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ABSTRAK 

Deviana, Alfira. 2021. Implementasi Tes Urine Bagi Calon Pengantin Menurut 

Maslahah Mursalah (studi kasus Kantor Urusan Agama Prajurit Kulon Kota 

Mojokerto). Progam Studi Hukum Keluarga Islam , Fakultas Agama Islam, 

Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti M.Ag. 

Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati SH, MH. 

 

Kata Kunci: Tes Urine, Calon Pengantin, Maslahah Mursalah. 

Skripsi ini merupakan hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan dengan 

perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan 

dengan judul “Implementasi Tes Urine Bagi Calon Pengantin Menurut "Maslahah 

Mursalah” dengan studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prajurit Kulon 

Kota Mojokerto sebagai syarat tambahan dalam perkawinan. Berdasarka konteks 

penelitian skripsi ini  berfokus pada 1). Bagaimana pelaksanaan tes urine di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. 2). Bagaimana 

pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin meurut Maslahah Mursalah.  

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empris dan 

pendekatan deskriptif kualitatif Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan 

Teknik edit, verifikasi, analish, dan kesimpulan Dari hasil penelitan ini menunjukan 

bahwa pertama, kebijakan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin ini dilakukan 

untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam perkawinan Tata cara melakukan tes 

ini yaitu pasangan calon pengantin datang langung dan melakukan tes urine di Kantor 

Badan Narkotika Nasional atau Puskesmas setempat Persyaratanya membawa fotocopi 

KTP alau KK dan alat tes urine.  

 Calon pengantin wajib membawa sendiri alat tes urine dan melakukan tes urine 

di Kantor Badan Narkotika Nasional.. Calon pengantin harus membeli sendiri alat tes  

urine tersebut yang tersedia di Puskesmas atau Apotek terdekat. 

Hasil dari pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin menurut Maslahah Mursalah 

yang di tinjau dari manfaat dan kerugian (mudharat) yang termasuk dalam maslahah 

hajjiyyah kepentingan kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah 

daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami 

kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan 

dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. 

 

 

 



ABSTRACT 

Deviana, Alfira. 2021. Implementation of Urine Tests for Bride and Groom According 

to Maslahah Mursalah (case study of the Office of Religious Affairs for 

Prajurit kulon, Mojokerto City). Islamic Family Law Study Program, Faculty 

of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. H. Ahmad 

Subekti M.Ag. Advisor 2: Dwi Ari Kurniawati SH, MH. 

Keyword: Urine Test,  

This thesis is the result of an activity carried out with planning and referring 

to certain rules to achieve an activity goal with the title "Implementation of Urine Tests 

for Bride and Grooms According to "Maslahah Mursalah" with a study at the Office 

of Religious Affairs (KUA) Prajurit Kulon District, Mojokerto City as Additional 

requirements for marriage Based on the context of the research this thesis focuses on 

1) How the urine test is carried out at the Office of Religious Affairs (KUA) Prajurit 

Kulon District, Mojokerto City 2) How is the urine test carried out for prospective 

brides according to Maslahah Mursalah 

This research uses empirical juridical research method and qualitative 

descriptive approach. Then how to obtain data in the field through interviews and 

documentation. While in the data processing process using editing, verification, 

analysis, and conclusion techniques. The results of this research show that first, the 

policy of implementing a urine test for prospective brides is to complete the 

administrative requirements in marriage. conduct a urine test at the Office of the 

National Narcotics Agency or the local Health Center. 

Bride and groom are required to bring their own urine test kit and do a urine 

test at the Office of the National Narcotics Agency. Bride and groom must buy their 

own urine test kit which is available at the nearest Puskesmas or Pharmacy. 

The results of the urine test for the bride and groom according to Maslahah 

Mursalah which are viewed from the benefits and disadvantages (mudharat) which are 

included in the maslahah hajjiyyah (essential interests under the degree of al-maslahah 

daruriyyah), but are needed in human life so that they do not experience the difficulties 

and narrowness that if it is not fulfilled it will cause damage in life, it will only lead to 

narrowness and difficulty for him. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Islam adalah agama yang universal. Dimana agama Islam adalah agama 

yang mencakup seluruh isi kehidupan. Seperti juga agama-agama ortodoks 

lainnya, Islam terdiri dari doktrin dan metode yang menjadi tugas kita adalah 

memahami keduannya mengatur hubungan antara manusia dan Allah. 

