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Abstrak 

 

 Dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia pemerintah 

menanggulanginya melalui sistem jaminan sosial, sedangkan dalam penelitian ini 

berfokus pada jaminan sosial kesehatan yang mana di Indonesia yang berlaku 

saat ini yaitu BPJS kesehatan. Karena dalam implementasi Jaminan sosial di 

Indonesia sendiri dipandang oleh MUI belum mencerminkan adanya unsur 

syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi 

sistem jaminan sosial di Indonesia dalam perspektif Islam, diharapkan  jika 

adanya pembentukan BPJS syariah guna untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat miskin dan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui masyarakat 

yang produktif. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

jenis penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer 

dan sekunder melalui berbagai cara yaitu melalui observasi, wawancara, 

literature review dan studi pustaka, dan juga dalam penelitian ini didasarkan 

pada fakta-fakta yang muncul. Kesimpulan dari penelitian ini BPJS di Indonesia 

masih belum mencerminkan adanya unsur syariah jika di pandang melalui hukum 

Islam. 

 

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Perspektif Islam, Kesejahteraan, Kemiskinan
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tujuan semua negara adalah meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan di bidang ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Kemiskinan merupakan 

problematika terbesar dalam kehidupan sebab dari kemiskinan mampu 

membahayakan banyak hal antara lain akidah seorang muslim dan akhlaknya 

yang dapat mempengaruhi ketentraman masyarakat (Jaribah, 2003). Mengetahui 

bahayanya kemiskinan maka pemerintah memberikan sebuah fasilitas agar 

rakyatnya bisa bertahan hidup dan mampu menjadi masyarakat yang produktif 

dengan adanya sistem jaminan sosial.  

Menurut Jaribah (2003), sesungguhnya Islam datang dan memandang 

kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi. Bahkan 

dalam Islam  menetapkan hak bagi fakir-miskin dalam harta orang-orang yang 

kaya, seperti zakat, shadaqah sunnah, dan kegiatan sosial lainnya yang 

termasuk dalam kategori pembentukan sistem jaminan sosial, sehingga melalui 

sistem tersebut dapat terjadi pengembalian distribusi pemasukan dalam ekonomi 

Islam. 

Negara Indonesia merupakan negara yang bersifat demokrasi yang 

memiliki tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera melalui berbagai 

cara salah satunya dengan menjaga keselamatan kerja dan kesehatan kerja 
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adalah upaya untuk menjamin dan menjaga kesehatan serta keutuhan jasmani 

dan rohani para tenaga kerja khusunya, untuk menuju masyarakat yang adil dan 

makmur (Mangkunegara, 2009) dan mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi Negara. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia tahun 1945 menerangkan 

bahwa setiap orang berhak memperoleh kesehatan dan berhak atas jaminan 

sosial, kemudian dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) menyebutkan fakir miskin dan 

anak terlantar dipelihara oleh Negara dan Negara mengembangkan sistem 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik 

secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  

Menurut Edris (2016), setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial nasional 

bertujuan untuk memberikan jaminan agar terpenuhinya kebutuhan dasar hidup 

yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Menurut Undang-

Undang N0. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Sistem 

jaminan sosial ini dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

(BPJS), definisi BPJS sendiri adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 

selanjutnya disingkat BPJS adalah sebuah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan 

terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang 

layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya, BPJS sendiri ada dua jenis 

kegiatan jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. 

Menurut Putri (2014), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 
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Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada 

Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan, 

sedangkan BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan 

bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan 

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Dalam 

penelitian ini berfokus pada salah satunya yaitu BPJS kesehatan yang  menurut 

Undang-Undang No 24 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

menjelaskan beberapa prinsip BPJS antara lain: a. kegotongroyongan b. Nirlaba 

c. keterbukaan d. kehati-hatian e. akuntabilitas f. portabilitas g. kepesertaan 

bersifat wajib h. dana amanat dan i. hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial 

dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-

besar kepentingan peserta. BPJS juga memiliki sebuah sistem antara lain: sistem 

pendaftaran, sistem pembayaran, dan sanksi. Dalam penelitian ini meneliti pada 

permasalahan sistem pembayaran.  

Menurut Agustianto (2014), jaminan sosial menduduki posisi yang sangat 

penting dalam Islam, karena itu secara substansial, program pemerintah 

Indonesia menerapkan sistem jaminan sosial di Indonesia, melalui konsep 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah diundangkan tahun 2004 dan 

melalui pembentukan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang 

diundangkan tahun 2011, sesungguhnya merupakan tuntutan dan perintah dari 

ajaran syariah. Maka patut bersyukur dan memberikan apresiasi yang tinggi 

kepada Negara atau Ulil Amri (pengelola negara) yang telah menerapkan 

program kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan BPJS, baik BPJS 

kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Namun begitu adanya perbedaan 

mengenai sistem jaminan sosial dalam Islam dan sistem jaminan dalam 
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perundang-undangan, baik itu tata cara maupun mekanismenya terutama  

mengenai sistem pembiayaan. Jika melihat pada Undang-undang SJSN (Sistem 

Jaminan Sosial Nasional) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 

didalamnya pada pasalnya yakni pasal 17 menyebutkan bahwa setiap peserta 

BPJS diwajibkan untuk membayar iuran. Artinya di sini rakyat atau peserta 

jaminan sosial seakan dimandirikan dan negara melepaskan tanggung jawab 

untuk memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja. Sebagai peserta BPJS 

Kesehatan apabila tidak membayar iuran akan dikenakan sanksi (denda). Hal ini 

sangat berbeda dengan sistem jaminan sosial dalam hukum Islam. 

Mengenai penjelasan diatas tentang betapa pentingnya jaminan sosial 

bagi masyarakat terutama kaum muslim, sependapat dengan Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Fatwa DSN-MUI NO 98/DSN-MUI/XII/2015 memberikan 

sebuah keputusan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan 

selama ini tidak sesuai syariah karena mengandung unsur riba dan gharar 

sebagaimana keputusan Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 

Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah. Bahwa masyarakat memerlukan 

penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan syariah, dan hal 

ini menimbulkan polemik. Namun MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat 

yang mewadahi ulama, zuama (pemimpin), dan cendekiawan muslim di 

Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di 

seluruh Indonesia ingin memberikan jalan keluar melalui pembentukan BPJS 

syariah (Itang, 2015).  

Menurut Itang (2015), merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI NO 98/DSN-MUI/XII/2015) diatas dan 

beberapa literatur, tampaknya bahwa secara umum program BPJS kesehatan 

belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Terlebih lagi jika 
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dilihat dari hubungan hukum atau akad antar pihak. MUI kemudian merumuskan 

beberapa masalah yang menimbulkan program jaminan sosial nasional 

dikatakan tidak sesuai syariah.  Pertama, gharar (ketidak jelasan) bagi peserta 

dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan, arti 

dari gharar adalah keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk 

merugikan pihak lain. Kedua, mukhatharah (untung-untungan), yang berdampak 

pada unsur maysir (judi). Ketiga, Riba secara literatur berarti bertambah, 

berkembang, atau tumbuh. Menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan 

dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam 

menjelaskan riba, namun secara umum yang menegaskan bahwa riba adalah 

pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam 

secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam sudah kita 

ketahui dalam Islam sangat melarang adanya unsur tersebut. 

Melihat dari hal tersebut BPJS juga seharusnya sesuai dengan hukum 

positifnya antara lain berdasarkan UUD 1945 pasal 28 H dan pasal 34 UUD RI 

1945, di pasal 28 H menjelaskan tentang (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang 

berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak 

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 

secara sewenang-wenang oleh siapapun (www.mahkamahkonstitusi.go.id).  

Landasan pada hukum positif selanjutnya pada UUD RI 1945 pasal 34 

yang menjelaskan tentang (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar 
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dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. 

 Dari uraian di atas pada poin ketiga dari pasal 28 H  mengenai setiap 

orang berhak atas jaminan sosial sudah menegaskan bahwa tujuan dari jaminan 

sosial juga memilik landasan hukum yang kuat dan memiliki tujuan yang bagus 

pada masyarakat Indonesia agar masyarakat mampu meningkatkan taraf kualitas 

hidupnya. Sedangkan dalam pasal 34 juga menyatakan bahwa Negara 

bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi 

masyarakat kurang mampu agar kehidupannya menjadi lebih layak. Jadi bisa 

disimpulkan bahwa BPJS menurut Fatwa DSN MUI NO 98, UUD 1945 pasal 28 

H dan pasal 34 memiliki tujuan yang sama ingin meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaan sistemnya ada beberapa perbedaan 

dalam sistem pembayarannya yang dijelaskan dalam Fatwa MUI yang melarang 

adanya unsur yang tidak mengandung unsur syariah, hal ini yang membuat 

alasan mengapa masyarakat Indonesia membutuhkan BPJS yang syariah. 

Merujuk pada penjelasan di Fatwa DSN MUI no 98 yang seharusnya 

BPJS tidak mengandung tiga unsur yang dilarang dalam Isalm (Maisir, gharar, 

dan riba), semua juga ditegaskan melalui hadits dari Abu Hurairah, ia berkata 

Artinya: “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh 

(hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar 

(mengandung unsur ketidak jelasan)” (HR. Muslim no. 1513). Dengan penjelasan 

tersebut, sekaligus Al-Quran sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-
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perbuatan yang dijelaskan itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177  disebutkan 

sebagai berikut:  

ٌَْس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب وَ  لَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن َءاَمَن بِاهللِ َواْلٌَْوِم اآلِخِر َواْلَمالَئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبٌٌَِِّن لَ

َوَءاتَى قَاِب َوأَقَاَم الصَّالَةَ َوَءاتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه ذَِوي اْلقُْربَى َواْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌَن َواْبَن السَّبٌِِل َوالسَّائِِلٌَن َوفًِ الرِّ 

اِء َوِحٌَن اْلبَأِْس أُولَئِ  رَّ ابِِرٌَن فًِ اْلبَأَْساِء َوالضَّ َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهدُوا َوالصَّ َك الَِّذٌَن َصدَقُوا َوأُولَئَِك هُُم الزَّ

تَّقُوناْلمُ  . Al-Baqarah ayat: (177) 

 Artinya: “ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan 

harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; 

dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; 

dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang 

yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka 

itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang 

bertakwa.”(177) 

 Berdasarkan uraian latar belakang, alasan pemerintah membentuk 

sebuah kebijakan yang harus dijalankan oleh BPJS yaitu sebuah sistem jaminan 

sosial yang berunsurkan syariah yang akan menimbulkan tingkat kenyamanan 

pada masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan mengikuti kebijakan 

pemerintah berupa BPJS kesehatan, mereka memiliki tujuan agar kesehatannya 

terjamin. Dalam hal ini penulis memiliki ketertarikan dalam mengamati dan 

mengetahui  sebuah kebijakan pemerintah dalam implementasi sistem jaminan 

sosial di Indonesia melalui perspektif jaminan sosial menurut hukum Islam. 

Penelitian ini juga mengetahui adanya permasalahan antara Negara sebagai 
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penyelenggara jaminan sosial, namun ternyata dalam undang-undang No 24 

tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial pasal 10 tentang fungsi 

dan tugas BPJS poin D yang berbunyi mengelola Dana Jaminan Sosial untuk 

kepentingan peserta, jadi negara berpindah alih sebagai pengelola dana BPJS. 

Hal ini penulis menganalisis sesuai dengan tujuan jaminan sosial, yaitu 

memfasilitasi masyarakat miskin dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. Sehingga dengan alasan dan permasalahan yang ada 

maka penulis mengangkat judul: ”Implementasi Sistem Jamianan Sosial di 

Indonesia dalam Perspektif Islam”. 

1.2 Fokus Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas fokus penelitian tersebut 

adalah bagaimana implementasi jaminan sosial di Indonesia dalam perspektif 

Islam ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui implementasi jaminan sosial di Indonesia  dalam perspektif Islam.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak bagi Pemerintah 

khususnya dewan jaminan sosial nasional, bagi mahasiswa, bagi akademis, dan 

bagi pembaca sekaligus peneliti sebagai berikut: 
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a. Bagi Mahasiswa  

Hasil penelitian ini dapat diguna kan sebagai acuan untuk 

penelitian selanjutnya, sehingga hasil penelitian tersebut menjadi 

lebih sempurna. 

b. Bagi Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat dijadikan masukan yang 

mampu memberikan referensi lebih tentang pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang sistem jaminan sosial di 

Indonesia, dan menambah pengetahuan dibacaan ilmiah.   

c. Bagi Pembaca dan peneliti  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu 

mengetahui jaminan sosial di Indonesia ini apakah sudah sesuai 

dengan hukum Islam dan dapat mengetahui apakah jaminan 

sosial yang berdasarkan hukum Islam dapat mempengaruhi 

tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia 

dan mampu meningkatkan daya tarik masyarakat agar mengikuti 

program pemerintah yang bertujuan memfasilitasi jaminan sosial 

masyarakat.  
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BAB II 

KAJIAN  TEORI 

 

2.1   Jaminan Sosial sebagai Tanggung Jawab Negara 

Jaminan sosial di Indonesia memiliki berbagai macam pengertian, 

menurut cara pandang atau dalam berbagai perspektif antara lain sebagai 

berikut:  

2.1.1  Jaminan Sosial: Berbagai Perspektif  

Menurut Putri (2014), dalam buku Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial 

Nasional), Pengertian Asuransi Kesehatan Sosial (Jaminan Kesehatan Nasional-

JKN) sebelum membahas pengertian asuransi kesehatan sosial, beberapa 

pengertian yang patut diketahui terkait dengan asuransi tersebut adalah:  

1. Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat 

wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas 

resiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota 

keluarganya (UU SJSN No.40 tahun 2004).  

2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan 

program Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  

3. Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak. Dengan demikian, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN).  
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4. Sistem jaminan sosial nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme 

asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan 

(Undang-Undang No.40 Tahun 2004).  

5. Sistem jaminan sosial nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme 

asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan 

Undang-Undang No.40 Tahun 2004  tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi 

dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat  memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan masyarakat yang layak. 

