Peraturan tersebut menjadi dasar atau landasan sebagai salah satu 

syarat administrasi pernikahan yang ditetapkan KUA terhadap pasangan 

yang akan menikah, yaitu kewajiban untuk melaksanakan imunisasi 

Tetanus Toksoid dengan menunjukan surat/kartu bukti imunisasi Tetanus 

Toksoid. 
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      Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, peraturan mengenai 

pelampiran surat keterangan sehat telah dilaksanakan sepenuhnya oleh 

pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 

guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Setiap calon pengantin yang 

akan melangsungkan pernikahan harus melengkapi administrasi yang 

telah ditentukan oleh Kantor Urusan Agama, termasuk surat keterangan 

kesehatan. Berikut ini penyataan wawancara dengan Bapak Wachid 

Zaenuri:  

Peraturan ini berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo 

Nomor 9 tahun 2003 tentang Retribusi pelayanan kesehatan. 

Untuk surat menerima pasangan berpenyakit merupakan 

permintaan dari kepala KUA untuk membuat surat pernyataan 

berdasarkan dari perbedaan antara UU perkawinan dengan 

perda.
81

 

 

      Surat keterangan sehat sangat penting dan sangat dibutuhkan, sebagai 

calon pengantin harus mengumpulkan sebuah berkas berisikan fotocopy 

kartu imunisasi. Jadi, para calon pengantin harus melakukan tes 

kesehatan terlebih dahulu di puskesmas atau rumah sakit terdekat. 

Imunisasi ini, diharapkan supaya ketika hamil dan melahirkan akan 

terhindar dari penyakit Tetanus dan penyakit lainnya. 

      Di zaman sekarang ini telah berkembang berbagai penyakit menular 

yang sangat berbahaya. Sebut saja penyakit HIV/AIDS yang sampai 

sekarang belum ditemukan obatnya. HIV/AIDS termasuk dalam penyakit 

menular seksual (PMS) yang penyebarannya berasal dari kegiatan 

seksual. Selain PMS, penyakit lain yang harus diperhatikan adalah 
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penyakit keturunan seperti talasemia, hemofiria dan RH faktor yang 

berisiko dapat menyebabkan kematian bagi keturunan kita. 

      Dalam dunia kedokteran masalah kesehatan anak merupakan salah 

satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di 

Negara Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat 

kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki 

kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan 

bangsa. Berdasarkan alasan tersebut masalah anak diprioritaskan dalam 

perencanaan atau penataan pembangunan bangsa. 

      Dalam kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Balong terjadi perkawinan antara bapak RN dengan S bahwa terindikasi 

bahwa bapak RN sebagai calon mempelai laki-laki terinfeksi virus HIV 

AIDS tetapi kedua mempelai tersebut dapat melangungkan perkawinan. 

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Wachid Zaenuri selaku Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Balong mengatakan:  

“Awalnya pihak KUA menolak untuk mengabulkan permintaan 

perkawinan karena tidak memenuhi syarat perkawinan akan tetapi 

setelah adanya persetujuan pihak terkait(pukesmas) atas dasar 

rekomendasi dokter maka perkawinan bisa dilangsungkan. Tetapi 

setelah terjadi peristiwa tersebut, terjadi perubahan dalam kata-

kata didalam surat kesehatan. Pada sebelum terjadi peristiwa 

tersebut tidak adanya kata-kata “Sehingga telah memenuhi / tidak 

memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan pernikahan”.
82

 

 

       Setelah adanya penambahan kata-kata tersebut akhirnya pihak     

KUA menerima permintaan untuk melangsungkan perkawinan. 