Keharusan bagi manusia untuk menyadari bahwa Allah menjadi zat yang 

absolut dan manusia hanyalah  makhluk yang nisbi. Menjadi kewajiban 

manusia untuk menyadari kenyataan ini, untuk mengetahui bahwa hanya Allah 

yang dapat menjadi Tuhan, bahwa Allah yang mutlak, dan bahwa manusia 

hanyalah makhluk relatif yang telah diberi kebebasan oleh-Nya untuk 

menerima ataupun menolak kehendak-Nya.(M. Amin Abdullah, 2000: 16) 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara perempuan dengan laki – 

laki sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dengan itu kita perlu mempersiapkan dengan matang sebelum pernikahan.dari 

mulai lahir maupun batin. Adanya batasan usia yang di atur oleh Undang -

Undang pasti ada alasan yang menyangkut dengan tujuan pernikahan itu 

sendiri. Kecakapan serta mental juga beberapa persyaratan yang harus di 

lengkapi sebelum melakukan pernikahan, dan beberapa tes untuk mengecek 



kondisi dari para calon pengantin. Cek pra-nikah memliki tujuh tes yang 

meliputi tes golongan darah dan rhesus (RH), tes hepatitis, tes TORCH, tes 

HIV/AIDS, tes gula darah, tes urine, dan tes alat reprodusi. Peraturan ini 

dilangsungkan di provinsi jawa timur sejak 02 januari 2020.   

Sedangkan dalam KHI sendiri belum di atur sehingga muncul pro dan 

kontra dari para kalangan cendikiawan. Semua pasangan pasti medambakan 

keutuhan keluarga dan terwujudnya keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah, 

dan rahmah. Sejalan dengan hakikat perkawinan adalah menciptakan suatu 

kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku 

perkawinan, anak keturunannya, keluarga atau masyarakat. Pengertian 

perkawinan juga terdapat dalam undang-undang perkawinan, yaitu ikatan lahir 

batin antara pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun fenomena saat ini, 

masyarakat Indonesia banyak yang mengakhiri mahligai rumah tangganya 

dengan perceraian. Salah satu faktor terjadinya perceraian adalah adanya 

kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan yang berupa fisik, psikis, 

seksual maupun penelantaran rumah tangga yang selalu mengorbakan 

perempuan.(M Yahya Harapan, 1991:88) 

Dalam Islam, syariat memegang peranan yang sangat vital, bahkan 

menjadi kunci utama bagi penyelengaaraan ibadah. Syariat dianggap juga 

sebagai manifestasi dari keyakinan agama bagi komunitas muslim dalam 



beribadah. Secara etimologi, syariat berarti peraturan atau ketetapan yang Allah 

perintahkan kepada hamba-hamba-Nya. Kata syariat berasal dari kata syara’a 

al-syai’a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau, berasal 

dari kata syir’ah dan syari’ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana 

untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak 

memerlukan bantuan alat lain (Qardhawi, 2018:13). Syariat adalah hukum yang 

membuat seseorang menjadi muslim dengan menerimanya. Hanya seseorang 

yang menerima ikatan syariat sebagai tanggung jawabnya dapat disebut muslim 

meskipun ia tidak mampu memenuhi semua perintah yang terkandung di 

dalamnya dalam kehidupan. Syariat Islam mempunyai satu unit sumber yang 

tidak dapat dipisahkan yaitu wahyu Illahi. Wahyu Illahi memiliki dua bentuk. 