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program Negara yang 

bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat. Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial 

nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang 

lebih menyeluru h dan terpadu (Rolos,dkk, 2014). 

Menurut Setiawan (2011), jaminan kesehatan sosial menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah 

dalam menjamin kesehatan masyarakatnya diperkuat dengan dikabulkannya 

Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU No. 40 Tahun 2004 

yang memberikan kewenangan sekaligus amanah konstitusi kepada pemerintah 

daerah untuk menyelanggarakan sistem jaringan kesehatan daerah baik provinsi 

maupun kabupaten atau kota. 

Demikian pula dalam Islam menjelaskan, jaminan sosial tertuang dalam 

Al-Qur‟an (Surah An-Nahl Ayat 90) yang memiliki arti: “Sesungguhnya Allah 

menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu 
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kerabat, dan Allah  melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

Dapat kita ketahui inti dari sebuah ayat di atas menjelaskan bahwa 

sebuah kebijakan pemeritah haruslah berlaku adil, namun hingga kini jaminan 

pelayanan kesehatan oleh pemerintah belum terlaksana sesuai harapan. 

Program Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin yang dijalankan 

pemerintah sejak tahun 2005 menuai banyak kendala. Masih banyak masyarakat 

miskin yang belum terjaring program ini. Padahal sejatinya program ini 

diluncurkan untuk memperbaiki sistem bantuan pemerintah yang diberikan 

kepada pemegang kartu keluarga miskin. 

Dalam konsideran dalam UU No.40 Tahun 2004 pasal 1 telah disebutkan 

bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidup yang layak, dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya 

masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. 

Menurut Putri (2014), dalam buku Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial 

Nasional), menjelaskan SJSN adalah program negara yang bertujuan untuk 

memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan 

hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami 

kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. 

Pengertian SJSN sebagaimana ditentukan dalam UU SJSN tersebut bermakna 

bahwa jaminan sosial adalah instrumen negara yang dilaksanakan untuk 

mengalihkan resiko individu nasional dengan dikelola sesuai asas dan prinsip-

prinsip dalam UU SJSN. 
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Menurut Setiawan (2011), kewajiban negara (state obligation) untuk  

memberikan jaminan pada setiap warga untuk memperoleh akses yang baik 

terhadap berbagai kebutuhan dasar manusia (terutama makanan, kesehatan, 

tempat tinggal dan pendidikan). Sedangkan yang lain jaminan sosial berbicara 

tentang proteksi negara bagi warga terhadap kondisi-kondisi yang potensial 

mendegradasi harkat dan martabat manusia, seperti kemiskinan, usia lanjut, 

cacat, dan pengangguran. Dibanyak negara, terutama negara-negara yang 

menganut sistem negara kesejahteraan (welfare state), sistem jaminan sosial 

yang baik dimaknai sebagai titik sentral makna eksistensi negara. Negara ada 

untuk kesejahteraan rakyat, bukan rakyat ada demi prestasi negara. Tidak 

jarang, pemaknaan dan implementasi ide jaminan sosial di suatu negara menjadi 

indikator terpilih/tidaknya sebuah kabinet untuk memimpin pemerintah di masa 

datang. Itu sebabnya, kebanyakan pemerintah negara-negara beradab secara 

serius memaknai pelaksanaan jaminan sosial. 

Menurut Setiawan (2011), “perlindungan sosial” (social protection) adalah 

istilah yang sering digunakan sebagai konsep yang lebih luas untuk mencakup 

jaminan sosial, asuransi kesehatan dan jaminan yang diberikan di sektor swasta. 

Sedangkan Jaminan Sosial Nasional adalah program  pemerintah dan 

masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan 

kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya 

pendapatan. 

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana 

tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2. Secara universal jaminan sosial 

dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB 
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(1948), dimana Indonesia ikut menandatanganinya. Kesadaran tentang 

pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada 

Perubahan UUD 45 tahun 2002, Pasa l 34 ayat 2, yaitu “Negara 

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat”. 

Perlindungan jaminan sosial mengenal beberapa pendekatan yang saling 

melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat mencakup seluruh 

rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi 

masyarakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi sosial 

(compulsory social insurance), yang dibiayai dari kontribusi/premi yang 

dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Kontribusi/premi 

dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/upah yang 

dibayarkan oleh pemberi kerja. Pendekatan kedua berupa bantuan sosial (social 

assistance) baik dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai maupun 

pelayanan dengan sumber pembiayaan dari negara dan bantuan sosial dan 

masyarakat lainya. 

Konsep Distribusi  dalam Jaminan sosial merupakan salah satu sebuah 

kebijakan Negara yang memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan 

masyarakat melalui fasilitas yang diberikan yaitu memberikan jaminan pada 

perlindungan jaminan sosial mereka. (Jaribah, 2003) dalam ekonomi kapitalisme 

memfokuskan pembagian “Pemasukan Negara” diantara unsur-unsur produksi, 

kemudian memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang menentukan harga 

(bagian) unsur-unsur produksi dari “pemasukan Negara”. Karena itu konsep dari 

paham kapitalisme memutlakkan sistem distribusi dengan terminologi “teori 

harga unsur produksi” sedangkan distribusi income di antara individu masyarakat 

dan kelompoknya, tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali di masa 

belakangan ini, dan dengan tingkat yang terbatas.  
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 Tujuan dari ekonomi islam sendiri mengenai sistem distribusi yang 

merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, 

sistem distribusi dalam Islam memiliki ketertarikan dalam sistem politik syariah 

antara lain tujuannya sebagai berikut: tujuan dakwah, tujuan pendidikan dan 

tujuan sosial dalam penulisan ini berfokus pada tujuan sosialnya, dalam 

pendistribusian memilik tujuan sosialnya yang terpenting adalah: 

1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan 

prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. 

2. Keadilan dalam distribusi mencakup pendistribusian sumber-sumber 

kekayaan, pemasukan di antara unsur-unsur produksi dan pendistribusian 

diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam 

pendistribusian di antara generasi sekarang dan generasi masa depan.  

3. Mampu menetralisir kesenjangan atau ketidakadilan pendistribusian 

antara penduduk miskin dan penduduk yang memliki kekayaan lebih agar 

mampu menciptakan kehidupan yang tentram dan sejahtera. 

 Mampu dipahami dari tujuan dan beberapa perbedaan konsep 

pendistribusian baik dalam islam dan paham kapitalis adanya masalah pada 

ketidakadilan yang tidak merata dalam pembagian pemasukan dana negara 

pada rakyat terutama rakyat yang membutuhkan.  

2.1.2  Tujuan Jaminan Sosial di Indonesia 

Dalam UU no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional 

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan 

memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh 

rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat (2) dan ayat 

(3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem 

jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi 

masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. Dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, bangsa 

Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan 

penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip 

kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, 

kepesertaan bersifat wajib, dana  amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan 

sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk 

sebesarbesarnya kepentingan peserta. 

2.1.3  Pelayanan Jaminan  Kesehatan  Nasional  

 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan JKN diatur dalam: (1). UU SJSN 

Pasal 23.  (2) .Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan 

Kesehatan Pasal 29 hingga 31, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), (2).  (3) Peraturan 

Presiden No. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan PerPres No. 12 Tahun 2013 

Pasal 32 dan Pasal 34 ayat (3). (4). Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 

2013 Pasal 13 sampai dengan Pasal 31. (5) Surat Edaran Menteri Kesehatan 

No.32Tahun2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta 

BPJS Kesehatan. (6) Peraturan BPJS Kesehatan. 

 Prosedur penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam Program JKN 

adalah sebagai berikut:  

1. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang dengan mewajibkan peserta untuk memperoleh 
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pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama 

tempat peserta terdaftar  bila terdapat indikasi medis peserta 

berhak untuk dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut terdekat sesuai 

dengan sistem rujukan. 

2. Untuk pertama kali setiap peserta didaftarkan oleh BPJS 

Kesehatan pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang 

ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Setelah paling sedikit 

tiga bulan selanjutnya, Peserta berhak memilih fasilitas kesehatan 

tingkat pertama yang diinginkannya. 

3. Pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan milik 

Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan badan 

penyelenggara jaminan sosial. 

4. Pelayanan kesehatan gawat darurat dapat diberikan di setiap 

fasilitas kesehatan termasuk fasilitas kesehatan yang tidak 

menjalin kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial. 

5. Peserta yang menerima pelayanan gawat darurat di fasilitas 

kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, 

harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama 

dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya 

teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan. 

6. Pelayanan rawat inap dirumah sakit diberikan di kelas standar dan 

ruang perawatan diberikan berdasarkan besaran iuran yang 

dibayarkan. 

7. Program JKN wajib memberikan kompensasi untuk memenuhi 

kebutuhan medik peserta yang berada di daerah yang belum 
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tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Kompensasi 

dapat diberikan dalam bentuk uang tunai. 

8. Program JKN menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai 

dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, 

efektifitas dan efisiensi obat atau bahan medis habis pakai dengan 

berpedoman kepada daftar dan harga obat dan bahan medis 

habis pakai dalam Formularium Nasional, serta Kompendium Alat 

Kesehatan, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

9. Program JKN menjamin pelayanan obat-obatan yang sesuai 

indikasi medis namun tidak tersedia dalam Formulasi Nasional, 

oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjutan berdasarkan persetujuan 

Komite Medik dan kepala/direktur rumah sakit. 

10. Program JKN menjamin pelayanan ambulan untuk transportasi 

pasen rujukan antar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan 

BPJS Kesehatan, yang disertai dengan upaya menjaga 

keselamatan pasien. Dalam kondisi gawat darurat, pelayanan 

ambulan dapat diberikan untuk rujukan ke fasilitas kesehatan yang 

tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk 

penyelamatan nyawa pasien. 

11. Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan 

menerapkan sistem kendali mutu, sistem kendali biaya dan sistem 

pembayaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaminan 

kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan 

kesehatan. 

12. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan 

pelayanan, peserta dikenakan urun biaya. 
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13. Program rujuk balik diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan 

tingkat pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis 

atau dokter subspesialis untuk peserta dengan penyakit kronis 

dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau 

asuhan perawatan jangka panjang.  Saat ini program rujuk balik 

dibatasi pada kasus hipertensi dan diabetes melitus tipe dua, atau 

bila ada ketentuan lain dari Menteri Kesehatan. 

 Menurut Hasfa (2011), definisi pelayanan kesehatan, pelayanan 

merupakan suatu aktivitas atau serangkaian alat yang bersifat tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba), yang terjadi akibat interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan 

yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan konsumen. Pemanfaatan 

pelayanan kesehatan adalah penggunaan fasilitas pelayanan yang disediakan 

baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas 

kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut 

yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, penerimaan 

masyarakat dan kewajaran, mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau serta 

bermutu. 

 Pelayanan jaminan kesehatan sosial mementingkan kepuasan dalam 

pelaksanaanya. Kepuasan adalah reaksi emosional terhadap kualitas pelayanan 

yang dirasakan dan kualitas pelayanan yang dirasakan merupakan pendapat 

menyeluruh atau sikap yang berhubungan dengan keutamaan pelayanan. 

Dengan kata lain kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan yang 

dipandang dari kepentingan konsumen dalam hal ini adalah pasien. Pelayanan 

kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan kesehatan yang dapat 

memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat 
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kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan kode 

etik dan standar pelayanan profesi yang ada. Pemuasan pelanggan atau pasien 

adalah prinsip daftar manajemen mutu kualitas (Hasfa, 2011). 

2.1.4 Jenis-Jenis Jaminan Sosial  

 Jaminan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis untuk 

mengetahui lebih mengenai jenis  jaminan sosial antara lain:  

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Menurut Jaribah (2003), jaminan sosial terhadap tenaga kerja mempunyai 

peranan dan arti yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada 

umumnya dan dalam peningkatan produksi dan produktivitas khususnya, 

sehingga perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan dengan 

cara menyelenggarakan jaminan sosial, baik bagi tenaga kerja maupun 

keluarganya. Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi 2 program: 

a. Program jaminan kecelakaan kerja 

b. Program tabungan hari tua yang dikaitkan dengan jaminan kematian 

 Dua program diatas sebenarnya adalah yang pertama untuk melindungi 

tenaga kerja terhadap resiko akan hilang atau berkurangnya penghasilan dari 

tenaga kerja bersangkutan karena adanya kecelakaan kerja yang disebabkan 

oleh penggunaan alat-alat besar dan teknologi modern serta bahan-bahan kimia. 

Kedua untuk melindungi resiko di hari tua yang akan mengakibatkan terputusnya 

penghasilan tenaga kerja. Dihari tua, tenaga kerja juga membutuhkan akan 

adanya jaminan tersedianya dana yang dimanfaatkan pada saat sudah berhenti 

bekerja, baik karena sudah mencapai hari tua (usia 55/56 tahun) atau waktu 

menderita cacat tetap dan total ataupun pada waktu meninggal dunia. Oleh 
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karena itu tabungan hari tua yang dikaitkan dengan program jaminan kematian 

diharapkan dapat: 

a. Membuat tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan minimum dihari 

tuanya   beserta keluarganya. 

b. Memberikan ketenangan kerja bagi tenaga kerja pada usia produktif. 

2. Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil 

 Tabungan jaminan pegawai negeri semula berasal dari forced saving, 

tujuannya ialah untuk memberikan tambahan pada pensiun. Pada jaminan sosial 

dapat kita lihat 3 macam resiko yang dijamin: 

a. Death benefit (jaminan kematian). 

b. Maturity benefit (setelah waktu tertentu pegawai menerima sejumlah uang 

pertanggungan). 

Seandainya setelah pegawai pensiun, sedang ia masih hidup, maka 

pegawai tadi akan menerima uang tunjangan pensiun tersebut. Ini namanya 

“maturity benefit”. Jika ia meninggal dunia, maka yang berhak menerima ialah 

ahli warisnya. Keadaan ini disebut “death benefit” Disability benefit yaitu jaminan 

diberikan jika mendapat kecelakaan, sehingga tidak mampu menjalankan 

tugasnya. 

