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BAB III 

TINJAUAN TENTANG SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN 

DAN URGENSI KESEHATAN DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA 

A. Syarat Pernikahan  

Perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat perkawinan dapat 

disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11 UU No. 1 tahun 1974, yaitu: 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 

21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, 

apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang 

tuanya telah meninggal dunia. 

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada 

penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk 

oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 

4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. 

5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain 

dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 

dilangsungkan perkawinan lagi. 

6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 

tunggu. 

35 
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat 

Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut: 

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada 

a. Calon Suami 

b. Calon Isteri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi dan 

e. Ijab dan Kabul.” 

B. Prosedur dan Administrasi Pernikahan 

Administrasi perkawinan diberlakukan di hampir semua Negara 

muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam penekanannya. 

Menurut Khoiruddin Nasution, aturan pencatatan perkawinan di Negara-

negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok
33

. Pertama, kelompok 

negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi (akibat 

hukum) bagi mereka yang melanggar, seperti halnya di Brunei Darussalam, 

Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, dan Republik Yaman. Sementara 

yang kedua, negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai 

syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang 

melanggar, seperti Filipina, Lebanon, Maroko dan Libya. Ketiga, negara 

yang mengharuskan pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan 

yang tidak di catatkan, hal ini hanya terjadi di Syiria. 

                                                             
33 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013). h. 182. 
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Perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan oleh pegawai pencatat 

nikah, sebagaimana yang di atur dalam PP No. 9 Tahun 1975. 

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat 

nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari 

mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 

perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
34

 

Setelah persiapan tersebut dilakukan secara matang maka orang yang 

hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang 

mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 

10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Seperti yang terdapat 

dalam pasal 3 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 bahwa pemberitahuan 

ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 

Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu 

alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala 

Daerah.
35

 Kemudian isi tersebut telah ditentukan dalam pasal 5 bahwa 

pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, 

tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon 

mempelai pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. 

                                                             
34 PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Pasal  2 Ayat 

1 dan 2 
35 Ibid., Pasal  3 Ayat 1 sampai 3 
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Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat 

perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai 

atau wakilnya. Sesuai pasal 4 PP ini pemberitahuan dapat secara lisan 

ataupun tulisan. 

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan 

kepada KUA, karena berlaku UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatan 

Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama 

Islam, pemberitahuannya dilakukan kepda kantor catatan sipil setempat.  

Kemudian pegawai pencatat nikah memeriksa syarat-syaratnya, 

apakah sudah dipenuhi atau ada terdapat halangan perkawinan menurut 

undang-undang. Adapun syarat-syarat yang diperiksa adalah:
36

 

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal 

tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat 

keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang 

diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu; 

2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat 

tinggal orang tua calon mempelai; 

3. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 

ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon 

mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun; 

                                                             
36 Ibid., Pasal  6 Ayat 2 
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4. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal 

calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri; 

5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) 

Undang-undang; 

6. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal 

perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua 

kalinya atau lebih; 

7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau 

keduanya anggota Angkatan Bersenjata ; 

8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai 

Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak 

dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga 

mewakilkan kepada orang lain. 

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 juga dijelaskan 

bahwa pasangan calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat 

administrasi, yaitu: 

1. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;  

2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal 

usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;  

3. Persetujuan kedua calon mempelai;  

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

desa/pejabat setingkat;  
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5. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai 

usia 21 tahun;  

6. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya 

sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;  

7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 

19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;  

8. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota 

TNI/POLRI;  

9. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih 

dari seorang;  

10. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka 

yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  

11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh 

kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;  

12. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga 

negara asing.  

Selanjutnya Tetanus Toxoid diatur dalam Intruksi Bersama Direktur 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan 

Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 

Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 tahun 1989 tentang Imunisasi 

Tetanus Toxoid Calon Pengantin. 
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Setelah semua syarat terpenuhi maka, kehendak nikah diumumkan pada 

papan pengumumam dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah, 

pengumuman itu berisi:
37

 

1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon 

mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau 

keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka 

terdahulu ; 

2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. 