Pertimbangan lain yang disampaikan bapak Wachid Zaenuri dalam 
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perkawinan orang yang berinfeksi HIV AIDS  diperbolehkan melakukan 

perkawinan dengan bukti surat pernyataan bahwa pihak istri menerima 

bahwa calon suaminya terinfeksi virus HIV AIDS. Dan diperbolehkan 

melangsungkan perkawinan pasangan berpenyakit HIV/AIDS, Beliau 

mengatakan: 

“Alasan diperbolehkan melangsungkan perkawinan karena 

adanya fiqh atau jumhur ulama yang menyatakan kebolehahan 

orang yang terinfeksi HIV AIDS untuk melangsungkan 

perkawinan.”
83

 

 

      Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pasangan yang mengidap virus 

HIV AIDS adalah pembuatan surat yang menyatakan menerima 

pasangan yang berpenyakit untuk menanggung segala resiko yang 

ditimbulkan oleh perkawinan tersebut. Menurut Bapak Wachid Zaenuri 

mengatakan:  

“Syarat ini tidak berlaku apabila kedua calon suami istri sama-

sama mengidap penyakit tersebut. Hal ini dikerenakan tidak 

adanya pihak yang dirugikan atas perkawinan tersebut. Surat ini 

merupakan kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Balong, yang berupa kesepakan seluruh Kantor Urusan Agama di 

Ponorogo.
84

 

 

      Bentuk dari surat penyataan menerima pasangan berpenyakit adalah 

pernyataan bahwa pihak istri menerima apa adanya apabila dikemudian 

hari terjadi hal-hal yang terjadi dengan kesehatan pihak suami.dan surat 

pernyataan tersebut dibubuhi materai Rp.6000,- serta ditanda tangani 

calon pengantin. 
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D. Tujuan Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 

      Pernikahan ialah ikatan batin antara seorang lelaki dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
85

Ikatan lahir batin dalam definisi ini menunjukan bahwa hubungan 

suami istri tidak boleh berupa ikatan lahiriyah saja hidup bersama dalam 

ikatan formal, akan tetapi keduannya harus membina ikatan batin. Ikatan 

lahir dan batinlah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun 

dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.
86

 

     Dengan melampirkan surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan 

dapat mengetahui keadaan kesehatan dari pasangan calon suami istri. 

Pemeriksaan yang dimaksud untuk mengetahui apakah pasangan calon 

suami istri mempunyai penyakit menahun atau menular yang dideritanya. 

Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan 

pernikahan agar  tercapai rumah tangga kekal tanpa berujung perceraian. 

      Pemeriksaan kesehatan pranikah tidak hanya bermanfaat bagi calon 

suami dan istri yang menjalani pemeriksaan tersebut, tapi juga bermanfaat 

bagi keturunan mereka guna mencegah penyakit atau kelainan yang 

mungkin timbul pada keturunan mereka nantinya. Pemeriksaan kesehatan 

dilakukan pada kedua calon pengantin, karena penyakit keturunan dapat 

diturunkan dari kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri. 
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Meskipun secara fisik kelihatan baik dan bebas dari penyakit, tetapi masih 

dimungkinkan salah satu pihak mempunyai gen penyakit keturunan yang 

akan berpindah kepada anak-anaknya. 

      Ilmu kedokteran mengatakan, bahwa rupa dan bentuk janin 

bergantung pada kualitas sel sperma yang ada pada laki-laki dan kualitas 

ovum (indung telur) yang ada pada perempuan tersebut. Kemudian 

lahirlah anak yang mirip dengan kedua ibu bapaknya, baik tubuh (fisik) 

maupun akalnya.
87

 

      Dalam ilmu kedokteran terkait gen ibu, ovum berpengaruh besar 

terhadap pembentukan janin. Ovum yang sakit akan menghasilkan bayi 

yang cacat tubuh. Seorang dokter Marshan namanya, menyatakan bahwa 

dampak negatif dari susunan kesehatan ibu jelas memberi pengaruh 

terhadap ovum sejak masih ovarium. Melalui ovariumlah segala sifat-sifat 

ibu berpindah kepada ovum. Kadang-kadang warisan penyakit baru mulai 

tampak kecenderungannya ketika ovum itu tumbuh dalam rahim 

(uterus).
88

Menurut ilmu genetika, kebanyakan penyakit jasmaniah itu 

berpindah kepada anak dari garis keturunan. Seperti juling mata, gagap, 

buta warna, sifilis, dan lain-lain.
89

 

