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ABSTRAK 

Syahrul Rahman (2018) : Implementasi Peraturan Tentang Surat Keterangan 

Kesehatan Sebagai Administrasi Pernikahan Di 

KUA Kecamatan Canduang Kabupaten Agam 

Menurut Hukum Islam. 

 

Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG 

SURAT KETERANGAN KESEHATAN SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI 

DI KUA KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM MENURUT 

HUKUM ISLAM, dalam penelitian ini membahas tentang (1) Bagaimana 

kedudukan surat keterangan kesehatan dalam administrasi pernikahan di KUA 

kecamatan Canduang? (2) Bagaimana implementasi surat keterangan keterangan 

kesehatan di KUA kecamatan Canduang sebagai administrasi pernikahan? (3) 

Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penerapan surat keterangan 

kesehatan di KUA kecamatan Canduang, kemudian apa maslahatnya bagi calon 

penganti? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 

kedudukan surat keterangan kesehatan dalam administrasi pernikahan di KUA 

kecamatan Canduang. (2) Untuk mengetahui implementasi peraturan tentang surat 

keterangan kesehatan di KUA kecamatan canduang sebagai administrasi 

pernikahan. (3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang surat 

keterangan kesehatan di KUA kecamatan Canduang dan untuk mengetahui apa 

kemashlahatannya bagi calon pengantin. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang dilaksanakan 

di kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Angket. Selanjutnya, setelah data 

terkumpul, dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu 

dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang akan dikumpulkan di lapangan 

berdasarkan persamaan jenis.  

Setelah data-data tersebut dikumpulkan, sehingga dihasilkanlah bahwa: (1) 

Surat keterangan kesehatan calon pengantin, 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 peraturan tentang 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. (3) Penerapan peraturan 

ini, tidaklah bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan bahwa penerapan 

peraturan ini sebagai Mashlahah Mursalah, yang mementingkan kemashlahatan 

agar calon pengantin tidak terkena penyakit menular, sehingga tujuan dari 

pernikahan dapat tercapai, yaitu membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah wa 

Rahmah. 