Kemudian perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku yaitu dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan 2 

orang saksi. Setelah itu menandatangani akta nikah dan ditandatangani oleh 

2 orang saksi serta pegawai pencatat nikah yang menghadiri.
38

 Setelah akta 

nikah ditandatangani maka pernikahan telah tercatat secara resmi. 

C. Tinjauan Tentang Kesehatan dan Urgensi Kesehatan dalam Membina 

Rumah Tangga 

Kesehatan berasal dari kata “sehat”, dapat didefenisikan sebagai 

dalam keadaan baik sekujur badan serta bagian bagiannya, bebas dari sakit 

atau penyakit, dalam keadaan waras; mendatangkan kebaikan pada badan; 

sembuh dari sakit; baik dalam keadaan biasa atau normal pikirannya, dan 

sebagainya. Kesehatan adalah keadaan (hal) sehat, kebaikan keadaan (badan 

                                                             
37 Ibid., Pasal  9 
38 Ibid.,Pasal  11 
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dan sebagainya)
39

  Menurt WHO (World Health Organization) 1947
40

 Sehat 

adalah keadaan yang sempurna dari fisik, mental, sosial tidak hanya bebas 

dari penyakit atau kelemahan. Menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut UU 

No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, 

baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Untuk mengetahui kondisi kesehatan, maka perlu dilakukan tes 

kesehatan. Ada beberapa bentuk tes kesehatan dilakukan, yaitu (1) tes 

darah; (2) tes urine. Jenis tes ini dilakukan sesuai peruntukan, seperti tes 

untuk calon pegawai atau karyawan, tes bagi calon pasangan pengantin 

(suami isteri). Adapun terhadap calon karyawan atau pegawai dilakukan 

tes/cek darah. Dari tes darah tersebut guna mendeteksi penyakit yang 

dideritanya. Setelah tes dilakukan dan yang bersangkutan terbukti terbebas 

dari penyakit yang menular, maka yang bersangkutan diberi keterangan 

sebagaimana hasil yang diperoleh. Di samping itu, bagi seseorang yang 

melamar pekerjaan dapat juga dilakukan tes urine, seperti ingin 

mendaftarkan diri untuk pendidikan di Kepolisian, dan lain sebagainya. 

Sementara bagi calon pengantin (pra pernikahan) dilakukan pemeriksaan 

                                                             
39 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat 

Bahasa, 2008), h. 1284 
40

 Lidya Maryani dan Rizki Mulian, Epidemiologi Kesehatan, Cet. I, (Yogyakarta, 

Graha Ilmu, 2010), h. 21- 22 
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kesehatan yang dapat disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon 

pengantin secara jujur, berani dan objektif. Misalnya, pemeriksaan harus 

dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan 

yang kurang baik. Namun, jika semuanya lancar lancar saja, maka hanya 

dilakukan pemeriksaan standar, yaitu cek darah dan urine.
41

 

Demikian pula, pada calon pengantin pria biasanya diperlukan untuk 

dilakukan pemeriksaan sejumlah infeksi seperti sipilis dan gonorrhea. Selain 

itu banyak juga dari pengalaman klinis dilakukan pemeriksaan sperma untuk 

memastikan kesuburan untuk calon mempelai pria. Dalam kapasitas ini, 

pemeriksaan sperma dilakukan dalam tiga kategori yaitu jumlah sperma, 

gerakan sperma dan bentuk sperma. Dengan demikian, terhadap calon 

pengantin dapat dilakukan tes darah, urine atau tes sperma dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat kesuburuhan. Selanjutnya, bila kemungkinan 

kemungkinan yang negatif atau yang bersangkutan benar-benar  terinfeksi 

penyakit yang menular seperti HIV/ AIDS
42

 dari hasil pemerikasaan yang 

telah dilakukan, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan.
43

 