      Tujuan utama dari surat keterangan sehat adalah untuk membangun 

keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi calon 

pengantin dan kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan 

kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit 
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infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi calon pengantin dan kesehatan 

keturunan bukan karena kecurigaan dan juga bukan untuk mengetahui 

keperawanan.
90

 

Manfaat tes kesehatan sebelum menikah antara lain:
91

 

1. Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi 

timbulnya penyakit keturunan dan penyakit berbahaya lain yang 

berpotensi menular. 

2. Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung 

penyebaran penyakit-penyakit menular berbahaya di tengah 

masyarakat. Hal ini juga berpengaruh positif bagi kehidupan ekonomi 

dan sosial masyarakat. 

3. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan 

berkualitas secara fisik dan mental. Sebab, dengan tes kesehatan ini 

akan diketahui secara dini tentang berbagai penyakit keturunan yang 

diderita oleh kedua calon mempelai. 

4. Mengetahui tingkat kesuburan masing-masing calon mempelai. 

5. Memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun 

psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat 

menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan. 

6. Memastikan tidak adanya penyakit-penyakit berbahaya yang dapat 

mengancam keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua 

mempelai setelah pernikahan terjadi. 
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7. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan tidak adanya bahaya yang 

mengancam kesehatan masing-masing mempelai yang akan 

ditimbulkan oleh persentuhan atau hubungan seksual di antara 

mereka. 
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BAB IV 

ANALISIS MAS{LAHAH  TENTANG SURAT KETERANGAN SEHAT 

SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN  

 

 

A. Analisis Mas{lahah  Terhadap Dasar Hukum Surat Keterangan Sehat 

Sebagai Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo 

      Al-Qur‟an dan al-Sunnah tidak mengatur terkait Surat Keterangan Sehat 

ini. Tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. 

Penggunaan metode qiyas pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan 

padanannya pada nash (al-Qur‟an al-sunnah) atau ijma‟. Maka dari itu 

penggunaan metode Mas{lahah kiranya tepat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan ini. 

      Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penerapan 

mas{lahah dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi:
92

 

1. Berupa mas}lahah yang bersifat umum, bukan mas}lahah yang bersifat 

dugaan. Yang dimaksud, yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum 

suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak 

mudarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu 

membawa keuntungan-keuntungan tanpa adanya pertimbangan mas}lahah 

dari pembentukan hukum tersebut, maka hal ini didasarkan pada dugaan 

semata. 
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2. Berupa mas}lahah yang bersifat umum, bukan mas}lahah yang sifatnya 

perorangan. Yang dimaksud yaitu agar terealisir dalam pembentukan suatu 

hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat 

manusia atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan 

mendatangkan keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang 

diantara mereka. Jadi mas}lahah harus menguntungkan (manfaat) bagi 

mayoritas umat manusia. 

3. Pembentukan hukum bagi ini tidak bertentangan dengan hukum atau 

prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma‟. 

      Pembentukan hukum bagi mas}lahah ini tidak bertentangan dengan hukum 

atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma‟. Pelampiran surat 

keterangan sehat sangat jelas mengandung banyak kemaslahatan-

kemaslahatan. Diantaranya adalah memastikan lahirnya keturunan yang sehat 

secara fisik dan mental, serta memastikan tidak adanya kekurangan fisik 

maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat 

menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan. 

      Kemaslahatan surat keterangan sehat ini tidakhanya bermanfaat bagi 

calon pengantin yang melaksanakannya, melainkan bermanfaat bagi 

keturunan mereka kelak dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Salah 

satunya yaitu dengan memilih pasangan yang bebas dari penyakit menular, 

maka kita sudah menciptakan lingkungan yang bebas dari penyakit. 
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      Terkait penerapan mas{lahah dalam pelaksanaan hukum Islam. Maka surat 

keterangan sehat merupakan suatu kebijakan yang mas{lahah, hal ini mengacu 

pada persyaratan yang diberikan Imam Ghazali mengenai batas operasional 

mas{lahah: 

1. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam 

dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, 

keturunan). 