Pertama adalah wahyu yang jika dibaca bernilai ibadah yaitu Al-Qur’an. Kedua 

wahyu yang jika tidak dibaca tidak bernilai ibadah yaitu Sunah Nabi. Ada dua 

sumber syariat yang sering dihubungan dengan Al-Qur’an dan Sunah yaitu Ijma 

dan Qiyas. Keduanya sering dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama. Hukum 

ini mengandung semua aspek kehidupan manusia dan mengandung di 

dalamnya bimbingan bagi seorang muslim untuk hidup sesuai dengan kehendak 

Allah dengan menunjukkan dari sudut pandang religius tindakan dan barang 

yang harus dilakukan (wajib), mana yang dianjurkan (mandub), mana yang 

terlarang (haram), mana yang kurang baik (makruh), dan mana yang tak 

terlarang (halal) maupun tak dianjurkan (mubah). Syariat adalah pelembagaan 



kehendak Allah dalam bentuk yang spesifik, yang apabila diterima dan 

dilaksanakan akan memberikan jaminan bagi kehidupan yang harmonis di 

dunia dan kesejahteraan di hari kemudian (Nasr, 2015:71). 

Disebut sesuai fitrah jika syariat tetaplah syariat tak pernah menjadi 

hakikat dengan cara bagaimanapun. Sebagaimana sebuah pernikahan, maka 

serah terima (ijab qabul) adalah syariat yang harus ditempuh. Menempuh 

syariat atau pelaksanaan hukum semata-mata untuk sejak awal mewujudkan 

sakinah. Termasuk wahyu Illahi dalam bentuk sunah nabi pernikahan ini 

merupakan peraturan yang ditentukan oleh Islam, maksud dari peraturan 

tersebut agar menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan 

perkawinan dan mengharamkan zina. Tujuan dianjurkannya pernikahan dalam 

Islam adalah untuk melestarikan dan mengembangbiakan bani Adam, serta 

untuk mencari keturunan yang sah melalui agama Islam. Allah menciptakan 

laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21: 

 

ج ل ِتَسُكنُواْإِ  ن أَنفُِسُكم أَزَوَٰ تِِهۦٓ أَن َخلََق لَُكم م ِ ت ل ِقَوميَتََفكَُّرونَ َوِمن َءايََٰ ِلَك ََلَيَٰ َودَّةَوَرحَمةًإِنَِّفيذََٰ لَيَهاَوَجعَلَبَينَُكممَّ  

 

Artinya: 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 



tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir” (Departemen Agama RI, 2015:65). 

Dalam Islam tentang pencatatan perkawinan ini ditinjau melalui fiqh. 

Hukum pencatatan perkawinan di qiyaskan dengan suatu yang telah ada 

ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur’an, dan juga dengan adanya kaidah ushul 

fiqh yang mengantarkan pada maqashid syari’ah (tujuan Hukum Islam) 

dimaksudkan membawa kebaikan atau kemaslahatan dan menghindarkan dari 

keburukan apabila suatu perkawinan dicatatkan.(Bustanul Arifin, 1988:99) 

Sebagian besar negara-negara muslim, perundang-undangan biasanya 

didasarkan pada syariat, dan perundang-undangan tersebut menimbulkan 

banyak kontroversi. Masalah-masalah sekitar hukum perdata seperti 

perkawinan, perceraian, kepemimpinan pada satu orang menimbulkan 

kontroversi yang sangat tajam (Asghar, 2018:38). 

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 

Kompilasi Hukum Islam  menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang 

sangat kuat atau miistsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hukum Islam  menyatakan perkawinan 



adalah sah apabila dilakukan menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan 

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 5 ayat 

(2) menyatakan Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 

NO. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Peraturan Menteri 

Agama Pasal 2 ayat (1-3) Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. 

Disisi lain ada orang tua kedua calon pengantin, yang dikhawatirkan 

nantinya ketika telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif narkoba 

maka ditakutkan salah satu dari orang tua calon pengantin tidak mau 

melanjutkan perkawinan tersebut dikarenakan mereka tidak mau mempunyai 

menantu yang positif narkoba, hal ini sangat disayangkan sekali karena sangat 

merugikan salah satu pihak dari calon pengantin tersebut meskipun keterangan 

dari Kepala BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jatim menegaskan 

bahwa perkawinan tetap bisa dilangsungkan walaupun sudah dinyatakan positif 

narkoba dan nantinya setelah akad nikah akan melakukan rehabilitasi dari BNN 

(Badan Narkotika Nasional)  Kabupaten atau Kota setempat. 