3. Jaminan Sosial Pensiun dan Tabungan Hari Tua 

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap 

bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tabungan hari 

tua adalah suatu program Jaminan sosial pegawai negeri sipil, terdiri dari 

asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi 
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kematian. Ada 4 jenis hak yang diperoleh peserta Asuransi Sosial Pegawai Sipil 

akibat peristiwa berhenti dari pegawai negeri sipil: 

a. Hak atas pembayaran pensiun karena pensiun, besarnya dan cara 

pembayarannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pensiun. 

b. Hak atas pembayaran santunan asuransi kematian karena meninggal 

dunia pada masa aktif peserta, suami/istri peserta, anak peserta. 

c. Hak atas pembayaran tabungan hari tua karena pensiun, meninggal 

dunia pada masa aktif, atau karena sebab lainnya. 

d. Hak atas pembayaran kembali nilai tunai iuran Asuransi Sosial Pegawai 

Negeri Sipil karena berhenti dengan hormat atau tidak hormat. 

4. Jaminan Sosial Kesehatan 

 Dalam hukum asuransi, evenemen adalah peristiwa tidak pasti yang 

menjadi beban penanggungan. Dalam jaminan sosial kesehatan yang dimaksud 

dengan peristiwa tidak pasti adalah keadaan sakit yang mengancam kesehatan 

peserta. Apabila keadaan ini terjadi akan mengakibatkan hilang atau 

berkurangnya penghasilan karena pengeluaran biaya perawatan dan 

pengobatan. Resiko atas keadaan inilah yang menjadi beban jaminan Badan 

Penyelenggara sebagai penanggung. 

 Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi 

peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Biaya 

pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan, dibayar 

berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan. Namun untuk 

semua biaya yang melebihi standart pelayanan dan tarif menjadi beban dan 

tanggungan jawab peserta. 
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2.2 Jaminan Sosial dalam Persepektif Islam  

 Jaminan sosial dalam perspektif islam ada tiga sumber pendapat di kutip 

dari beberapa sumber dan teori yaitu sebagai berikut: 

2.2.1 Jaminan Sosial Menurut Hukum Islam (Al-Quran dan Hadist) 

a) Demikian pula dalam Islam menjelaskan,  jaminan sosial tertuang dalam 

Al-Qur‟an (Surah An-Nahl Ayat 90) yang memlliki arti: “Sesungguhnya 

Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi 

kepada kamu kerabat, dan Allah  melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.” Dapat kita ketahui inti dari sebuah 

ayat di atas menjelaskan bahwa sebuah kebijakan pemeritah haruslah 

berlaku adil, namun hingga kini jaminan pelayanan kesehatan oleh 

pemerintah belum terlaksana sesuai harapan. Program Asuransi 

Kesehatan bagi masyarakat miskin yang dijalankan pemerintah sejak 

tahun 2005 menuai banyak kendala. Masih banyak masyarakat miskin 

yang belum terjaring program ini. Padahal sejatinya program ini 

diluncurkan untuk memperbaiki sistem bantuan pemerintah yang 

diberikan kepada pemegang kartu Keluarga Miskin. 

b) Al-Baqarah ayat 177 yang artinya: kebijakan itu bukanlah menghadapkan 

wajahmu kearah timur dan ke barat, tetapi kebijakan itu ialah kebijakan 

orang kepada yang beriman kepada Allah, hari akhir, malakat-malaikat, 

kitab-kitab, dan Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam 

perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba 

sahaya, yang melaksanakan zakat, orang-orang yang menempati janji 



24 
 

apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, 

penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang 

benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. 

c) Nabi shallallahu Alaihi wa sallam,bersabda: Artinya “orang mukmin bagi 

orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagiannya 

menguatkan sebagaian yang lain” Atas dasar tersebut, maka terminologi 

jamianan sosial mengandung beberapa makna yang dicakup terminologi 

pengembalian distribusi, yang di antara makna terpenting tersebut 

adalah, 1.Keharusan, 2.Tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik 

dari individu terhadap individu, dari jamaah kepada individu terhadap 

jamaah, dan 3.Keluasan cakupannya terhadap semua sisi penghidupan, 

pendidikan, dan pemeliharaan. 

d) Hadits Riwayat Ahmad yang menjelaskan tentang “Siapa saja penduduk 

suatu negeri yang pada pagi hari ada yang kelaparan di antara mereka, 

maka sungguh perlindungan Allah Ta‟ala telah terlepas dari mereka.  

Dengan penjelasan tersebut, sekaligus Al-Quran sesungguhnya 

menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu. Di 

dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 219 disebutkan sebagai berikut:  Artinya: 

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi katakanlah, “Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 

Penjelasan mengenai ayat diatas adalah: sejatinya memiliki nilai 

mengenai pentingnya kesejahteraan masyarakat ketimbang sekedar 

menghadapkan wajah kita ke barat ke timur dalam shalat. Tanpa meninggalkan 



25 
 

pentingnya shalat, Al-qur‟an mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan 

kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

2.2.2  Jaminan Sosial Menurut Ummar Bin Al-Khathab 

Menurut Jaribah (2003), Jaminan Sosial (takaful Ijtima‟i) menurut 

terminologi jaminan sosial berbeda dengan terminology pengembalian disribusi 

pemasukan dengan beberapa keistimewaan yang dapat dijelaskan dalam 

beberapa poin berikut ini : 

Adapun pendapat bahwa beberapa subtansi kata takaful menunjukkan 

makna “pengharusan” dan “tanggung jawab” karena kata takaful  merupakan 

bentuk interaktif dari kata kafala. Dikatakan, takkaffaltu bisy syai-i,  artinya: aku 

mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya 

ketelantaran dan kelenyapan. Dan kafil adalah orang yang menjamin manusia 

yang menjadi keluarganya dan kewajiban menafkahinya. Juga berarti orang yang 

menangani urusan anak yatim yang diasuhnya, dan anak yatim itu menjadi orang 

yang dijamin. Sedangkan kata ijtima‟I adalah penisbatan kepada ijtima‟I artinya 

“Masyarakat”. Maksudnya perkumpulan sekolompok manusia yang dipadukan 

oleh satu tujuan, dan yang dimaksudkan di sini adalah kelompok muslim. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan, bahwa jaminan sosial itu berarti, 

”tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim 

terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi 

kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, 

memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. 

Atas dasar tersebut, maka terminologi jamianan sosial mengandung 

beberapa makna yang dicakup terminologi pengembalian distribusi, yang 

diantara makna terpenting tersebut adalah, 1. Keharusan, 2. Tanggung jawab 
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kolektif dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah 

kepada individu terhadap jamaah, dan 3. Kelusan cakupannya terhadap semua 

sisi penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan. 

 Bidang-Bidang Jaminan Sosial (dalam Persepektif Umar Bin Al-Khatabb) 

dalam Jaribah (2003) sebagai berikut:  

A. Fakir dan Miskin  

 Sungguh umar Radhiallahu Anhu mengerti tentang tanggung jawabnya 

terhadap rakyatnya yang miskin dan ia sangat antusias untuk menutupi 

kebutuhan mereka. Diantara yang menjelaskan hal tersebut, bahwa ketika beliau 

datang ke Syam, maka dibuatkanlah makanan itu dibawa kepadanya, beliau 

berkata, “Ini untuk kami! Lalu apa yang untuk kaum muslimin yang miskin yang 

selalu tidak kenyang dari roti gandum?” Khalid bin Al-Walid berkata, “Bagi 

mereka surga!” Maka berderailah kedua mata Umar, lalu berkata, “Jika ini bagian 

kami, dan bagi mereka surga, maka sesungguhnya mereka memiliki keutamaan 

yang lebih jauh” (Jaribah, 2003). 

 Dalam hal ini tidak ada keperluan untuk memaparkan perbedaan antara 

fakir dan miskin, dan perselisihan ulama dalam hal tersebut. Sebab yang penting 

bahwa kedua kelompok ini berhak mendapatkan zakat. Namun dapat kami 

sebutkan sebagaian riwayat dari fikih Umar Radhiyallahu Anhu yang 

menjelaskan syarat-syarat keberkahan keduanya terhadap zakat, dan kadar 

yang diberikan kepada keduanya darinya: 

1. Umar Radhiyallahu Anhu  berkata, “ Bukanlah miskin itu orang yang tidak 

memiliki harta, tapi miskin adalah orang yang memiliki harta, tapi miskin 

adalah orang yang memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi 

kebutuhannya. 
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2. Seorang wanita datang kepada Umar  Radhiyallahu Anhu meminta zakat, 

maka beliau berkata kepadanya, “jika kamu memiliki auqiyah, maka tidak 

halal bagi kamu zakat. “Auqiyah pada waktu itu setara dengan empat 

puluh dirham. Maka wanita itu berkata, “Untaku ini lebih baik dari pada 

itu.” 

3. Umar Radhiyallahu Anhu memerintahkan para petugas pengumpul zakat 

seraya mengatakan, “Barikanlah sebagian zakat kepada orang-orang 

yang masih memiliki satu kambing, dan janganlah kamu berikan kepada 

orang-orang yang masih memiliki dua kambing. 

4. Diantara wasiat Umar Radhiyallahu Anhu kepada khalifah setelahnya 

adalah, “Dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang Arab badui; 

karena sesungguhnya mereka adalah asal bangsa Arab dan pilar Islam, 

dan agar (zakat) diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan 

kepada, orang-orang yang fakir di antara mereka. 

 Dalam riwayat tersebut Umar menjelaskan syarat-syarat terpenting yang 

harus terpenuhi bagi orang yang mendapatkan jaminana sosial dari kalangan 

fakir-miskin, yaitu tidak mampu bekerja, atau tidk mampu memebuhi kebutuhan 

hidupnya. 

B. Janda dan Anak Yatim  

 Pada dasarnya janda dan anak yatim termasuk kategori fakir dan miskin 

karena ditinggal keluarga meninggal, sehingga keduanya sangat membutuhkan 

seorang yang mampu menanggung kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, islam 

menjadikan penjamin keduanya seperti jihad fi sabililah. 
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C. Orang Sakit dan Orang Lumpuh  

Pada dasarnya orang sakit dan orang lumpuh itu termasuk orang yang 

sangat membtuhkan karena mereka tidak mampu bekerja dan otomatis tidak 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.  

2.2.3   Jaminan Sosial Dalam Pandangan Ibnu Hazm  

Menurut Wartini (2014), jaminan sosial dalam pandangan ibnu hamz 

dijelaskan di dalam kitabnya Al-Muhalla memberikan statemen penting: orang-

orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-

orang fakir miskin diantara mereka, pemerintah harus memaksakan hal ini atas 

mereka, jika zakat dan harta kaum muslimin (bait al-m āl) tidak cukup untuk 

mengatasinya. Orang miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan yang 

semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan 

tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dan 

pandangan orang-orang yang lalu lalang. 

Adapun dasar dari pandangan ini sebenarnya ia sandarkan pada dalil Al-

Quran surat Al-Isra‟ ayat 26 di jelaskan bahwa makna dari ayat tersebut adalah 

adapun hak-hak yang diperintahkan oleh Allah untuk dipenuhi oleh Ibnu Hazm 

hal itu dipahami dengan yang tidak lain berupa pemenuhan fisik minimum 

manusia. Yang didalamnya adalah nilai-nilai kebutuhan manusia yang minimum, 

meliputi Pangan, sandang dan papan yang layak sesuai dengan harkat dan hajat 

hidup manusia, dan hal tersebut merupakan juga bagian dari Hak Asasi Manusia 

yang menjadi tanggung jawab sosial secara bersama dalam mewujudkannya, 

demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh manusia, bahwa kita tahu sebuah 

kemiskinan bukanlah kehendak dari manusia. Orang miskin haruslah dibantu 

untuk membebaskan diri dari kemiskinan yang membelenggu dirinya. 
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Hubungannya dengan konsep Ijtihad Ibnu Hazm adalah Ibnu Hazm 

melebarkan makna interpretasi dari hanya zakat saja yang diwajibkan akan tetapi 

melebihi hal tersebut bahwa ada harta yang lain yang juga wajib dizakati. Yang 

menarik lagi adalah bahwa Jaminan Sosial ala Ibnu Hazm mewajibkan bagi 

seluruh orang kaya yang ada di negeri tersebut yang wajib menanggung 

kehidupan orang miskin, sedangkan jika kita lihat BPJS yang ada di Negara 

Indonesia itu dibiayai dan dipungut dari masyarakat dan untuk masyarakat. 

Bukankah masyarakat Indonesia ada banyak yang kaya yang wajib menanggung 

orang miskin diIndonesia. Hubungan ini dapat mempererat ukhuwah antara si 

miskin dan si kaya. 

2.2.4  Prinsip Sistem jaminan Sosial dalam islam   

Prinsip jaminan sosial dalam Islam mengharuskan terhindar dari tiga 

perkara (MAGHRIB) Maisir, Gharar, Riba. Alasan pengharaman riba, yaitu: 

Pertama, karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. 

Kedua, dengan riba, seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena 

dengan bersantai tanpa adanya usaha uang seseorang bertambah atau 

berbunga. ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia dengan bunga 

tinggi dengan hutangnya. keempat, riba akan membuat yang kaya bertambah 

kaya dan si miskin bertambah miskin. 

Menurut Hosen (2009), kedua dinyatakan syariah harus tehindar dari 

gharar  dalam transaksi ekonomi gharar memiliki arti Dapat ditekankan bahwa 

Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau 

ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu 

pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut 

menjadi gharar. Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah Swt dan 
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Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang 

semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau 

kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Adanya hal yang dilarang 

dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, 

bahkan bila tidak terdapat resiko, bukan resikonya yang dilarang. Apabila 

terhindar dari prinsip gharar. Jaminan sosial di Indonesia Peserta membayar 

iuran setiap bulan namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. Bisa 

lebih besar, bisa kurang. Di situlah  unsur gharar (ketidakjelasan) dan untung-

untungan. Ketika gharar itu sangat kecil, mungkin tidak menjadi masalah. Karena 

hampir dalam setiap jual beli, ada unsur gharar, meskipun sangat kecil.  