1. Kesehatan Dalam Pandangan Islam 

Ath-Thibul wiqo‟i adalah ilmu yang berfungsi menjaga individu 

dan masyarakat terhadap normalitas kesehatannya. Untuk 

                                                             
41 http://www.info-kesehatan dan medis.com, artikel Abdul Jalil, Tes Kesehatan 

Menurut Hukum Islam//17/03/2011// 
42 HIV Human Immunodeficiensy Vyrus adalah virus yang menyerang sisem 

kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS Acquired Immunodeficiensy Syndrome Adalah 

sindrom kekebalan tubuh  oleh infeksi HIV. Lihat Nana Noviana, Konsep HIV/AIDS 

Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi, (Jakarta: TIM, 2016) h. 1 
43

 Dian Qamajaya, Sehat dan Bugar di Usia Lanjut, (Yogyakarta: Banyu Media, 

2010), h. 17. 
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merealisasikan tujuan ini, “ath-thibul wiqo‟i”
 44

 Dari beberapa 

pengertian “kesehatan” di atas, sehingga menimbulkan suatu motivasi 

yang kuat bagi seorang muslim untuk senantiasa selalu menjaga 

kesehatannya, baik kesehatan fisik, rohani atau akal, maupun kesehatan 

dari segi sosial. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesehatan fisik, 

rohani (akal) dan sosial, hendakanya diawali dari sikap tentang perlunya 

menjaga kesehatan pribadi maupun lingkungan. Di samping itu, masalah 

kesehatan memiliki hubungan erat agama (Islam).  

Sungguh banyak dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur‟an dan al-

Hadits yang membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan. Hal ini 

sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi: 

ًُ  قُل ٰ َطاِعٖم َيۡطَعُه لََعَ ًنا  را وِِحَ إََِلا ُُمَ
ُ

ٓ أ َنا ِجُد ِِف 
َ

ٓ أ نَ  ۥٓ َّلا يَُكََن  ن 
َ

ٓ أ ۡيتًَث إَِّلا
 ًُ ا َم ِخزنِيرٖ فَإِى ۡو ََلۡ

َ
ًَحا أ ۡسُف نا ٗنا  ۡو َد

َ
ٌِلا لَِغۡۡيِ  ۥأ

ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِ رِۡجٌس أ ِ  ٱّللا  ۦ  ةًِ

َغُفَرٞ راِحيمٞ  دٖ َغۡۡيَ ةَاٖغ َوََّل عَ  ٱۡضُطرا َفَهِو  َك   فَإِنا َربا

Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 

diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang 

yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu 

bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena 

sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih 

atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan 

terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. al-An‟aam [6]: 145) 

Dari dalil  di atas, suatu larangan untuk tidak memakan bangkai, 

darah yang mengalir, dan daging babi. Hal ini dikarenakan merupakan 

                                                             
44

 Ahmad Syauqi al-Fanjari, Nilai Kesehatan Dalam Syari‟at Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999), Cet. Ke-2, h. 4 
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hal-hal kotor. Bila dihubungkan antara dalil di atas dengan pengertian 

kesehatan yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga dapat 

dipahami bahwa dalil di atas memerintahkan agar menjaga kesehatan 

fisik atau jasmani. Di dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman:  

ّنَِو ... ُِل َعلَۡيُكم  َهآءِ َويُزَنّ ِ  ٱلسا َِرُكم ةًِ ٍّ َُط َويُۡذٌَِب َعيُكۡم رِۡجَز  ۦَناٗٓء ّّلِ
ۡيَطٰوِ  ٰ قُلَُبُِكۡم َويُثَّتَِج ةًِِ  ٱلشا بَِط لََعَ ۡقَدامَ َولَِۡيۡ

َ
  ٱۡۡل

Artinya: “Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk 

mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari 

kamu gangguan-gangguan syaitan” (QS. al-Anfal [8]: 11) 

Dalil di atas dapat dipahami bahwa hujan yang turun dari langit 

adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah SWT. Selanjutnya, hujan 

yang diturunkan oleh Allah SWT berfungsi untuk menghindari manusia 

dari gangguan syaitan. Dalam hal ini dapat juga dipahami bahwa dalil 

di atas suatu anjuran untuk menjaga kesehatan rohani (akal) manusia 

dari gangguan syaitan.  