Di Mojokerto bagi calon pengantin yang akan melangsungkan 

pernikahan ada tambahan persyaratan yaitu salah satunya ialah tes urine .tes 

urine sendiri di lakukan di BNN Kota Mojokerto. Alasan kenapa KUA Prajurit 



Kulon menjadi pilot projek MOU antara Kemenag dengan BNN ialah lokasi 

KUA Prajurit Kulon yang strategis dan juga dirasa KUA Prajurit Kulon di rasa 

mampu. Selain melayani akad pernikahan KUA Prajurit Kulon ramai pelayanan 

antara lain legalisir , surat keterangan belom menikah dan surat wali serta 

adminitrasi pelayanan perkawinan.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka sebagai pokok masalah 

yang dapat peneliti angkat adalah: 

1. Bagaimana implementasi tes urine di Kantor Urusan Agama Prajurit 

Kulon Kota Mojokerto ? 

2. Bagaimana Tes Urine bagi calon pengantin menurut maslahah 

mursalah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi tes urine di Kantor Urusan Agama 

Prajurit Kulon Kota Mojokerto 

2. Untuk mengetahui Tes Urine bagi calon pengantin menurut maslahah 

mursalah 

 

 



D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum 

khususnya tentang tes urien. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

bidang hukum khususnya tentang tes urine menurut maslahah 

mursakah bagi mahasiswa. 

 Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah 

didapatkan dari masa perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga 

masyarakat menjadi tahu tentang masalah tes urine menurut 

maslahah mursalah. 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa 

masukan bagi pemerintah terutama dalam pengambilan kebijakan 

menyangkut tes urine. 

 

 



E. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari multitafsir 

oleh pembaca yang berkaitan dengan judul yang peneliti paparkan. Maka perlu 

untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang 

tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu: 

1. Implementasi 

Suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan 

bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. 

2. Tes Urine 

Tes pemeriksaan untuk menganalisis kondisi fisik kimiawi dan 

mikroskopik urine. 

3. Calon Pengantin 

Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. 

4. Maslahah mursalah 

Dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang 

secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-quran dan as-Sunnah, al- 

Maqbûlah. 



 
 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang 

dapat diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah: 

1. Kebijakan tentang tes urine bagi calon pengantin sebagai syarat 

tambahan dalam perkawinan , termasuk KUA Prajurit Kulon sudah di 

waajibkan sebagai syarat administrasi dalam perkawinan. Tata cara 

melakukan tes ini yaitu pasangan dating ke Kantor Badan Narkoika 

Nasional atau Pukesmas setempa. Persyaratanya membawa fotocopy 

KTP, KK dan alat tes urine. Alon pengantin wajib membawa sendiri alat 

tes urine tersebut,itu tersedia di apotek terdekat. Tes urine sedniri di 

lakukan guna mengetahui calon pengantin sebag i pengguna atau tidak. 

Tujuanya  adalah melindungi generasi penerus melalui gerbang utama 

yakni pernikahan. 

2. Ditinjau dari konsep maslahah mursalah, kebijakan berlakunya surat 

pernyataan bebas narkoba di KUA Kota Mojokerto, terutama KUA 

Prajurit Kulon sebagai syarat tambahan pernikah diharapkan bisa 

memberikan manfaat besar bagi pasangan yang akan melakukan 

pernikahan dan pihak BNN dalam proses pencenggahan narkoba 

Kemaslahatan ini termasuk bersifat hadjiyah, yang merupakan salah 



 
 

 
 

satu usaha memelihara lima kebutuhan pokok, terutama dalam 

memelihara keturunan 

 

B. Saran 

Memberikan pemahaman hukum Islam yang lebih kepada seluruh Lapisan masyarakat, 

terutama calon pengantin atau yang belum menikah. Terkait persyaratan pendaftaran 

nikah. Kebijakan surat pernyataan bebas narkoba sangat banyak manfaatnya sehingga 

diharapkan dapat dipatuhi bagi calon pengatin dan tidak hanya sekedar formalitas aja 

Sehingga bagi BNN untuk tetap konsisten dan bagi calon pengantin untuk dapat 

mematuhi dan taat terhadap kebijakan ini demi kemaslashatan bersama. Dan semoga 

kedepanya ada yg membahas tentang tes urine ini  sebagai tes kehamilan yang 

mempengaruhi pelaksanaan perkawin 
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