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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kedudukan surat keterangan kesehatan sebagai syarat administrasi 

pernikahan di KUA kecamatan Canduang kabupaten Agam, tidak 

diatur secara khusus dalam undang-undang maupun peraturan tentang 

administrasi pernikahan, namun di KUA kecamatan Canduang 

mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai salah satu 

syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh pasangan yang ingin 

menikah di KUA kecamatan Canduang, berdasarkan kesepakatan 

pihak puskesmas dengan KUA kecamatan Canduang, tanpa adanya 

surat ini maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan.  

2. Penerapan surat keterangan kesehatan bagi calon pengantin di KUA 

kecamatan Candung belum sepenuhnya berjalan maksimal, karna 

pemeriksaan yang dilakukan hanya sebatas pemeriksaan secara umum, 

sehingga tidak diketahui secara pasti apakah pasangan calon pengantin 

mengidap penyakit menular atau tidak, sebagaimana tujuannya telah 

dijelaskan pihak KUA dan Puskesmas adalah untuk mencegah 

terjadinya penularan penyakit bagi masing-masing calon pengantin. 

3. Pandangan hukum Islam tentang penerapan surat keterangan kesehatan 

pra nikah di KUA kecamatan Canduang tidaklah bertentangan dengan 

hukum Islam, karena aturan ini ditetapkan untu mewujudkan 

kemashlahatan umat,  agar calon pengantin tidak terkena penyakit 
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menular, sehingga tujuan dari pernikahan dapat tercapai, yaitu 

membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah. Prinsip ini 

didasarkan kepada konsep Mashlaha Al-Mursalah sebagai salah satu 

metode istinbath hukum. 

B. Saran 

 

1. Kepada pemerintah, khususnya kementrian agama agar mengeluarkan 

peraturan yang khusus terkait surat keterangan calon pengantin ini, 

sehingga ada anggaran dana untuk mendukung peraturan ini dan calon 

pengantin tidak merasa keberatan terhadap syarat administrasi yang di 

ajukan oleh KUA. 

2. Kepada pihak KUA meminta kepada pihak puskesmas untuk 

memriksa kesehatan calon pengantin lebih lanjut, serta pihak 

puskesmas juga mempunyai standar minimal pemeriksaan calon 

pengantin, sehingga tujuan dari peraturan ini dapat tercapai. 

3. Kepada calon pengantin yang ingin menikah, agar menghindari 

penyakit menular serta penyebabnya dan memeriksa kesehatan sedini 

munkin sebelum perencanaan pernikahan, sehingga dapat memastikan 

ada atau tidaknya penyakit menular dalam tubuh. 

 