Menurut Risdiana (2009),  ketiga adanya unsur maisir, maisir secara 

etimologi bermakna mudah. Maisir merupakan bentuk obyek yang diartikan 

sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu 

karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan 

tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang 

dikehendakinya, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta 

aturan syari‟ah. Dalam jaminan sosial di Indonesia sendiri secara perhitungan 

keuangan bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Peserta BPJS Kesehatan yang sakit 

berarti untung, sebaliknya ketika sehat berarti rugi. Namun dalam perhitungan 

keuangan, yang diperoleh peserta ada dua kemungkinan, bisa jadi untung, bisa 

jadi rugi. Sementara kesehatan peserta yang menjadi taruhannya. Jika dia sakit, 

dia bisa mendapatkan klaim dengan nilai yang lebih besar dari pada premi yang 

dia bayarkan. Karena pertimbangan ini, MUI menyebutnya, ada unsur maisir 

(judi). 
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2.3 Jaminan Sosial di Indonesia  

Jaminan sosial di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, dalam penelitian 

ini berfokus menjelaskan jaminan sosial dalam bidang kesehatan sub bab ini 

akan menjelaskan tentang kebijakan jaminan kesehatan nasional, mekanisme 

penyelenggaraan/ implementasi jaminan kesehatan nasional di Indonesia. 

2.3.1  Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional  

Dasar hukum Jaminan Kesehatan Nasional  Menurut Putri (2014), dalam 

peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dan memberi kewenangan 

penyelenggaraan JKN terbentang luas, mulai dari UUD NRI 1945 hingga 

Peraturan Menteri dan Lembaga. Pemerintah telah mengundangkan 22 (dua 

puluh dua) Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 

penyelenggaraan program JKN dan tata kelola BPJS Kesehatan. Hingga akhir 

Februari 2014, dasar hukum penyelenggaraan program JKN dan tata kelola 

BPJS Kesehatan diatur dalam 2 (dua) Pasal UUD NRI 1945, 2 (dua) buah UU, 6 

(enam) Peraturan Pemerintah, 5 (lima) Peraturan Presiden, 4 (empat) Peraturan 

Menteri, dan 1 (satu) Peraturan BPJS Kesehatan. 

Beberapa perubahan landasan hukum dalam jaminan kesehatan nasional 

dapat dilihat melalui tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Tabel Landasan Hukum Jaminan Kesehatan Nasional 

No Landasan Hukum Tentang 

1. UUD 1945  

- Pasal 28 H - Setiap orang 
berhak atas 
jaminan sosial  

- Pasal 34 - Negara 
mengembangkan 
sistem jaminan 
sosial  

2.   UU NO 40/2004 Tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 

3.  UU NO 36/ 2009 Tentang Kesehatan 

4. UU NO 24/2011 Tentang Badan 
Penyelenggaraan Jaminan 
Sosial  

5. PP NO 101 / 2012 Tentang Penerima 
Bantuan Iuran 

6 Perpres No. 12 / 2013  Tentang Jaminan 
Kesehatan 

7. Perpres No. 111/ 2013 Tentang Perubahan atas 
Perpres No. 12/2013 

8. Permenkes. No 69/2013 (sedang diubah 
menjadi Permenkes baru) 

Tentang standar tariff 
pelayanan kesehatan 
pada fasilitas kesehatan 
tingkat pertama dan 
fasilitas kesehatan tingkat 
lanjutan dalam 
penyelenggaraan program 
jaminan sosial 

9. Permenkes. No 71 / 2013 Tentang pelayanan 
kesehatan pada jaminan 
nasional 

10. SE Menkes No. HK/MENKES/31/I/2014 Tentang Pelaksanaan 
Standar Tarif Pelayanan 
Kesehatan Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat 
Pertama dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat 
lanjutan dalam 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kesehatan 

11. SE Menkes No. HK/MENKES/32/I/ 2014 Tentang Pelaksanaan 
Pelayanan Bagi Peserta 
BPJS Kes Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat 
Pertama dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat 



33 
 

lanjutan dalam 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kesehatan 

12. Perpres No. 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana 
Kapitasi JKN pada 
Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP) 
Milik Pemerintah Daerah. 

13. Permenkes No. 19 Tahun 2014 Tentang Pelnggunaan 
Dana Kapitasi JKN untuk 
Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional pada 
FKTP dan Milik 
Pemerintah Daerah. 

14. SE Mengadri No. 900/2280/SJ, 5 Mei 
2014 

Tentang Petunjuk Teknis 
Penganggaran, 
Pelaksanaan dan 
Penatausahaan serta 
pertanggungjawaban 
Dana Kapitasi JKN pada 
FKTP Milik Pemerintah 
Daerah. 

Sumber : Buku Paham Jaminan Kesehatan Nasional, 2014 

2.3.2 Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional  

Sub bab ini menjelaskan tentang bagaimana sistem yang berlaku dalam 

jaminan kesehatan nasional di Indonesia saat ini yang terdiri dari sistem 

pembayaran, sistem kepesertaan, dan sistem pendaftaran selanjutnya manfaat 

dari jaminan kesehatan nasional. 

a. Sistem Pembayaran 

Gambaran jaminan kesehatan nasioanal yang terdiri dari beberapa unsur 

yang dilaksanakan antara lain sistem pembayaran, sistem Kepesertaan, dan 

sistem pendaftaran. 
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Gambar 2.1 Sistematika Pembayaran pada Jaminan Kesehatan Nasional  

Sumber: Putri, 2014 

Fungsi dari sistem pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan dalam 

Program JKN dilaksanakan oleh Peserta, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah. 

Fungsi pembiayaan mencakup pendaftaran dan pembayaran iuran, 

pengumpulan iuran, penggabungan seluruh iuran di BPJS Kesehatan, dan 

pengelolaan dana yang terkumpul untuk pembelian dan pembayaran Fasilitas 

Kesehatan, pencadangan dana, serta pengembangan aset dan investasi. BPJS 

Kesehatan secara aktif mengumpulkan iuran dari Peserta (collecting) kemudian 

menggabungkan seluruh iuran Peserta (pooling) dan mengelolanya (purchasing 

and investing) dengan cermat, hati-hati, transparan, efisien dan efektif untuk 

sebesar-besarnya kepentingan perlindungan kesehatan peserta. 

Selanjutnya, BPJS Kesehatan mengelola seluruh pendapatan iuran yang 

terkumpul dari Peserta dan Pemerintah serta sumber lainnya untuk membeli dan 

membayar pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN. BPJS Kesehatan berhak 

mendapatkan dana operasional dari iuran yang dikumpulkan untuk pengelolaan 

dana JKN. 
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Untuk keberlangsungan program JKN dalam jangka panjang, BPJS 

kesehatan mencadangkan, menginvestasikan, dan mengembangkan sebagian 

dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan SJSN. Pemerintah dapat 

melakukan tindakan-tindakan penyehatan keuangan BPJS Kesehatan bila terjadi 

ancaman terhadap kesinambungan penyelenggaraan Program JKN. 

b. Sistem Kepesertaan  

Kepesertaan JKN diatur dalam: (1) UU SJSN Bab V; (2) Peraturan 

Presiden No. 12 Tahun 2013 Bab II bagian kedua; (3) Peraturan BPJS 

Kesehatan No. 1 Tahun 2013 Bab II. 

Ketentuan Umum Kepesertaan sebagai berikut:  

1) Kepesertaan bersifat wajib dan mengikat dengan membayar iuran berkala 

seumur hidup. 

2) Kepesertaan wajib dilaksanakan secara bertahap hingga menjangkau 

seluruh penduduk Indonesia. 

3) Kepesertaan mengacu pada konsep penduduk dengan mewajibkan 

warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia 

untuk ikut serta. 

4) Kepesertaan berkesinambungan sesuai prinsip portabilitas dengan 

memberlakukan program di seluruh wilayah Indonesia dan menjamin 

keberlangsungan manfaat bagi peserta dan keluarganya hingga enam 

bulan pasca pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, pekerja 

yang tidak memiliki pekerjaan setelah enam bulan PHK atau mengalami 

cacat tetap total dan tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap menjadi 

peserta dan iurannya dibayar oleh Pemerintah. Kesinambungan 

kepesertaan bagi pensiunan dan ahli warisnya akan dapat dipenuhi 
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dengan melanjutkan pembayaran iuran jaminan kesehatan oleh manfaat 

program jaminan pensiun.  

5) Setiap peserta yang telah terdaftar di BPJS Kesehatan berhak 

mendapatkan identitas Peserta yang merupakan identitas tunggal yang 

berlaku untuk semua program jaminan sosial. 

6) Pemutahiran data kepesertaan menjadi kewajiban Peserta untuk 

melaporkannya kepada BPJS Kesehatan. 

Masa berlaku kepesertaan berlaku selama peserta membayar iuran. Bila 

Peserta tidak membayar atau meninggal dunia, maka kepesertaan hilang. Bagi 

Peserta yang menunggak iuran, pemulihan kepesertaan dilakukan dengan 

membayar iuran bulan berjalan disertai seluruh tunggakan iuran beserta seluruh 

denda. 

c. Sistem Pendaftaran  

Pendaftaran kepesertaan JKN adalah kewajiban Peserta dan Pemberi 

Kerja. Khusus bagi orang miskin dan tidak mampu, Pemerintah berkewajiban 

mendaftarkan mereka dan menyubsidi iuran, serta membayarkan iuran JKN 

kepada BPJS Kesehatan. Ketentuan Umum yang mengatur tentang pendaftaran 

peserta diatur dalam UU BPJS sebagai berikut:  

1. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan 

pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program 

jaminan sosial yang diikuti, serta wajib memberikan data dirinya dan 

Pekerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS. 

2. Setiap orang yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam Program 

Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya 

sebagai peserta kepada BPJS. 
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3. Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota 

keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS. 

4. Pemberi Kerja wajib memberi data dirinya dan data Pekerjanya berikut 

anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Setiap 

orang wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya 

secara lengkap dan benar kepada BPJS. 

 

D. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional  

Manfaat JKN diatur dalam: (1) UU SJSN Pasal 22 dan 23; (2) Peraturan 

Presiden Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 20, 21, 24, 25, dan 26; (3) 

Peraturan Presiden Tentang Perubahan PerPres Jaminan Kesehatan Pasal 22, 

23, 25, 26, 27A, 27B, 28; (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 

Pasal 13 sampai dengan Pasal 21. 

Manfaat JKN adalah pelayanan kesehatan perorangan menyeluruh yang 

mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pelayanan pencegahan 

penyakit, (preventif), pengobatan dan perawatan (kuratif) dan pemulihan 

kesehatan (rehabilitatif), termasuk obat dan bahan medis habis pakai sesuai 

dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Pelayanan kesehatan perorangan 

tersebut terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Klasifikasi pelayanan 

didasari atas perbedaan hak peserta karena adanya perbedaan besaran iuran 

yang dibayarkan. 
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2.4  Kaidah-Kaidah Islam dalam Menuju Falah (Kemenangan) 

Dalam kaidah menuju falah salah satunya menggunakan kaidah Maqasid 

Syariah. Menurut Mayangsari (2014), syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah 

untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Maqasid Syariah 

berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. 

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga 

tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan 

tahsiniyat.  

Tingkatan pertama, kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang 

harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di 

akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, 

yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 

kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima 

pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan 

ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara 

lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad :  

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan 
(sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti 
(dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap 
orang-orang yang zalim. Al-Baqarah [2:193]. 

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishash :  

Artinya: Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah (178-
179). 

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah 

untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat 

manusia untuk menyembah Allah. Melalui ayat kedua diketahui bahwa mengapa 
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disyariatkan qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia 

dapat dihilangkan dan juga pada ayat kedua bisa diartikan bahwa adanya 

jaminan kelangsungan hidup akal manusia bisa menjaga akal dan mampu 

meningkatkan ketaqwaan.  

Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, 

dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun 

akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. 

Contoh jenis maqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup 

kebolehan melaksanakan akad mudharabhah, muzara‟ah, musaqat dan bai‟ 

salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk 

memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Dalam lapangan ibadat, 

Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana 

kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintahperintah hukuman 

ketentuan Allah untuk mukhalaf (taklif). Misalnya, Islam membolehkan tidak 

berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti 

pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. 

Kebolehan meng-qasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat 

ini. 

 Tingkatan ketiga, kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang 

apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di 

atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa 

kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat 

yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis Al-Maqasid ini 

adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta 

pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini 

lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam 
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katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan 

kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan 

kemaslahatan primer dan skunder. 

Melihat penjelasan mengenai kemaslahatan atau tingkat kebutuhan ada 

tiga hal yang paling kebutuhan pokok juga mampu mempengaruhi kesejahteraan 

apabila mampu terpenuhi. Yang sudah disebutkan diatas mengenai kebutuhan 

pokok antara lain: Menurut Al-Syatibi  dalam galih (2014), ada lima hal yang 

termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara 

harta. Dalam hal ini yang mampu tegaskan cara menjaga kelima hal tersebut 

dipastikan memerlukan jaminan untuk melindungainya dan apabila kelima 

kebutuhan dasar atau pokok tersebut tercapai maka akan mempengaruhi 

seseorang untuk berprilaku dalam hal apapun terutama dalam ekonomi yang 

tujuannya menjaga kemaslahatan dirinya terutama menjaga jiwa yang sehat dan 

berakal yang akan menciptakan masyarakat produktif dan tidak melanggar 

aturan syariah. 

Menurut Suhadi (2015), aturan-aturan Al-Quran dan Hadis dalam 

ekonomi. Moralitas Islam sebagaimana yang telah bicarakan pada pembahasan 

sebelumnya, dapat membawa pada terealisasinya apa yang seharusnya menjadi 

pandangan hidup atau obsesi seorang muslim, yaitu falah. Falah akan tercapai 

jika terdapat basis ketentuan atau aturan yang mendukung. Yang dimaksud 

dengan basis ketentuan di sini adalah segala sesuatu yang menjadi persyaratan 

bagi implementasi dan pendukung optimalisasi pencapaian falah dimaksud. 

