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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan instruksi bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan

Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen

Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid calon pengantin

menginstruksikan kepada semua Kepala Kantor Departemen Agama dan Kepala

Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk:

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan

bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin sesuai dengan

pedoman pelaksanaan.

2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon

pengantin di daerah masing-masing.

3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Dirjend

Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjend PPM DAN PLP sesuai tugas

masing-masing.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut dapat dianggap sebagai dasar atau

landasan salah satu syarat administrasi pernikahan yang dibutuhkan oleh KUA

terhadap pasangan yang akan menikah, yaitu adanya surat atau bukti imunisasi

TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat.
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Jadi, sebagai salah satu syarat nikah adalah menyertakan surat keterangan

telah melakukan imunisasi bagi calon pengantin wanita, sedangkan untuk pria

cukup hanya surat keterangan sehat saja. Yang menjadi pertanyaan bagi calon

mempelai wanita, imunisasi apa yang harus dilakukan? Untuk apa imunisasi itu?

Kenapa calon mempelai pria tidak perlu ikut di imunisasi?

Manfaat imunisasi Tetanus Toxoid di antaranya adalah; pertama, melindungi

bayi yang baru lahir dari tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum adalah

penyakit tetanus yang terjadi pada bayi berusia kurang 1 bulan yang disebabkan

oleh clostridium tetani, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) dan

menyerang sistim saraf pusat. Kedua, melindungi ibu terhadap kemungkinan

tetanus saat terluka dalam proses persalinan. Ketiga, untuk mencegah timbulnya

tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita yang

diakibatkan hubungan seksual pertama. Ketiga, mengetahui lebih awal berbagai

kendala dan kesulitan medis yang mungkin terjadi untuk mengambil tindakan

antisipasi yang semestinya sedini mungkin. Keempat, mencegah terjadinya

toksoplasma pada ibu hamil. Kelima, mencegah penularan kuman tetanus ke janin

melalui pemotongan tali pusar.1

Surat keterangan sehat (yang dibutuhkan calon mempelai) sebenarnya

kurang lebih berisi data diri calon mempelai, seperti nama, tempat tanggal lahir,

usia, berat dan tinggi badan, dan tekanan darah. Serta ditambah dengan

pernyataan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menjalani

pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan berbadan sehat. Sedangkan apabila si

1 Syamsurijal Djauzi, Panduan Hidup Sehat dari Soal Pemeriksaan Kesehatan sampai
Vertigo, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hal. 21-22.
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calon mempelai meminta surat keterangan imunisasi, jenis imunisasi umum yang

diberikan adalah imunisasi Tetanus Toxoid.2 Untuk imunisasi jenis lainnya,

biasanya dilakukan apabila si calon pengantin memintanya.

Premarital test atau tes kesehatan pra nikah merupakan salah satu yang

harus dipenuhi dan merupakan aturan wajib dari pemerintah adalah vaksin

Tetanus Toxoid (TT). Menikah perlu banyak persiapan. Yang terutama tentu

kondisi kesehatan. Salah satu persiapan fisik bagi kaum perempuan yang

berkaitan dengan administrasi adalah surat keterangan bebas Tetanus Toxoid (TT).

‘Surat sakti’ tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas di Kantor Urusan

Agama (KUA). Surat yang di keluarkan oleh pihak berwenang dalam medis ini

sudah menjadi aturan resmi pemerintah sejak tahun 1986. Meskipun suntikan TT

pernah di dapat masa kecil, perempuan yang hendak menikah wajib mendapat

vaksinasi TT lagi. Vaksin TT dianggap penting karena tetanus pernah menjadi

momok yang berakibat kematian bayi Indonesia. Vaksinasi tetanus pada

perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari

infeksi tetanus.

Imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan kepada seseorang

dengan cara memberikan cairan (vaksin) tertentu sehingga dapat mencegah dari

penyakit. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain; tetanus,

TBC, differi, batuk rejan, polio, dan campak. Bagi calon pengantin perlu

memperoleh imunisasi agar tidak terserang oleh penyakit di atas dan tidak

2 Selanjutnya disingkat dengan TT.
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menular pada bayi yang akan dilahirkan, sehingga kematian ibu melahirkan dapat

terkurangi.