      Hal ini sebagaimana dengan kemaslahatan surat keterangan sehat yang 

sesuai dengan tujuan hukum Islam, yang memelihara lima kebutuhan 

pokok, terutama memelihara keturunan. 

2. Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an, al-Sunnah dan 

ijma‟. 

      Kemaslahatan surat keterangan sehat tidak bertentangan dengan 

hukum Islam, baik al-Qur‟an, al-Sunnah dan ijma‟. 

3. Maslahat tersebut menempati level dharu>riyah (primer), ha>jiyah 

(sekunder) yang setingkat dengan dharu>riyah. 

      Dari semua syarat-syarat mas{lahah yang telah disebut diatas, maka 

pelampiran surat keterangan sehat sudah memenuhi syarat-syarat yang 

ada. Sehingga surat keterangan sehat yang berdasarkan Intuksi Bersama 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit 

Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan 

Nomor 2 Tahun 1989 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 
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Tahun 1960 Tentang Pokok Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

      Peraturan ini juga berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo 

Nomor 9 tahun 2003, dapat dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan 

hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. 

     Maka dengan ini disimpulkan bahwa pelampiran surat keterangan sehat 

ditinjau konteks legalitas formal atau keberadaan mas{lahah, termasuk 

Mas{lahah al-Mulgha>h yang tidak memiliki sandaran dalam syariat, bahkan 

terdapat dalil yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini tidak dapat 

dijadikan sebagai penetapan hukum dalam Islam dan tidak ada perbedan 

pendapat dalam hal ini. Kemaslahatan ini merupakan sesuatu yang 

dianggap baik oleh akal, akan tetapi tidak ditolak oleh syara‟. Surat 

keterangan sehat di Kantor Urusan Agama  Balong sesuai dengan 

mas{lahah dan ini merupakan bentuk usaha untuk menghilangkan resiko 

penularan dan menjaga keturunan (hifz{ al-Nasl). 

 

B. Analisis Mas{lahah  Terhadap Tujuan Surat Keterangan Sehat Sebagai 

Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo 

      Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka 

mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab 

persoalan-persoalan hukum kontemporer yang khususnya tidak diatur secara 

ekliplisit oleh Al-Qur‟an dan hadi >th. Lebih daripada itu, tujuan hukum harus 
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diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat 

diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena dengan adanya 

perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Tujuan 

Allah mensyari‟atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan 

manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di 

akherat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui taklif, yang 

pelaksanaanya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama.
93

 

      Adapun kriteria maslahat adalah tegaknya dunia demi tercapainya 

kehidupan akhirat. Dengan demikian, suatu hal yang hanya mengandung 

kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung 

terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah maslahat yang menjadi 

tujuan syari‟at. Kemudian kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan 

untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. 

Karena itu, syari‟at juga memandang pentingnya naluri manusia untuk 

berketurunan. Keturunan manusia yang dikehendaki syari‟at berbeda dengan 

keturunan makluk lain.
94

 

      Untuk mengetahui maksud-maksud syari‟ dari nash-nash yang terbentuk 

dalam al-amr dan al-naly, maka masalah „illat sangat penting untuk 

diperhatikan, yakni dengan mempertanyakan mengapa sesuatu perbuatan itu 

diperintahkan dan sesuatu itu dilarang. Jika suatu nash dapat diketahui 

„illatnya maka nash itu berlaku menurut maksud syari‟ yang diperoleh 
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menuntut tuntutan perintah dan larangan. Misalnya, tujuan menikah untuk 

kemaslahatan keturunan dan jual beli untuk kemaslahatan mengambil 

manfaat lewat transaksi. „Illat dapat diketahui melalui berbagai macam cara 

yang ditempuh dan dikenal dalam ilmu ushul fiqh dengan mashalih al-illah. 