Berbagai refrensi ekonomi Islam mengemukakan beberapa basis kebijakan dan 

menyangkut beberapa faktor untuk mencapai falah adalah sebagai berikut:  
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a. Pengharaman Riba 

Riba merupakan salah satu rintangan dan sekaligus tantangan 

yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan 

keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena 

bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam perorangan, maupun 

masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Beberapa ayat 

dan hadist berikut ini cukup memberikan gambaran tentang maksud, 

tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam. 

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan 278; serta 

surat Ali „Imran ayat 130. Allah S.W.T berfirman yang artinya; “Orang-

orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu, karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti (mengambil riba), maka apa yang telah 

dia peroleh sebelumnya, menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka orang 

itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-

Baqarah (2): 275). 

 Selain dalam ayat diatas Allah juga berfirman dalam firman lain 

yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

orang yang beriman.” (Q.S Al-Baqarah (2): 278) “Hai orang-orang 

yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda 
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dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran (3): 130) Sementara dalam hadis 

juga cukup banyak riwayat yang mencela dan memberi ancaman 

terhadap pelaku aktivitas ekonomi yang mengandung riba, antara lain 

adalah sabda Nabi yang artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. 

melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang 

menuliskan, dan orang yang mencegah sedekah, dan Nabi juga 

melarang meratapi mayat.” (H.R. An-Nasa‟i) Penghapusan riba dapat 

dimaknai sebagai penghapusan praktik ekonomi yang menimbulkan 

kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan 

keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus 

ditegakkan, maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Jadi mampu 

kita simpulkan dalam islam menuju falah harus terhindar dari riba 

yang mana terutama pada sitem perekonomian atau keuangan. Ini 

sebuah dasar dalam Islam agara tercapainya kemaslahatan dan 

falah. 

 Selain melihat dari hal mendasar bagi muamalah dalam islam 

yaitu pengaraman riba dalam menuju falah haruslah memiliki prinsip 

antara lain:  

b. Prinsip Tauhid  

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas 

kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid 

mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini 

bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik 

Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk 

menyatakan: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku 
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dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” 

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa 

pada keyakinan dunia akhirat secara seimbang, sehingga seorang 

pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran 

ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha 

muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap 

sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam 

melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, 

penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang 

pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi 

dengan pihak lain. 

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem 

ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan 

pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu 

kelompok saja. Atas dasar ini Al-Quran membatalkan dan 

melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang 

mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu 

saja, firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7 yang artinya: 

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja 

di antara kamu.” (Q.S. Al-Hasyr (59): 7) Ayat di atas juga menjadi 

dalil yang besifat umum atas tidak boleh monopoli pada berbagai 

praktik ekonomi yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan 

semata, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas. 

(Suhadi, 2015). 
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c. Prinsip Amanah  

Amanah merupakan lawan kata dari khianat. Amanah 

berasal dari bahasa Arab, amuna, ya‟munu, amanah, artinya 

dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam 

pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam 

bentuk keseimbangan (untung rugi, plus minus, harapan dan 

resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup 

bermasyarakat akan terealisir jika muamalah (interaksi dan 

transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan 

saling percaya. Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Baqarah ayat 

283 menyatakan: ”Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya.” (Q. S. Al-Baqarah (2): 283) . 

Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat 

amanah dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah 

mengiringi kata amanah dengan perintah bertakwa kepadaNya. 

Hal ini jelas menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari ketaqwaan. 

d. Prinsip Kebolehan  

Kaidah dalam persoalan ibadah mahzah sangat berbeda 

dengan kaidah muamalah (ibadah „Ammah). Dalam persoalan 

ibadah mahdzah berlaku larangan melakukan sesuatu jika tidak 

ada landasannya dalam Al-Quran atau Hadis. Sebab suat ibadah 

harus dilakukan berdasarkan tuntunan Al-Quran atau hadis. 

Kaidah dalam persoalan ibadah adalah: “Al-Ashlu fi l-Ibadah al-

Tawaqquf wa al-Ittiba‟” (Prinsip dasar dalam ibadah adalah 
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menunggu dalil dan mengikutinya). Sedangkan dalam muamalah 

kaidah yang berlaku adalah: “Al-Ashlu fi al-Mu‟amalah al-Ibahah 

Hatta Yadulla al-Dalilu „ala Tahrimiha ”(Hukum asal dalam 

muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang 

mengharamkannya).  

Ayat di atas menjelaskan bahwa sumberdaya apapun yang 

ada di bumi dan di langit adalah karunia Allah swt. yang 

seharusnya manusia, selama tidak ada larangan seperti 

ditegaskan dalam kaidah di atas. Artinya kebolehan dan 

kebebasan berkreasi dalam bidang ekonomi haruslah dalam 

koridor yang dibolehkan Al-Quran dan hadis. Kaidah ini member 

keseimbangan antara bebas berkreasi, berinovasi, bertransaksi, 

tapi ada batasnya, selama tidak betentangan secara syar‟i. 

e. Prinsip Mashlahat 

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan 

mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang 

mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau manfaat. 

Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, seperti yang 

dilakukan Umar, akan lebih efektif dalam upaya “membumikan” 

pesan-pesan Tuhan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan 

kehidupan bermasyarakat (muamalat) di satu pihak, dan akan 

membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan sosial 

ekonomi.  

Dalam konsep Islam, kriteria manusia terbaik adalah manusia 

yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain (Khair an-nas 

anfa‟uhum li an-nas). Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Islam 

hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Jika dihubungkan 
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dengan aktivitas ekonomi, menyediakan berbagai kebutuhan 

masyarat tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada 

tuntutan idealisme melayani dan membantu orang lain 

mendapatkan kebutuhannya. Selain itu, menjalankan bisnis tidak 

hanya berlindung di bawah legal formal suatu tindakan, tetapi juga 

memperhitungkan efek negatifnya. 

f. Prinsip Keadilan  

Kata Al-„Adl menunjuk kepada makna sama, yang 

memberi kesan adanya beberapa pihak. Kata Al-Qisth menunjuk 

kepada makna bagian yang wajar dan patut. Sementara kata Al-

Mizan menunjuk kepada makna alat untuk menimbang yang 

berarti keadilan. Ketiganya, sekalipun berbeda bentuknya namun 

memiliki semangat yang sama yakni perintah kepada manusia 

untuk berlaku  adil. Di dalam al-Quran menjelaskan tentang ayat 

yang menggunakan kata „Adl antara lain adalah ayat 58 surat An-

Nisa‟ yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q. S. 

An-Nisa‟ (4): 58) 

Kata memutuskan (Hakamtum) dalam ayat di atas, tidak 

terbatas hanya pada pengertian memutuskan perkara di 

pengadilan atau memutuskan perselisihan antara dua pihak atau 

lebih yang bersengketa, tetapi juga dalam dunia ekonomi. 

Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang 

berada pada posisi membuat keputusan, pelayanan, dan lain-lain, 

baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik 
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bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidang-bidang lainnya. Kata 

amaanaat jamak dari amaanah, yang berarti kepercayaan, 

mencakup segala bentuk kepercayaan dari masyarakat agar 

manusia bertindak adil sesuai dengan dengan tuntunan Allah. 

Misalnya dalam hal pelayanan, penjual (pedagang atau 

pengusaha) harus berlaku adil terhadap pelanggan atau 

konsumen. Perlakuan terhadap pelanggan yang bayar kontan 

dengan yang berutang seharusnya sama. 

g. Prinsip kejujuran  

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, perintah 

mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam ayat 

1-3 surat Al-Muthaffifin yang artinya: “Celakalah orang-orang yang 

curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar 

atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S. Al-

Muthaffifin (83):1-3). Nabi juga memberi apresiasi yang sangat 

besar kepada orang yang jujur, dengan sugesti bahwa yang 

bersangkutan akan dimasukkan ke dalam syurga bersama para 

Nabi dan orang-orang yang mati syahid, sebagaimana dijelaskan 

dalam sebuah hadis yang artinya: “Rasulullah S.A.W. bersabda: 

Pedagang yang terpercaya, jujur, muslim (akan masuk syurga) 

bersama syuhada pada hari kiamat kelak.” (H.R. Ibnu Majah)  

Dalam riwayat lain Rasulullah saw. pernah melewati 

kawasan salah satu pasar di kota Madinah. Nabi melihat 

kejanggalan pada onggokan makanan yang dijual oleh salah 

seorang pedangang, lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam 

onggokan makanan tersebut. Ternyata pada bagian dalam dari 
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onggokan makanan itu ternyata kurang baik, basah, selanjutnya 

Nabi bersabda yang artinya: “Bukan dari golongan kami siapa 

yang menipu.” Perintah bersikap jujur dalam menjalankan aktivitas 

ekonomi tentu saja mengandung kemaslahatan dan hikmah, yaitu 

menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan 

keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta menciptakan 

kenyamanan bagi masyakat secara umum. Jadi menurut Islam 

jalan menuju falah dalam hal apapun itu harus berdasarkan 

beberapa prinsip-prinsip di atas.  

2.5 Analisis Ekonomi Melalui Teori Keseimbangan Umum dan 

Kesejahteraan Ekonomi 

Menurut Sitorus 1984, sampai saat ini keseimbangan  difokuskan pada 

tindakan ekonomi dari suatu agen ekonomi atau industri tunggal atau group 

produksi. Tapi terdapat berjuta-juta agen ekonomi, dan kita belum melihat 

bagaimana mengkoordinasikan tindakan masing-masing untuk mencapai suatu 

keseimbangan umum.  

Gambar 2.5 Aliran Melingkar Dari Aktivitas Ekonomi  
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Di pandang dari sudut yang lain, gambar 2.5 merupakan suatu masalah. 

Di satu pihak, rumah-tangga berfungsi sebagai konsumen dan penghasil/ 

pensupali sumber. Di pihak yang lain, perusahaan bisnis menggunakan sumber, 

mengorganisasi produksi dan menjual hasil produksi dari proses tersebut. Ada 

aliran servis produktif yang real dari rumah tangga menuju perusahaan bisnis 

dan aliran pengembalian dari barang real dan servis dari perusahaan bisnis 

menuju rumah tangga. Bila sistem barter dimungkinkan dalam suatu negara 

industri maju, kita tak akan mengalami kemajuan lagi.  

Daripada menukarkan output untuk masukan, perusahaan bisnis 

membayar pendapatan uang rumah tangga untuk servis produktif yang 

ditawarkan. Dalam peranannya sebagai konsumen, rumah tangga menciptakan 

arus balik dari pengeluaran konsumsi pada perusahaan bisnis, menukar 

pendapatan uang mereka dengan barang real dan servis yang ditawarkan pada 

mereka. Jadi terdapat aliran moneter dalam satu arus untuk menyeimbangkan 

arus real dalam arus yang sebaliknya. Masalah dari analisa keseimbangan 

umum adalah untuk menentukan proses, dengan apa berbagai aliran tersebut 

saling menyeimbangkan. 

1. Teori Keseimbangan Ekonomi Umum 

Menurut prinsip peningkatan yang telah dijelaskan dalam buku ini, tiap 

agen ekonomi mencapai suatu posisi keseimbangan harus adanya peningkatan 

sampai titik maksimum. Seorang konsumen mengingkatkan tingkat kepuasannya 

yang dibatasi oleh anggaran belanja seorang pengusaha meningkatkan laba, 

yang mungkin dibatasi oleh suatu fungsi produksi; pekerja dapat menentukan 

kurva penawaran buruh mereka dengan meningkatkan kepuasan yang didapat 

diwaktu luang, yang diberikan oleh tingkat upah tertentu.  
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 Keseimbangan umum produksi terjadi pada titik dimana tingkat marginal 

subtitusi teknik antara tiap pasang masukan adalah sama untuk semua 

pengusaha yang menggunakan kedua masukan tersebut. Keseimbangan 

produksi ini tidak unik  ini dapat terjadi pada setiap titik sepanjang kurva kontrak. 

Kurva kontrak adalah tempat optimal dalam arti bahwa bila pengusaha 

terletak pada titik yang tidak pada kurva, output dari satu ataupun kedua komoditi 

tersebut dapat ditingkatkan, dan tak ada output yang menurun, dengan membuat 

subtitusi masukan sehingga bergerak menuju suatu titik pada kurva. 

Beberapa titik yang tidak pada kurva berhubungan dengan jumlah output 

yang lebih besar daripada beberapa titik pada kurva. Tapi untuk satu titik yang 

tidak terletak pada kurva ada satu atau lebih titik pada kurva yang dapat dicapai 

yang berhubungan dengan jumlah output yang lebih besar. 

a.  keseimbangan umum dari produksi dan pertukaran 

 Tujuan setiap masyarakat adalah untuk mencapai keseimbangan umum 

tersebut yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari penduduknya, ada 

banyak cara dimana suatu sistem free-enterprise atau suatu negara bagian 

sosialisasi yang desentralisasi untuk mencapai optimum tersebut. 

 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 

 

Gambar 2.5.1 Kurva Mendapatkan Batas 

Produksi-Kemungkinan dari Kurva Kontrak  
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Penjelasan dari Gambar 2.5.1 menggambarkan keseimbangan bagian umum 

untuk membuktikan bahwa suatu keseimbangan harus terjadi pada kurva 

kontrak, karena bila distribusi yang lain ada untuk sementara waktu, satu 

maupun ke dua pihak tersebut mengambil keuntungan, dan taka da yang 

dirugikan, dengan bergerak menuju suatu titik pada kurva kontrak. Tiap titik pada 

kurva kontrak memenuhi kondisi pertukaran yang optimum dan menghasilkan 

kondisi marginal pertama untuk kesejahteraan sosial yang maksimum. 