Syari‟at Islam menganjurkan kepada seorang muslim untuk 

lebih hati-hati dan menjaga kesehatannya. Dan dari dalil-dalil tersebut, 

jelas sekali bahwa Islam lebih mengedepankan konsep pencegahan. Hal 

ini sesuai dengan falsafah dalam kesehatan lebih baik mencegah 

(preventif) dari pada mengobati. Namun, bila sudah dilakukan berbagai 

usaha pencegahan masih tetap menderita penyakit, maka Islam 

menganjurkan untuk berobat dan tidak berputus asa dan pasrah dengan 
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tidak berobat. Karena sikap demikian dapat digolongkan kepada sikap 

berputus asa dari rahmat Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT: 

يَاْۡي ... ۡوِ   َٔ ََّل  ِنو را ِ ُس  مُ إَِّلا  ٱّللا َۡ  ٱۡلَكٰفُِرونَ  ٱۡلَق

Artinya: “...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 

melainkan kaum yang kafir” (QS. Yusuf [12]: 87). 

2. Urgensi Kesehatan Dalam Membina Rumah Tangga 

Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting, 

dan sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan 

penggabungan kedua keluarga besar dalam rangka ibadah dalam rangka 

melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.
 45

 Hal 

itu tentunya memerlukan berbagai persiapan terkait yang cukup matang 

termasuk persiapan fisik sebelum menikah adalah tidak kalah 

pentingnya dengan kesiapan materi, sosio-kultural, mental dan hukum. 

Tes kesehatan dan fertilitas yang disarankan kalangan medis serta para 

penganjur dan konsultan pernikahan sebenarnya merupakan salah satu 

bentuk persiapan pranikah. sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi 

penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan 

prinsip syariah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar 

termasuk meliputi tes darah dan urine. Hal itu karena prinsip utama 

                                                             
45 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, Penerjemah M. Abdul Ghafar, (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2005), Cet. Ke-5, h. 207.  
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(sentral) syariah Islam menurut Ibnul Qayyim adalah hikmah dan 

kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.
46

 

Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kerahmatan, 

kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan 

yang merata. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka 

secara otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang 

dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan 

syariah. Adapun tujuan utama ketentuan syariat (maqashid as-syariah) 

adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat 

manusia yang mencakup „panca maslahat‟ dengan memberikan 

perlindungan terhadap beberapa aspek, yaitu: 

1. Aspek keimanan (hifz din) 

2. Aspek kehidupan atau jiwa (hifzd nafs) 

3. Aspek akal (hifz „aql) 

4. Aspek keturunan (hifz nasl) 

5. Aspek harta dan benda (hifz maal)
47

 

Sementara bila mengutip pendapat Hafiz Abdurrahman dalam 

bukunya Diskursus Islam Politik dan Spiritual, dimana terdapat delapan 

kemaslahatan, yaitu: 

1. Aspek aqidah (muhafazhah ala al-aqidah), 

2. Aspek negara (muhafazhah ala al-dawlah), 

                                                             
46 Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I‟lam al-Muwaqi‟in Rabbi al-alamin, (Ta‟liq 

Thaha Abdurra‟uf Sa‟ad), Vol. III, (Cairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, t.th), h. 14. 
47 Ibid., 
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3. Aspek Keamanan (muhafazhah ala al-amni), 