Diantaranya lewat petunjuk nash, lewat petunjuk ijma‟ dan lewat penelitian 

uji coba.
95

  

      Tujuan mengetahui „illat hukum yaitu sebagai berikut: 

b. Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang terdapat 

„illat hukumnya, namun belum ada hukumnya dengan cara 

menyamakannya dengan kasus yang sama dan terdapat pula „illat 

hukum tersebut untuk kepentingan qiyas. 

c. Untuk memantapkan diri untuk beramal. Hal ini berlaku „illat yang 

tidak punya daya rentang yang disebut „illat al-qashirah. Seseorang 

akan mantap dalam melakukan perintah shalat sewaktu dia tahu 

bahwa shalat itu ialah dzikir, sedangkan dzikir itu adalah 

menenangkan diri. 

d. Untuk menghindari hukum artinya menetapkan „illat untuk suatu 

hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu 

„illat tidak terdapat dalam kasus itu. Umpamanya aurat perempuan 

adalah selain muka dan telapak tangan yang ditetapkan melalui 

hadi >th. Dalam hadi >th Nabi tersebut tidak dijelaskan alasan atau 

„illatnya, yaitu untuk membedakan perempuan merdeka dari 
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perempuan sahaya. Kalau itu „illatnya tentu saat ini sudah relevan 

lagi batas aurat tersebut dalam hadi >th Nabi itu.
96

 

      Menurut pengertian Al-Ghazali  memberikan penjelasan bahwa menurut 

asalnya mas{lah{ah itu berati sesuatu yang mendatangkan manfaat 

(keuntungan) dan menjauhkan madarat (kerusakan), namun pada hakikatnya 

mas{lah{ah adalah:
97

 

 اْلُمَحاَفظَُة َعَلى ُمْقُصْوِد الث َّرِْع. 

Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum).
98

 

 

      Sedangkan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum ada 

lima,yakni:memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
      Tujuan utama dibuatnya surat keterangan sehat adalah untuk membangun 

keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan 

anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk 

soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi, yang dapat mempengaruhi 

kondisi calon pengantin dan kesehatan keturunan. Dari tujuan tersebut 

tampaklah jelas bahwa surat keterangan sehat ini bertujuan untuk membantu 

membebaskan pasangan suami istri dari kemadaratan dan permasalahan 

keturunan. Maka dari itu dengan dibuatnya surat keterangan sehat berati kita 

telah melaksanakan memelihara jiwa (hifz al-Nafs)  dan memelihara 

keturunan (hifz al-Nasl) yang diperintahkan oleh agama. 
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      Tujuan diatas selaras dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pernikahan ialah 

ikatan batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selaras juga dengan pasal 3 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok 

Kesehatan yang berbunyi “Pertumbuhan anak sempurna dalam lingkungan 

yang sehat adalah penting untuk mencapai generasi yang sehat dan bangsa 

yang kuat”. 

      Apabila melihat kemaslahatan dari pelampiran surat keterangan sehat, 

maka kaidah dasar yang dapat diambil dari bentuk kemaslahatannya adalah 

kaidah fiqh: 

لضَّرُر يُ زَالُ اَ   

Artinya: kemadharatan harus dihilangkan
99

 

 

      Ada banyak manfaat dari tes kesehatan sebelum menikah yang telah 

dipaparkan di bab 3 antara lain: 

1. Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi 

timbulnya penyakit keturunan dan penyakit berbahaya lain yang 

berpotensi menular. 
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2. Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung 

penyebaran penyakit-penyakit menular berbahaya di tengah masyarakat. 

Hal ini juga berpengaruh positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial 

masyarakat. 

3. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan 

berkualitas secara fisik dan mental. Sebab, dengan tes kesehatan ini akan 

diketahui secara dini tentang berbagai penyakit keturunan yang diderita 

oleh kedua calon mempelai. 

4. Mengetahui tingkat kesuburan masing-masing calon mempelai. 

5. Memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis 

pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat 

tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan. 