Dalam sebuah pencapian kesejahteraan memerlukan adanya keseimbangan 

pada apa yang akan diproduksi,  dan kondisi keseimbangan umum digunakan  

untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang maksimum. Semua 

diperoleh dari satu jumlah yang diproduksi akan memiliki peluang untuk 

menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan sosial yang maksimal.  

a. Mendapatkan batas produksi-kemungkinan atau kurva transformasi 

Batas produksi-kemungkinan atau kurva transformasi adalah tempat yang 

menunjukkan output maksimum yang dapat dicapai dari sebuah komoditi untuk 

tiap jumlah output yang mungkin dari komoditi yang lain dengan diberikan baris 

sumber yang tertentu. Kurva semacam ini bergantung pada sokongan absolut 

dari tiap sumber, pada kumpulan rasio sokongan masukan, dan pada “state of 

the art” (fungsi produksi untuk ke dua barang tersebut).  

2. Teori Kesejahteraan Ekonomi  

Kondisi keseimbangan umum dari produksi dan pertukaran, dapat 

memberikan sebuah pengembangan kondisi “marginal” untuk menilai 

kesejahteraan masyarakat yang maksimum dan untuk menilai efisiensi dari 

ekonomi yang kompetitif sempurna. Ini mungkin akan membantu menjelaskan 

mengapa hanya ada satu keseimbangan umum yang unik dari sekian banyak 
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keseimbangan umum yang mungkin akan membantu menjelaskan mengapa 

hanya ada satu keseimbangan umum yang unik dari sekian banyak 

keseimbangan umum yang mungkin.  

a. Kondisi Marginal untuk Kesejahteraan Sosial  

Kondisi marginal untuk pertukaran untuk mencapai kesejahteraan sosial 

yang maksimum, tingkat marginal substitusi antara pasangan barang 

konsumen harus sama untuk seluruh individu yang mengkonsumsi kedua 

komoditif tersebut.  

b. Kondisi Marginal untuk Faktor Subtitusi  

Untuk mencapai kesejahteraan sosial yang maksimum, tingkat 

marginal subtitusi teknik antara pasangan masukan harus lah sama 

untuk semua pengusaha yang menggunakan kedua masukan 

tersebut. Bila tidak, realokasi sumber akan mengakibatkan output 

yang lebih besar lagi, tanpa ada satu komoditipun yang mengalami 

penurunan.  

 

c. Kondisi Marginal Untuk Substitusi Produk  

Untuk mencapai kesejahteraan sosial yang maksimum, tingkat 

marginal transmormasi dalam produksi harus sama dengan tingkat 

marginal substitusi dalam konsumsi untuk tiap pasang komoditi dan 

tiap individu yang mengkonsumsi keduanya.  
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3. Ekonomi Eksternal dan Kesejahteraan Ekonomi: Kata Terakhir 

Mengenai Free - Enterprise. 

Keuntungan sosial dan biaya-biaya Dalam beberapa contoh telah 

dinyatakan bahwa permintaan merupakan penilaian sosial marginal atau 

keuntungan sosial marginal yang didapat dari satu unit tambahan komoditi 

yang bersangkutan. Dengan kata lain, permintaan akan tisp komoditi 

menunjukkan harga atau biaya sumber marginal yang akan dibayar oleh 

konsumen untuk setiap unit tambahan. Dalam kompetisi sempurna harga 

sama dengan biaya marginal, diharapakan, biaya marginal merupakan biaya 

sumber marginal yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk memperoleh 

suatu unit tambahan. Jadi menurut argumentasi marginal yang bisa, 

kesejahteraan sosial mencapai maksimum bila biaya sosial marginal sama 

dengan keuntungan sosial marginal, atau bila pengorbanan sumber yang 

harus dibuat oleh masyarakat untuk menghasilkan satu unit ouput tambahan.  

Suatu ekonomi eksternal (disekonomi) dikatakan ada bila biaya 

marginal sosial kurang dari (atau lebih besar dari) keuntungan marginal 

sosial. Dalam sistem ini tata nama ini, kompetisi sempurna tidak menuju pada 

kesejahteraan sosial yang maksimum, bila terdapat suatu ekonomi eksternal 

atau disekonomi.  

4. Tingkat Kesejahteraan: Dipengaruhi berbagai Faktor  

 Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan 

masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari 

Undang – Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan 
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dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha nya 

memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita 

hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan 

pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita 

hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup. 

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat 

tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang 

dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah:  

1. Tingkat pendapatan keluarga  

2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran        

untuk pangan dengan non-pangan  

3. Tingkat pendidikan keluarga  

4. Tingkat kesehatan keluarga  

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. 

 Mampu diketahui bahwa tingkat kesejahteraan juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dari beberapa faktor tersebut terdapat tingkat kepentingan 

kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terlihat dari hal tersebut juga mampu 

dketahui dari hal apa saja yang mampu meningkatkan kesejateraan yang di ukur 

melalui pendapatan,pendidikan dan kesehatan.  
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a. Pengertian Pendapatan  

  Pendapatan didefenisikan sebagai suatu penghasilan yang 

diterima karena adanya aktivitas, usaha, dan pekerjaan. Atau dapat 

juga diperoleh dari penjualan hasil produksi ke pasar. Pendapatan 

sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang maupun 

perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka 

semakin besar kemampuan seseorang atau perusahaan untuk 

membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang tergantung pada 

faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, kemampuan,pendidikan dan 

pengalaman.  

 Menurut Yuliana Sudremi (2007:133) Pendapatan merupakan 

semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses 

produksi. Balas jasa  tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, 

maupun, laba tergantung pada faktor  produksi pada yang dilibatkan 

dalam proses produksi. 

b. Pengertian Pendidikan  

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai 

taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Secara etimologi, 

pengertian pendidikan adalah menjadi berkembang atau bergerak dari 

dalam keluar, atau dengan kalimat lain, pendidikan berarti proses 

mengembangkan kemampuan diri sendiri (innerabilities) dan kekuatan 

individu. Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan ialah suatu 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran kita mampu secara aktif mengembangkan 
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potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan bagi diri sendiri. masyarakat, bangsa, 

dan Negara. Tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan seseorang 

yang berkuaalitas dan berkarakter, memiliki pandangan yang luas 

kedepan untuk mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan 

mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai 

lingkungan. Karena pendidikan akan memotivasi diri kita untuk lebih  

baik dalam segala aspek kehidupan. 

c. Pengertian Kesehatan  

Dalam Menurut UU No. 36 tahun 2009 pengertian  kesehatan 

adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Pengertian Kesehatan menurut Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan 

adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan 

dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Ada tiga 

komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam defenisi 

sehat yaitu:  

1.Sehat Jasmani  

Sehat jasmani merupakan komponen penting dalam arti 

sehat  berupa sosok manusia yang berpenampilan kulit bersih, 

mata bersinar, rambut tersisir rapi, berpakaian rapi, berotot, tidak 

gemuk, nafas tidak bau, selera makan baik, tidur nyenyak, gesit 

dan seluruh fungsi fisiologi tubuh berjalan normal.   
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2. Sehat Mental  

Sehat mental dan sehat jasmani selalu dihubungkan satu 

sama lain dalam pepatah kuno “Jiwa yang sehat terdapat di dalam 

tubuh yang sehat” (Men Sana In Corpore Sano).  

3.Sehat Spritual  

Spritual merupakan komponen tambahan pada pengertian 

sehat oleh WHO dan memiliki arti penting dalam kahidupan 

sehari-hari masyarakat. Setiap individu perlu mendapat 

pendidikan formal maupun informal, kesempatan untuk berlibur, 

mendengar alunan lagu dan musik, siraman rohani seperti 

ceramah agama dan lainnya agar terjadi keseimbangan jiwa yang 

dinamis dan tidak monoton. 

d. Hubungan Pendapatan, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap  

Kesejahteraan  

 Pendapatan negara biasanya diukur melalui pendapatan 

perkapita penduduknya. Pendapatan perkapita juga merupakan suatu 

indikator untuk mengklasifikan suatu negara, apakah negara itu 

disebut negara miskin, berkembang, atau negara maju. Pendapatan 

perkapita, ialah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu wilayah. 

Tinggi rendahnya pendapatan perkapita suatu  

wilayah bisa disebabkan oleh :  

 1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat, kurangnya 

keahlian dan keterampilan (skill).  

2. Rendah nya tingkat produktivitas  

3. Tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai  

Rendahnya tingkat pendapatan perkapita mengakibatkan 

berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan tentu menjadi 
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masalah dalam pembangunan nasional. Dengan meningkatnya 

pendidikan seseorang tentu akan meningkatkan pandangan, pola pikir 

dan pengambilan keputusan daam menghadapi suatu masalah. 

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentu akan berdampak 

pada proses pencapaian kesejahteraan. Rendahnya penguasaan 

akan IPTEK. Dalam hal ini untuk meningkatkan produksi tentu saja 

faktor teknologi dan tenaga skill diperlukan. Namun di negara kita hal 

ini masih belum memadai.  

Rendahya tingkat pendidikan akan berdampak dalam 

pengambilan keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Tentu 

pandangan setiap orang berbeda dalam menghadapi suatu masalah. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tepat cara, dan 

semakin baik tindakan nya dalam menyelesaikan suatu masalah dan 

mnerima hal-hal baru. Masalah tingkat kesehatan suatu negara dapat 

dilihat dari angka kematian. Di wilayah pedesaan umum nya fasilitas-

fasilitas kesehatan belum memadai. Oleh karena itu kualitas 

kesehatan di pedesaan masih sangat memprihatinkan.  Hal yang 

seharusnya diperhatikan oleh pemerintah mengenai kesehatan di 

pedesaan terutama masyarakat yang kurang mampu sebagai berikut: 

1. Kurangnya sarana pelayanan kesehatan  

2. Tingkat gizi makanan yang masih rendah  

3. Kurangnya pengetahuan akan kesehatan  

Jika kesehatan masyarakat rendah, dimana kondisis fisik 

menurun, tentu saja akan menghambat proses fungsi sosial nya. 

Proses kerja nya lambat dan tidak akan optimal ketika sedang sakit, 

dan tentu akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan tingkat  

kesejahteraan.                     
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2.5.1  Negara Sejahtera Dalam Islam  

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata 

sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, Poerwadarminta, 

(1999) dalam Shodiq (2015) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan 

yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-

orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan 

makmur. 

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan 

bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar 

setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).  

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah 

Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. 

Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, 

meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani 

masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian 

dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Kelima, meningkatkan kemampuan 

dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 
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melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Shodiq: 2015) 

Sudah kita ketahui dalam kesejahteraan banyak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Namun dalam kenyataannya Indonesia mengalami 

permasalahan dalam kesejahteraan. Ironisnya, konstribusi Negara sebagai 

institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan 

warganya (Suharto, 2008).  

Sistem ekonomi Islam, misalnya, memiliki dua tujuan: memeramgi 

kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan 

sosial. Implisit dalam pengrtian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat islam 

akan dapat beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan 

dasrnya terpenuhi dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai 

mekanisme sukarela maupun wajib. Sebagai contoh, zakat merupakan salah 

satu alat pendistribusi kekayaan yang bermakna, karena mampu memberikan 

secara tidak langsung antara uang orang kaya ke orang miskin. Selain itu , 

penghapusan riba mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan kelompok 

lemah. 

Mengenai pendistribusian kekayaan negara bisa juga melalui Jaminan 

sosial kepada masyrakat. Pada zaman Rasulullah S.A.W mengorganisasikan 

sebuah asuransi dengan prinsip saling tolong-menolong. Para anggota suku 

dapat menunjuk kepala bendahara dari sukunya sendiri dan setiap orang harus 

memberikan konstribusi sesuai kemampuannya. Jika bendahara dari suatu suku 

dianggap kurang cukup, suku-suku yang bersaudara atau berdekatan memiliki 

kewajiban memberi bantuan. Hirarki juga disusun untuk mengatur unit-unit 

sehingga berjalan secara sinergis. Kemudian sistem tersebut dilanjutkan pada 
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masa khalifah Umar bin Khattab selain asuransi, jaminan sosial juga dpat 

membentuk bantuan sosial, terutama bagi mereka yang dikategorikan miskin dan 

cacat yang tidak potensial. 

2.5.2 Kesejahteraan Berdasarkan Al-Quran dan Hadits 

Kesejahteraan dalam perspektif Al-Qur‟an dan Hadits Islam datang 

sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju 

kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat 

memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun 

akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan 

umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Chapra 

menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam 

dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari 

Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat 

Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan 

terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam 

pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian 

kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic 

(Chapra, 2001 dalam jurnal Shodiq 2015). 

2.5.3 Kesejahteraan dalam Pandangan Imam Al-Ghazali  

Imam Al-Gazali membahas secara rinci tentang sosial ekonomi yang 

berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai kesejahteraan sosial Islami, 

tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahah 

(kesejahteraan sosial), atau utilitas (kebaikan bersama) yaitu sebuah konsep 

yang mencakup semua aktifitas manusia membuat kaitan erat antara individu 
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dengan masyarakat lainnya. Imam Al-Ghazali mengungkapkan sebuah 

konsepnya yang sampai sekarang masih banyak dirasakan oleh orang yang 

telah mendapatkan kesejahteraan dan begitu juga bagi orang yang 

menginginkan merasakan kesejahteraan yang di ungkapkan oleh Imam Al-

Ghazali dalam bukunya Ihya ulumuddin. Beliau mengungkapkan kesejahteraan 

suatu masyarakat hanya akan terwujud jika memelihara lima tujuan dasar, yaitu 

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.  

Melalui kelima tujuan dasar ini, dia kemudian membagi tiga tingkatan 

utilitas individu dan sosial, yakni daruriat (kebutuhan), hajiat (kesenangan), dan 

tahsinat (kemewahan). Ia menitik beratkan bahwa hal tersebut sesuai tuntutan 

wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai 

kesejahteraan dunia dan akhirat. Kunci pemeliharaan dari yang lima tujuan dasar 

ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu terhadap kebutuhan 

makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian Al-Ghazali menyadari 

bahwakebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cendrung fleksibel, mengikuti 

waktu dan tempat. 