Muncul peraturan tersebut mengingat bahwa menurut Undang-undang

Nomor 9 tentang Pokok-pokok kesehatan bab I pasal 2: Yang dimaksud kesehatan

dalam Undang-undang ini adalah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental,

dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan

kelemahan.3

Adanya peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak dan

wajib untuk menjaga dan memelihara kesehatan demi tercapainya suatu tatanan

masyarakat yang sejahtera.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kasus tetanus pada bayi baru lahir

masih sering ditemui. Menurut WHO, angka kematian akibat tetanus di negara

berkembang 135 kali lebih besar dari pada di negara maju. Kondisi ini

dikarenakan tetanus terkait erat dengan masalah sanitasi dan kebersihan selama

proses kelahiran. Bisa jadi karena alat penggunaan kebidanan yang tidak steril,

misal guntingnya kotor.4

Masih banyak proses kelahiran di Indonesia dilakukan oleh tenaga tidak

terlatih dengan baik secara medis. Infeksi tetanus tidak hanya membahayakan

nyawa bayi, tapi juga ibu. Karena itu program vaksinasi TT ini terutama ditujukan

bagi kaum wanita di daerah pedesaan dan terpencil. Tapi sayangnya belum semua

perempuan mendapat vaksin TT sebelum menikah karena banyak pasangan yang

3 Indan Entjang, Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),
hal. 26.

4 Diakses tanggal 14 Januari 2016 dari http://puskesmassungkai. wordpress.com/
2010/11/22/tetanus-neonatorum-penyebab-utama-kematian-bayi-di-indonesia/
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menikah siri atau menikah secara agama saja. Sebenarnya target pemberian vaksin

ini tidak hanya pada perempuan yang akan menikah saja, tapi juga pada wanita

usia subur. Waktu yang tepat untuk mendapatkan vaksin TT sekitar dua hingga

enam bulan sebelum pernikahan. Ini diperlukan agar tubuh memiliki waktu untuk

membentuk antibodi. Ditambah lagi ada beberapa pasangan calon pengantin di

wilayah kerja KUA Kecamatan Kampar yang merasa enggan untuk melakukan

vaksinasi TT ini, dengan alasan tidak memiliki landasan dari segi agama.

Oleh karena itu, dalam tesis ini, penulis ingin membahas kegunaan

imunisasi Tetanus Toxoid dalam pandangan Maqâshid Syariah, yang penulis

kemas dengan judul: URGENSI VAKSINASI TETANUS TOXOID BAGI

CALON PENGANTIN PERSEPEKTIF KESEHATAN DAN MAQÂSHID

AL-SYARÎ’AH.

B. Penegasan Istilah

1. Imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit

dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap

penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi

berasal dari kata “imun” yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi terhadap

suatu penyakit hanya akan memberikan kekebalan atau resistensi pada penyakit
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itu saja, sehingga untuk terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi

lainnya.5

2. Vaksinasi

Kata “vaksinasi” berasal dari bahasa latin “vacca yang berarti “sapi.”

Diistilahkan demikian karena vaksin pertama berasal dari virus yang

menginfeksi sapi (cacar sapi). Vaksin adalah bakteri dan virus yang telah

dilemahkan. Jadi vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke tubuh

manusia dengan tujuan untuk mendapatkan efek kekebalan terhadap penyakit

tertentu.6

3. Tetanus Toxoid

Kata “tetanus” diambil dari bahasa Yunani yaitu “tetanos” dari “teinein”

yang berarti “menegang.” Penyakit ini adalah penyakit infeksi di mana spasme

otot tonik dan hiperrefleksia menyebabkan trismus (lockjaw), spasme otot

umum, melengkungnya punggung (opistotonus), spasme glotal, kejang dan

spasme dan paralisis pernapasan.7

Penyakit tetanus disebabkan oleh bakteri clostridium tetani yang terdapat

di tanah, kotoran hewan, debu, dan sebagainya. Bakteri ini masuk ke dalam

tubuh manusia melalui luka yang tercemar kotoran. Di dalam luka bakteri ini

5 Sue Hinchliff, Kamus Keperawatan, (Jakarta: EGC, 1999), hal. 76. Lihat juga M.William
Schwartz, Clinical Handbook of Pediatrics, (Jakarta: EGC, 2004), hal. 43.

6 Dikases tanggal 27 Juni dari http://duniaiptek.com/perbedaan-vaksinasi-dan-imunisasi/
7 Diakses tanggal 27 Juni 2014 dari wikipedia.org.
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akan berkembang biak dan membentuk toksin (racun) yang menyerang saraf.8

Jadi, imunisasi Tetanus Toxoid (TT) merupakan proses untuk membangun

kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Imunisasi

dengan vaksin TT ini diberikan 2 (dua) kali kepada wanita usia subur (calon

pengantin) dan kepada ibu hamil. Jadi, imunisasi Tetanus Toxoid adalah proses

untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi

tetanus.

4. Maqâshid al-Syarî’ah

Secara bahasa, Maqâshid al-Syarî’ah terdiri dari dua kata yakni,

Maqâshid dan syariah. Maqâshid adalah bentuk jamak dari maqshid yang

berarti “kesengajaan” atau “tujuan,” syariah berarti “jalan menuju sumber air.”