6. Memastikan tidak adanya penyakit-penyakit berbahaya yang dapat 

mengancam keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua mempelai 

setelah pernikahan terjadi. 

7. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan tidak adanya bahaya yang 

mengancam kesehatan masing-masing mempelai yang akan ditimbulkan 

oleh persentuhan atau hubungan seksual di antara mereka. 

      Di zaman sekarang ini telah berkembang berbagai penyakit menular yang 

sangat berbahaya. Sebut saja penyakit HIV/AIDS yang sampai sekarang 

belum ditemukan obatnya. HIV/AIDS termasuk dalam penyakit menular 

seksual (PMS) yang penyebarannya berasal dari kegiatan seksual. Selain 

PMS, penyakit lain yang juga harus diperhatikan adalah penyakit keturunan 
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seperti talasemia, hemofiria dan RH faktor yang beresiko dapat menyebabkan 

kematian bagi pasangan suami istri dan keturunan kita. 

      Manfaat dari pemerikasaan kesehatan pranikah salah satunya adalah 

sebagai tindakan pencegahan efektif untuk membendung penyebaran 

penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal inilah 

yang menjadi salah satu harapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

pranikah ini. Diharapkan pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam 

memilih pasangan agar tidak menyesal di kemudian hari. Meskipun seseorang 

dari luar terlihat tampak sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat. Bisa 

saja ia menjadi pembawa bibit penyakit. 

      Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia, namun jika pernikahan itu 

malah mendatangkan mudarat nantinya, maka sebaiknya tidak dilakukan. 

Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqh: Menolak kerusakan lebih 

diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan. 

            Surat keterangan sehat merupakan kemaslahatan ha>jiyah. Apabila 

kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara 

langsung menyebabkan kerusakan pada lima unsur kebutuhan, akan tetapi 

secara tidak langsung dapat menimbulkan perusakan.
100

Sehingga dengan 

adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus 

mendukung perwujudan kemaslahatan pokok. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang 

dapat diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan: 

1. Dasar syarat melampirkan surat keterangan sehat dalam perkawinan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong sesuai dengan kaidah mas{lahah 

yaitu merupakan kemaslahatan mas{lahah al-Mulgha>h yang tidak memiliki 

sandaran dalam syariat, bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. 

Kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum dalam 

Islam dan tidak ada perbedan pendapat dalam hal ini. Kemaslahatan ini 

merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal, akan tetapi tidak ditolak 

oleh syara‟.    

2. Tujuan utama syarat melampirkan surat keterangan sehat di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Balong dalam perkawinan adalah untuk membangun 

keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi calon 

pengantin dan kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan 

kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi, 

yang dapat mempengaruhi kondisi calon pengantin dan kesehatan 

keturunan. Dari tujuan tersebut tampaklah jelas bahwa surat keterangan 

sehat ini bertujuan untuk membantu membebaskan pasangan suami istri dari 

kemadaratan dan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan dibuatnya 

surat keterangan sehat berati kita telah melaksanakan memelihara jiwa (hifz 
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al-Nafs)  dan memelihara keturunan (hifz al-Nasl) yang diperintahkan oleh 

agama. 

B. Saran 

      Setelah selesainya skripsi ini, penulis mengemukakan saran-saran harapannya 

semoga bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya untuk masyarakat. 

Adapaun saran-saran sebagai berikut: 

1. Kebijakan surat keterangan sehat sangat banyak manfaatnya, sehingga 

diharapkan dapat dipatuhi bagi calon pengantin dan tidak hanya formalitas 

saja. Sehingga bagi PPN untuk tetap konsisten dan bagi calon pengantin untuk 

dapat mematuhi dan taat terhadap kebijakan ini demi kemaslahatan bersama. 

2. Memberikan pemahaman hukum Islam yang lebih kepada seluruh lapisan 

masyarakat, terutama calon pengantin atau yang belum menikah, terkait 

persyaratan pendaftaran nikah terutama mengenai syarat kesehatan. 
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