Al-Ghazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi 

kesejahteraan yang dijalankan oleh Negara . Ia menitik beratkan bahwa untuk 

meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan dan 

mensejahterakan rakyatnya, serta menciptakan kedamaian, dan keamanan, ia 

menekankan perlunya keadilan, serta aturan yang adil dan seimbang. Bila terjadi 

ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan, kota-kota dan 

daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya, mengunsi dan pindah kederah lain, 

sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik 

menurun, kas Negara kosong, dan kebahagiaan serta kemakmuran dalam 

masyarakat menghilang, orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil, 
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alih-alih mereka selalu berdoa semoga kemalangan menimpanya. Selanjudnya, 

Imam Al-Ghazali mendefenisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan 

sosialnya dalam rangka sebuah hierarki utilitas invidu dan sosial yang tripartite 

mencakup dharuruyah, hajat dan tahsiniyat, yaitu: 

1. Dharuriyah, yaitu terdiri dari seluruh kativitas dan hal-hal yang bersifat 

esensial, dalam hal ini desebut dengan kebutuhan pokok.  

2. Hajah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital, tetapi 

dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan 

kesukaran hidup.  

3. Tahsiniyah, yaitu berbagi aktivitas dan hal-hal yang melewati batas 

hajah. 

Islam mempunya ajaran yang sangat peduli dengan kesejahteraan sosial. 

Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu, 

kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani dan rohani. Manifestasi dari 

kesejahteraan sosial dalam Islam adalah bahwa setiap individu dalam Islam 

harus memperoleh perlindungan yang mencakup lima hal, Pertama, agama (din), 

merupakan kumpulan akidah, ibadah, ketentuan dan hukum yang telah 

disyari„atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan 

Allah, hubungan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya. 

Kedua, jiwa (al-nafs), Islam mengatur eksistensi jiwa dengan mencipakan 

lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Islam juga melindungi dan 

menjamin eksistensi jiwa berupa kewajiban memenuhi apa yang menjadi 

kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, qishash, 

diyat, dilarang melakukan hal yang bisa merusak dan membahayakan jiwa. 
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2.6 Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan penelaah pustaka yang penyusun lakukan terdapat 

literature-literatur yang ada, maka sepanjang pengetahuan penyusun belum ada 

satu karya ilmiyah yang secara khusus membahas mengenai penelitian 

Implementasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia dalam perspektif Islam. Berikut 

beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam peneitian 

ini:  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul , Penulis dan Tahun Fokus penelitian Hasil 

1 Analisis Operasional  BPJS 
Kesehatan Terhadap  Prinsip 
Ekonomi Syariah , 
Muhammad (Edris, dkk : 
2016) 

“Polemik mengenai 
operasionalisasi BPJS 
Kesehatan terhadap 
Prinsip Ekonomi 
Syariah”. 

Program JKN yang 
diselenggarakan oleh BPJS 
Kesehatan merupakan 
program Pemerintah dalam 
hal jaminan kesehatan. 
Dengan mengusung konsep 
gotong royong, diharapkan 
semua masyarakat dapat 
tertolong sebagai upaya  
menuju Indonesia yang lebih 
sehat. 

2 “Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) dalam 
Persepektif Hukum Islam”. 
(Zulkahfi :2014) 

Bagaimana  
Pandangan Hukum 
islam tentang 
tanggung jawab 
kesehatan bagi rakyat 
dalam suatu negara. 
Bagaimana 
Pandangan Huukum 
Islam terhadap 
Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN), di 
Indonesia yang 
berprinsip asuransi 
sosial. 

Negara wajib menjaminkan 
kedua kebutuhan pokok 
rakyat dari dana baitulmal 
dan tidak mewajibkan rakyat 
untuk membayar iuran, 
karena paradigm perbuatan 
negara adalah pelayanan. 
Bukan berorientasi kepada 
keuntungan , namun jika 
dalam suatu keadaan 
tertentu pemerintah boleh 
menarik iuran dari orang 
kaya yang berkecukupan 
untuk dana jaminan sosial 
dan penerapan program 
JKN di Indonesia belum 
sepenuhnya tepat karena 
kondisi masyarakat 
Indonesia justru akan 
menambah kesenjangan 
sosial antara orang kaya dan 
orang miskin dan sistem 
peengelolaan dana JKN 
masih mangandung unsur 
maisir, garar , dan riba, jadi 
menurut analisis penulis 
hukumnya jatuh pada 
syubhat. 

3 “Jaminan sosial dalam 
pandangan Ibnu Hazm dan 
Relevansinya dengan 
pengembangan Jaminan 
sosial di Indonesia” . (Wartini, 
2014)   

Fokus penelitian ini 
adalah metodelogi 
ijtihad ibnu Hazm .  

Ibnu Hazm adalah salah 
satu tokoh ulama penting 

dalam Mazhab al-Ẓāhirī , 
dalam menafsirkan ayat 
yang berbasis tentang zakat 
lebih liberal dibanding 
dengan  kalangan ulama 
Jumhur. Ulama jumhur 
hanya membatasi dengan 
kaidah zakat tidak lebih dari 
zakat. Sedangkan Ibnu 
Hazm lebih liberal dengan 
menggunakan pelebaran 
makna atau dalam kaidah 
hermenutika Gracia dengan 
istilah meaning faction yang 

 



66 
 

No Judul , Penulis dan Tahun Fokus penelitian Hasil 

pada akhirnya membuat 
makna yang berarti lebih 
dari zakat, Ijtihad Ibnu Hazm 
lebih liberal dengan 
berpendapat bahwa 
kalangan elit dan kaya raya 
yang bertanggung jawab 
dalam menjamin sosial bagi 
kalangan orang miskin. 
Pendapat ini adalah 
pendapat yang akan kita 
kritikkan terhadap BPJS 
yang berkembang di 
Indonesia yang dalam satu 
platform  
yang berpijak pada jaminan 
sosial bagi kalangan orang 
tidak mampu. 

3 Implementasi Program  
Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan Di Kabupaten 
Minahasa Tenggara. (Rolos 
dkk, 2014) 

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 
tentang implementasi 
program Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan di 
Kabupaten Minahasa 
Tenggara. 

Pelaksanaan program BPJS 
Kesehatan di Kabupaten 
Minahasa Tenggara 
sementara dalam tahap 
pemantapan untuk 
kepesertaan, manfaat yang 
didapatkan peserta berupa 
manfaat medis dan non 
medis, iuran bagi peserta 
PBI dibayar oleh pemerintah 
dan dana sukarela dari 
masyarakat yang mampu 
sesuai tingkat pelayanan 
yang diinginkan, pelayanan 
kesehatan yang sudah 
ditanggung dalam program 
pemerintah  tidak termasuk 
dalam pelayanan kesehatan 
yang dijamin, sosialisasi 
kepada masyarakat telah 
dilaksankan kepada aparat 
pemerintah dan instansi 
yang terkait dengan 
pelaksanaan BPJS 
Kesehatan. 

4.  “Bpjs Kesehatan Dalam 
Perspektif Ekonomi Syariah” 
(Itang, 2015) 

Berfokus pada 
memberikan jawaban 
terhadap pernyataan 
MUI tentang BPJS 
tidak sesuai dengan 
prinsip ekonomi 
syariah. 

Dalam jurnal ini 
memapaparkan tentang 
“Artikel ini memberikan 
jawaban terhadap 
pernyataan MUI tentang 
BPJS tidak sesuai dengan 
prinsip ekonomi syariah. 
Pertama, solusi agar tidak 
terjadi gharar, di mana 
peserta bayar premi bulanan 
namun tidak jelas berapa 
jumlah yang akan diterima. 
Kedua, solusi agar tidak 
terjadi unsur judi, di mana 



67 
 

No Judul , Penulis dan Tahun Fokus penelitian Hasil 

perhitungan keuangan bisa 
jadi untung atau bisa jadi 
rugi.Ketiga, solusi tentang 
riba, ketika klaim yang 
diterima peserta BPJS lebih 
besar dari premi yang 
dibayarkan.Hal tersebut 
mengandung unsur riba dan 
termasuk kategori riba 
fadhl.Sedangkan ketika 
terjadi keterlambatan 
peserta dalam membayar 
premi, BPJS menetapkan 
denda yang juga termasuk 
riba nasi‟ah. 

 

Sumber: Olahan Penulis , 2016 
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2.6   Kerangka pikir 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini agar tidak terlalu meluas dalam 

pembahasannya, maka kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis , 2016 
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Dari gambar 2.1 dijelaskan bahwa dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui implementasinya sistem pembayaran dalam sistem jaminan sosial 

khususnya yang berlaku saat ini yaitu BPJS  apakah sudah sesuai dengan 

perspektif islam dan pelaksanaannya juga apa sudah sesuai dengan 

landasannya yaitu UU No 40 dan UUD 1945 Pasal 28h dan pasal 34. Kemudian 

output penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak 

pemerintah terutama pihak kementrian kesehatan Republik Indonesia dan 

mampu menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera dan mampu 

menuju falah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2013), 

penelitian kualitatif adalah, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Metode penelitian kualitatif juga 

sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting) (Sugiono, 2011). 

Sedangkan menurut Febriani (2013), penelitian kualitatif bertujuan 

memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan 

manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, 

pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat 

diukur dengan angka. 

3.2   Unit Analisis  

Menurut Hamidi (2005) dalam Padang (2011), unit analisis data adalah 

satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar 

peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek 

penelitian. Dari cara mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria 

responden tersebut, peneliti dengan sendirinya akan memperoleh siapa dan apa 

yang menjadi subjek penelitiannya. 
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Unit (satuan) analisis data penelitian ini adalah individu sebagai 

menambah informasi tentang implementasi program pemerintah yaitu BPJS 

dalam dunia lapang secara langsung terutama BPJS pada program kesehatan, 

dengan informsi tambahan maka akan mampu memperkuat data penelitian ini, 

yang memiliki tujuan mengetahui implementasi sistem jaminan sosial nasional 

dalam perspektif Islam dan amampu menigkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat atas adanya jaminan sosial dari pemerintah.  

3.3      Jenis Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 

subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan 

yang diperoleh dari responden secara langsung Arikunto (2010) 

dalam Febriani (2013).  

2. Data sekunder, yaitu data yang mendukung pembahasan yang 

diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun 

media lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku 

dan literatur yang mendukung tema penelitian. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara: 

a. Studi Pustaka  

Mencari literatur dari buku dan jurnal sekaligus UU Jaminan sosial  

membaca buku, jurnal dan UU tentang jaminansosial atau data dari 
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Kementrian Sosial yang diperoleh melaui internet yaitu teknik yang 

digunakan untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini, penulis melakukan 

bedah buku dan jurnal, penelitian terdahulu dan media lainnya setidaknya 

memberikan informasi mengeni sistem jaminan sosial dan perencanaan 

BPJS syariah. 

b. Literature Review  

Literatur Review yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara masi sebayak-banyanya melalui meriview sumber-sumber penelitian 

sekalikus sumber pokok dari fokusan penelitian ini sebagai penguat data dalam 

kajian teorinya karena ini menggunakan data sekunder. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

arsip peraturan pemerintah dan kementrian sosial ,agenda dan sebagainya. 

Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan 

dengan  perencanaan BPJS syariah di indonesi sistem jamnan sosial dan alasan 

mengapa adanya revisi BPJS yang akan sesuai dengan hukum Islam.  Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dan data yang dapat menunjang 

penelitian. 

d. Observasi  

Menurut Djaelani (2013), observasi berasal dari kata observation yang 

berarti  Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian 

atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. kemudian mencatat 

hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 

Dengan pengamatan peneliti dapat melihat kejadian sebagaimana subyek yang 
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diamati mengalaminya, menangkap, merasakan fenomena sesuai pengertian 

subyek dan obyek yang diteliti. Dalam penelitian observasi yang dilakukan 

adalah melihat kejadian yang terjadi mengenai pelaksanaan sistem jaminan 

sosial yang berlaku di masyarakat dan beberapa instansi rumah sakit, dalam 

penelitian ini penulis melihat beberapa kinerja rumah sakit yang terdaftar dalam 

Badan Penyelenggara jamianan sosial di beberapa daerah pelayanannya belum 

sesuai dengan syariah islam yang mana terutama pada sistem pembayarannya 

yang sangat merugikan masyarakat ekonomi kebawah, kembali ke tujuan BPJS 

sendiri mengingkinkan terjaminnya jaminan sosial seluruh masyarakat dalam 

adanya denda, sanksi dalam sistem pembayaran maka menyengsarakan 

beberapa masyarakat yang kurang mampu, terutama pada pelayanannya yang 

dibeda-bedakan dan tidak adanya tindakan penanganan yang cepat pada 

masyarakat yang mendapat jatah otomatis dari pemerintah yang bergabung 

dalam BPJS.  

e. Wawancara  

Wawancara mendalam (Indepth interview) dalam penelitian ini 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan 

wawancara mendalam kepada pihak informan atau semua pihak yang terlibat 

dalam program JKN/ BPJS dalam masa Implementasinya guna memenuhi 

keperluan peneliti tentang kejelasan masalah penelitian sehingga mampu 

mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahaman 

yang tidak mungkin dilakukan melalui teknik survei. 

Pembagian informan terbagi menjadi dua, yakni informan pokok dan 

informan pendukung. Informan poko merupakan sumber informasi yang utama 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sedangkan informan 
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pendukung adalah sumber informasi yang mendukung informasi dari informan 

kunci. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil bedah buku, analisis jurnal, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan ke unit-

unit, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Karena penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, 

yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena 

yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukan bukti-buktinya dan 

menganalisa hasil penelitian. 

3.6 Uji Validasi Data 

Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh 

diperlukan suatau teknik untuk menguji keabsahan data. (Moleong, 2013) 

mengatakan bahwa keabsahan data merupakan setiap keadaan harus 

memenuhi : 

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar ; 

2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat ditetapkan ; 

3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi 

dari prosedurnya dan kentralan dari temuan dan keputusan-keputusanya.  