“Jalan menuju sumber air” ini dapat pula dikatakan sebagai “jalan ke arah

sumber pokok kehidupan.”9 Menurut al-Syâtibî, Maqâshid al-Syarî’ah

merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.10

Imam al-Syâthibî berpandangan bahwa tujuan utama dari Maqâshid al-

Syarî’ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum

yaitu antara lain: pertama, dharûriyyât. Secara bahasa berarti “kebutuhan yang

mendesak” atau “darurat.” Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu

diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal

8 A. Aziz Alimul. Hidayat, Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan.
(Jakarta: Salemba Medika, 2008), hal. 36.

9 Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1408 H/ 1988 M), juz. 5, hal. 3.643.
10 Ahsan Lihasanah, al-Fiqh al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi’, (Kairo: Dar al-Salam,

1418 H/ 2008 M), hal. 211. Lihat juga Yusuf al-Qardhawi, Fiqih Maqashid Syariah, terj.
Muhammad Salim, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar: 2007), hal. 112.
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pikiran, memelihara kehormatan dan keturunanan, serta memelihara harta

benda. Dalam kebutuhan dharûriyyât, apabila tingkat kebutuhan ini tidak

terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun

di akhirat. Kedua, hajiyyât. Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan

sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam

keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.Untuk menghilangkan kesulitan

tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan) yaitu hukum yang

dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan

tanpa rasa tertekan dan terkekang. Ketiga, tahsiniyyat. Secara bahasa berarti

“hal-hal penyempurna.” Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak

pula menimbulkan kesulitan.11

Jadi, maksud judul di atas adalah meneliti pentingnya imunisasi Tetanus

Texoid ditinjau lewat tujuan syariat (Maqâshid al-Syar’iah).

C. Fukus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah terkait imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin

ini di antaranya adalah:

a. Urgensi imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin menurut medis

b. Imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin menurut hukum Islam

11 Abu Ishaq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/
1989 M), juz. 2, hal. 87. Lihat juga Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa, (Beirut: Dar al-Fikr,
1401 H/ 1981 M), juz. 1, hal. 139-140.
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c. Urgensi imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin jika ditinjau lewat

Maqâshid al-Syarî’ah.

2. Pembatasan Masalah

Dari sekian banyak sisi yang bisa dikaji terkait judul penelitian ini,

namun agar terarah peneliti membatasi penelitian ini pada urgensi imunisasi

tetanus toxoid bagi calon pengantin perspektif medis dan Maqâshid al-

Syarî’ah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan

dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa urgensi imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin menurut

medis?

b. Bagaimana hukum imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin

ditinjau menurut perspektif Maqâshid al-Syarî’ah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin

menurut medis.

2. Untuk mengetahui hukum imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin

ditinjau menurut perspektif Maqâshid al-Syarî’ah.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban

mendalam mengenai apa pentingnya imunisasi tetanus toxoid menurut

medis dan Maqâshid al-Syarî’ah? Sedangkan secara administratif, adalah

untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister

dalam bidang hukum Islam (M.H) di Program Pascasarjana UIN Sultan

Syarif Kasim Riau.

2. Di samping ingin mencapai tujuan di atas, penelitian ini diharapkan

memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan

kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan,

khususnya dalam bidang fiqih kontemporer. Sedangkan secara praktis

dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan

dalam bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar

belakang masalah, definisi istilah, fokus penelitian (identifikasi, pembatasan, dan

perumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selain itu juga

memuat dan penelitian. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan

kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini. Bab

pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan

dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.
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Bab kedua, landasan teoritis, yang berisi kajian teori tentang konsep

Maqâshid al-Syarî’ah, meliputi pengertian Maqâshid al-Syarî’ah, pembagian,

tingkatannya, dan korelasi konsep tsawabit dan mutaghayyirat dengan Maqâshid

al-Syarî’ah.

Selain itu, juga berisi kajian teori tentang vaksinasi Tetanus Toxoid menurut

medis, meliputi pengertian dan urgensi vaksinasi TT, dan jenis-jenis vaksinasi.

Kegunaan bab ini adalah untuk mengenal objek organisasi yang diteliti dalam

penelitian ini.

Bab ketiga, metode penelitian, yang mencakup; jenis penelitian, sumber data

(data primer dan data sekunder), teknis analisis data, pendekatan yang digunakan,

teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.

Bab keempat, vaksinasi Tetanus Toxoid perspektif Maqâshid al-Syarî’ah.

Maksud bab ini adalah meninjau kegunaan vaksinasi Tetanus Toxoid ini menurut

tujuan syariat (Maqâshid al-Syarî’ah).

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.

Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis

ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan

dilengkapi dengan saran.