4. Aspek kekayaan (muhafazhah ala al-maal), 

5. Aspek keturunan (muhafazhah ala al-nasl), 

6. Aspek kemuliaan (muhafazhah ala al-karomah), 

7. Aspek akal (muhafazhah ala al-aql), dan 

8. Aspek nyawa atau jiwa (muhafazhah ala al-nafs)
48

 

Dengan demikian, dari beberapa aspek kemaslahatan dalam 

syari‟at (maqashidu syari‟ah) di atas, menurut Imam al-Ghazali bahwa 

apa saja yang menjamin terlindunginya kemaslahatan tersebut, maka 

hal itu merupakan maslahat bagi manusia dan yang dikehendaki oleh 

syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai 

mudharat atau mafsadah yang harus disingkirkan semaksimal 

mungkin.
49

  

Dari keterangan di atas, maka tes kesehatan yang dilakukan 

kepada calon pengantin merupakan suatu keharusan dilakukan dalam 

rangka mencegah kemudharatan yang akan menimpa pasangan suami 

isteri dan akan berdampak kepada kurangnya keharmonisan hubungan 

dalam berumah tangga. Oleh karena itu, berkaitan dengan tes kesehatan 

yang harus dilakukan kepada calon pengantin, dalam hal ini para ahli 

abstetri (ilmu kebidanan) dan ginekologi (ilmu keturunan) menyatakan 

                                                             
48 Hafizh Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual, (Jakarta: Wadi Press, 

2002), h. 191-192. 
49 As-Syekh al-Imam Hujjatu al-Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, 

AlGazali, al-Mustashfa (Tahqiq wa Ta‟liq Asy-Syaikh Muhammad Musthafa Abu Illa‟), Vol. 

1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 139-140. 
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bahwa sebaiknya calon pengantin memeriksakan dirinya tiga bulan 

sebelum melakukan janji pernikahan. Rentang waktu itu diperlukan 

untuk melakukan pengobatan jika ternyata salah seorang atau keduanya 

menderita gangguan tertentu.
50

 

Adapun suntikan Tetanus Toxoid yang lebih dikenal dengan 

suntikan TT sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya 

tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita yang 

diakibatkan hubungan seksual pertama. Suntikan TT biasanya juga 

diperlukan dan dianjurkan oleh para medis bagi para ibu hamil di usia 

kehamilan 5-6 bulan untuk mencegah terjadinya tetanus pada luka ibu 

ataupun bayi saat proses kelahiran. Sedangkan kekhawatiran adanya 

manipulasi serum TT pada suntikan yang diganti dengan serum 

kontrasepsi oleh para medis sebaiknya dihilangkan dan jika terbukti 

adanya pengalaman sebelumnya atau indikasi kuat mal praktik yang 

disengaja tersebut, maka dapat dilaporkan para pihak terkait dan yang 

berwenang, dan hal itu di samping melanggar kode etik kedokteran, 

juga merupakan suatu tindak pidana.
51

 

Dalam proses pemilihan pasangan dan prosedur pernikahan, 

Islam di samping aspek keimanan dan keshalihan (hifdz din) juga 

sangat memperhatikan aspek keturunan serta aspek kesehatan fisik dan 

                                                             
50 Dadang Hawari, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, (Jakarta: DanaBhakti 

Prima Yasa, 1996), h. 21 
51 Zakiah Daradjat, Islam dan Kesehatan Mental, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 

1996), Cet. Ke-VIII, h. 27. 
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mental (hifdz nasl dan hifdz „aql). Hal itu dapat kita kaji dari hadits 

Rasulullah SAW maupun ayat-ayat al-Qur‟an seputar pernikahan.  

Dalam sebuah riwayat tentang pelarangan Nabi terhadap 

pernikahan antara kerabat dekat apalagi yang diharamkan dalam surat 

an-Nisa: 23 tentang mahram agar terhindar dari lahirnya keturunan 

yang lemah fisik dan akal di samping memelihara aspek psikologis dan 

pertimbangan hubungan sosial yang sehat, adalah merupakan salah satu 

bentuk perhatian terhadap aspek genetik calon pasangan. Selain itu, 

anjuran Nabi SAW untuk memilih pasangan yang penuh kasih sayang 

(wadud) dan subur (walud) sebagaimana riwayat Abu Dawud, An-

Nasa‟i dan al-Hakim merupakan bukti perhatian Islam terhadap aspek 

fertilitas, karena di antara hikmah pernikahan adalah melaksanakan 

ibadah dengan memperbanyak keturunan yang shalih. Thariq Ismail 

Khalya dalam Az-Zawaj fil Islam, di samping menyatakan kriteria 

kesehatan pada calon mempelai wanita, juga menekankan bahwa calon 

suami harus sehat jasmani dan rohani steril dari berbagai penyakit yang 

dapat menghalangi dan menganggu kebahagiaan pernikahan seperti 

gangguan kejiwaan, lepra, impotensi, dan penyakit lainnya yang dapat 

menular ataupun menurun.  

Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Umar bin Khathab 

pernah memutuskan bahwa seorang pengantin pria diberi kesempatan 

selam satu tahun untuk menyembuhkan impotensinya, dan jika setelah 

melewati setahun belum sembuh dan pengantin wanita menuntut cerai 
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maka akan dikabulkan dan disetujui oleh pihak hakim. Hal ini 

merupakan indikasi pentingnya faktor keturunan dan kesuburan serta 

kesehatan seksual dalam pernikahan sehingga sangat diperlukan 

pemeriksaan.
52

 

Dengan demikian, berdasarkan data urgensi dan manfaat dari 

pemeriksaan kesehatan tersebut syariat Islam sangat menyambut 

anjuran agar calon pengantin melakukan pemeriksaan fertilitas dan tes 

kesehatan fisik maupun mental sekalipun serta tindakan imunisasi 

termasuk imunisasi TT pra menikah agar dapat diketahui lebih awal 

berbagai kendala dan kesulitan medis yang mungkin terjadi untuk 

diambil tindakan antisipasi yang semestinya sedini mungkin 

berdasarkan prinsip Mashlahah Mursalah (prinsip pengambilan 

langkah preventif) terhadap segala hal yang dapat membahayakan bagi 

panca maslahat tersebut di atas.  

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa bentuk tes 

kesehatan yang seharusnya dilakukan kepada calon pengantin dalam 

rangka menghindari terjadi kemudharatan dan mengutamakan 

kemaslahatan terhadap pasangan calon pengantin, yaitu dengan 

melakukan cek darah kepada pasangan calon pengantin dan selanjutnya 

diberikan suntikan.  

Adapun jenis suntikan yang diberikan adalah bentuk tindakan 

pencegahan setelah dilakukan diagnosa terhadap penyakit dari pasangan 

                                                             
52 Ibid., 
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calon pengantin berupa tes darah yang dilakukan.
53

 Namun, bila dalam 

tes darah terbukti bahwa tidak terdapat sesuatu yang akan 

memudharatkan kepada salah satu dari pasangan, maka kepada 

pasangan dilakukan tindakan pencegahan (preventif) ketika berdasarkan 

analisa bahwa dalam keluarga salah satu pasangan terdapat penderita 

penyakit yang tidak diinginkan. Akan tetapi, setelah dilakukan tes darah 

dan ternyata terbukti menderita penyakit dan memungkinkan 

kemudharatan dan tidak ada jalan solusi yang dari penyakit tersebut 

(kemungkinan sembuh) seperti HIV/AIDS, dalam hal ini tekad dan 

rencana untuk melangsungkan akad perkawinan dapat dicari jalan yang 

terbaik dari keduanya.
54

 

 

                                                             
53 Soekidjo Noto Atmodjo, Kesehatan Masyaratak: Ilmu dan Seni, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2007), h. 52. 
54 Muladino, Op. Cit, h. 86. 