Dalam penelitian ini, keabsahan data akan dilakukan dengan Triangulasi. 

Triangulasi data menurut Sugiyono (2016), teknik pengumpulan data triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 
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berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut 

Sugiyono (2011), ada tiga macam triangulasi yaitu: 

3.6.1  Triangulasi sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek   

melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data 

tentang sistem pembayaran BPJS, maka pengumpulan dan pengujian data yang 

telah diperoleh dapat dilakukan ke pasien, dan pihak rumah sakit yang 

bersangkutan dengan pelayanan sistem jaminan sosial. Data dari ketiaga sumber 

tersebut, tidak bisa diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi di 

deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, 

dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah di 

analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan (member chek) dengan ketiga sumber data tersebut. 

3.6.2  Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilakan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

mestikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, 

karena sudut pandangnya berbeda-beda. 
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3.6.3  Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul 

dengan teknik observasi di pagi hari pada saat pasien masih banyak mengantri, 

sehingga mampu melihat ke lapang lebih puas dengan adanya pasien yang 

mengikuti program pemerintah ini akan memberikan data yang lebih valid 

sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan dokumentasi, observasi, 

literatur atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan 

cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan 

pengumpulan data. 

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari 

kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. 

Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang diungkapkan informan 

salah, karena tidak sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan hukum. 

Tringulasi dalam ditinjau dari metode penelitian merupakan gabungan 

dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dasar dari penggabungan dua 

metodologi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang 

benar-benar kredibel dan komprehensif. Sedangkan triangulasi sebagai salah 

satu teknik pemeriksaan data secara sederhana dapat disimpulkan sebagai 

upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya 

menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya 

menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan pengecekan 

kembali dengan penelitian lain. Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari 
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oleh pola piker fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya, untuk menarik 

kesimpulan yang bagus, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. 

Selain Menggunakan teknik triangulasi data untuk Uji Validasi data juga 

menggunakan member check : 

 3.6.4 Member Check 

Member check merupakan metode pengujian data melalui pengecekan 

data yang telah diperoleh peneliti kepada informan (pemberi data). Tujuannya 

adalah agar diketahui sejauh mana data yang telah diperoleh tersebut sesuai 

dengan yang telah diberikan oleh informan. Jika semua data tersebut telah 

sesuai, maka data tersebut dapat dikatakan valid dan kredibel (Andita: 2016). 

3.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari serta 

mengetahui pokok bahasan penulisan penelitian ini, Metode kualitatif, 

dideskripsikan dalam sistematika yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab 

memuat sub-sub bab yang meliputi : 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian. Bab II Tinjauan Umum Tentang 

Jaminan sosial yang membahas tentangTeori tentang Makna Jamianan sosial, 

Jenis Jaminan Sosial, BPJS dalam perspektif Hukum Islam, Kesejahteraan 

Masyarakat . BAB III  Metode Penelitian Yang digunakan dalam Penulisan ini. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. BAB V Kesimpulan dan Saran. 

Bersifat multiperspektif. Artinya, untuk menarik kesimpulan yang bisa dipercaya, 

diperlukan tidak hanya satu cara pandang. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Informan Penelitian  

Berdasarkan unit analisis yaitu Implementasi sistem jaminan sosial di 

Indonesia dalam perspektif Islam, adapun informan pada penelitian terdiri dari: 

karyawan BPJS devisi hukum dan komunikasi, serta pelayan medis yang 

mengetahui pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Untuk 

menguatkan  serta mengetahui implementasi program ini, peneliti mewawancarai 

beberapa pasien yang terdaftar BPJS di beberapa RSUD. Pada penelitian ini 

pembagian antara informan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 :  Informan Penelitian  
 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2017 

 

a. Informan nomer dua memiliki peran  dalam pengembangan BPJS. 

Untuk saudari Ida Sri Fidiawati, memiliki tugas dalam 

mengembangkan program BPJS sebagai tenaga medis dan 

pelayan peserta BPJS disebuah RSUD. Untuk penambahan 

informasi saudari Ida juga mengetahui implementasi BPJS di 

rumah sakit secara langsung dan membantu penelitian ini untuk 

memperoleh informasi tambahan.  

No. Informan Jabatan Usia  

1. Winda Rizky Febrina Staff Hukum dan Komunikasi 

BPJS Kesehatan 

26 

2. Ida Sri Fidiawati Medis dan pelayan sistem 
BPJS di RSUD 

24 

3. Pak Loso Peserta BPJS dari pemerintah  83 

4. Pak Mujiono Peserta BPJS mandiri 23 
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b. Informan selanjutnya yaitu pak Loso yang berperan sebagai 

peserta BPJS penerima bantuan iuran. Pak Loso merupakan 

peserta BPJS kelas satu, dalam penelitian ini pak Loso membantu 

memberikan informasi mengenai kinerja BPJS dalam pelayanan 

peserta. 

c. Informan ketiga yaitu pak Mujiono juga peserta BPJS mandiri 

dimana peserta disini melakukan pendaftaran melalui biaya 

mandiri. Pak Mujiono dalam penelitian ini membantu untuk 

menambahkan informasi mengenai pelayanan dan tatacara 

membayar dalam BPJS mandiri. 

d. Informan yang terakhir adalah saudari Winda selaku karyawan 

BPJS bagian hukum dan komunikasi. Dalam penelitian ini saudari 

Winda membantu memberikan informasi sangat banyak mengenai 

sistem BPJS, pelayanan, tugas BPJS dan hal lain yang 

berhubungan dengan BPJS.  

Jadi dari beberapa informan dalam penelitian ini mampu memberikan dan 

membantu memperoleh banyak informasi tambahan mengenai penyelenggaraan 

sistem jaminan sosial di Indonesia atau program BPJS. 
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4.2 Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia Melalui 
BPJS Dalam Perspektif Islam. 
 

  Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, 

khususnya program BPJS kesehatan di Indonesia. Hasil wawancara dari 

beberapa informan dan berkaitan dengan teori dalam perspektif Islam adalah 

sebagai berikut:  

1. Implementasi Sistem Jaminan Sosial yang Berkaitan dengan Prinsip 
Pengharaman Riba 
 

Riba merupakan salah satu rintangan dan sekaligus tantangan 

yang seringkali menggiurkan banyak orang, untuk mendapatkan 

keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena 

bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam secara umum, baik di 

dunia maupun di akhirat kelak. Pandangan sumber daya finansial 

dalam perspektif Islam pada program BPJS dari hasil wawancara dari 

informan dalam kenyataanya ada beberapa permasalahan terutama 

mengenai denda yang ada dalam program ini. Dalam Islam  finansial 

harus mengandung prinsip pengharaman riba, Beberapa ayat dan 

hadist berikut ini cukup memberikan gambaran tentang maksud, 

tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam. 

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan 278; serta 

surat Ali „Imran ayat 130. Allah swt. berfirman yang artinya; “Orang-

orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.Yang 

demikian itu, karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapat peringatan dari 



81 
 

Tuhannya, lalu dia berhenti (mengambil riba), maka apa yang telah 

dia peroleh sebelumnya, menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka orang 

itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-

Baqarah (2): 275). 

 Selain dalam ayat diatas Allah juga berfirman dalam firman lain 

yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 278) “Hai orang-orang 

yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda 

dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran (3): 130) Sementara dalam hadis 

juga cukup banyak riwayat yang mencela dan memberi ancaman 

terhadap pelaku aktivitas ekonomi yang mengandung riba, antara lain 

adalah sabda Nabi yang artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. 

melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang 

menuliskan, dan orang yang mencegah sedekah, dan Nabi juga 

melarang meratapi mayat.” (H.R An Nasa‟i) Penghapusan riba dapat 

dimaknai sebagai penghapusan praktik ekonomi yang menimbulkan 

kezaliman atau ketidakadilan. Pernyataan  mengenai sistem 

pembayaran yang diberikan oleh Mbak Windi yang menyatakan 

bahwa:  

“ya itu dek itu yang banyak dikeluhkan dari kalangan masyarakat, 

katanya pembayarannya harus dibank, dan di bedakan , apalagi 

masalah keterlambatan pembayaran itu yang sangat saya 

dapatkan keluhan dari masyarakat, padahal sudah kami 

sosialisasikan bagaimana cara pembayaran BPJS, seperti itu”. 
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 Sedangkan melihat dari kenyataanya dalam sebuah program 

ataupun kebijakan faktor keuangan merupakan hal pokok yang kedua 

yang harus kita perhatikan selain sumber daya manusia, karena 

mampu menentukan kualitas dan hasil dari program tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Presiden No 12 tahun 2013 pasal 17 

menyatakan Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan 

Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada 

setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 

setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Keterlambatan pembayaran 

Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dikenakan denda 

administrasi  sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang 

tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. Pernyataan dari peserta 

mandiri Bapak Mujiono menyatakan bahwa: 

“menurut saya sih agak memberatkan, karena denda 2% dari 
biaya yang akan dikeluarkan selama 3 bulan melebihi 
pembayaran iuran yang semestinya” 

 

  Melihat dari pernyataan bapak mujiono diatas mengungkapkan 

jika pada UU no 24 tahun 2011 pasal 17 ayat 2 mengenai 

keterlambatan pembayaran awalnya dilakukan teguran secara tertulis 

tetapi kenytaan di lapang peserta merasa sedikit keberatan.  

 Sedangakan dalam penilaian Islam riba merupakan nilai 

tambahan yang diperoleh dari tidak adanya sebuah usaha yang mana 

dalam Islam tidak diperbolehkan maka dari kebijakan BPJS dengan 

adanya denda tidak mencerminkan konsep transaksi dalam syariah 

yang mana juga dijelaskan dalam UU no 24 Tahun 2011 pada Pasal 

17 ayat dua yang berbunyi adanya teguran tertulis sebelum adanya 
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denda pada peserta yang terlambat, akan tetapi pada kenyatannya 

peserta merasa diberatkan dengan adanya denda yang diberlakukan 

tanpa adanya teguran dan tidak adanya keterangan secara 

transparan mengenai iuran maupun uang hasil denda tersebut ini 

yang menjadi keluh kesah peserta. 

  

Pernyataan dari karyawan RSUD mbak Ida menyatakan bahwa: 

“keuntunggannya ya banyak pasien yang berobat dek, Cuma 
mengenai kerugian dalam keuangan biasanya pihak rumah sakit 
dahulu yang menalangi uang jika ada pembengkakan dana pada 
pasien.” 

 
 Dalam permasalahan finansial dalam pihak BPJS dan rumah sakit 

juga sering terjadi dari hasil wawancara pada kenyataanya dari pihak 

rumah sakit merasa dirugikan dengan adanya kerjasama antara pihak 

BPJS dan rumah sakit karena bila adanya pembengkakan dana 

rumsh sakit yang menanggung. Peneliti menyarankan adanya 

pembangunan sebuah sistem manajemen rumah sakit lebih di tata, 

baik secara teknis maupun pelayanan, jika manajemen rumah sakit 

tidak mampu mengelola dana, maka ditakutkan rumah sakit secara 

terus-menerus mengalami kerugian. Dari beberapa pernyataan di atas 

pengharaman riba juga mengandung beberapa hikmah untuk 

kehidupan kesejahteran dan dalam dunia perekonomian. 

2. Implementasi Sistem Jaminan Sosial yang Berkaitan dengan Prinsip 
Amanah  
 

Amanah merupakan lawan kata dari khianat. Amanah berasal 

dari bahasa arab, amuna, ya‟munu, amanah, artinya dalam dunia 

bisnis, amanah memegang peranan penting dalam pengembangan 

berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan 

(untung rugi, plus minus, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan 
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lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisir jika 

muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan 

penuh amanah dan saling percaya. Firman Allah SWT yang artinya: 

”Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” 

(Q.S Al-Baqarah (2): 283). 

Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat amanah 

dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah mengiringi 

kata amanah dengan perintah bertakwa kepadaNya. Hal ini jelas 

menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari ketaqwaan. 

Pandangan sumber daya finansial pada BPJS dalam 

perspektif islammelalui hasil wawancara dalam kenyataanya ada 

beberapa permasalahan terutama mengenai sumber daya 

manusianya dalam pelaksanan program ini. Amanah memegang 

peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. 

Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, plus minus, 

harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam 

hidup bermasyarakat akan terealisir jika muamalah (interaksi dan 

transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling 

percaya.  Pernyataan dari pihak RSUD Mbak Ida menyatakan bahwa: 

“sasaranya ya dek biasanya yang diberikan pihak BPJS itu 
tidak sesuai atau kurang tepat biasanya banyak pasien saya 
itu yang mampu tapi dapat BPJS yang seharusnya untuk 
kalangan yang terdaftar dari pemerintah dia itu kalau gak 
salah jadi kepala desa gitu.” 
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Melihat hasil wawancara  menyadari fungsi menjaga tingkat 

kepercayaan peserta harus memilikidasaran pada diri sumber daya 

manusia atau pelaku dalam kaebijakn. Prinsip amanah merupakan 

prinsip yang tepat untuk diterapkan, terutama pada sumber daya 

manusianya yang melakukan tugas untuk melayani peserta secara 

adil dan mampu memberikan pelayanan terbaik dengan cara 

memenuhi semua kebutuhannya dalam jaminan kesehatannya. 

3. Implementasi Sistem Jaminan Sosial yang Berkaitan dengan Prinsip 
Mashlahat  
 

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil 

manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan, keselamatan, faedah atau manfaat. Dengan mengedepankan 

prinsip kemaslahatan, seperti yang dilakukan Umar, akan lebih efektif 

dalam upaya “membumikan” pesan-pesan Tuhan, terutama dalam hal 

yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat (muamalat) di satu 

pihak, dan akan membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap 

perubahan sosial ekonomi.  

Dalam konsep Islam, kriteria manusia terbaik adalah manusia 

yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain (Khair an-nas anfa‟uhum 

li an-nas). Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Islam hadir sebagai 

rahmat bagi alam semesta. Jika dihubungkan dengan aktivitas ekonomi, 

menyediakan berbagai kebutuhan masyarat tidak semata-mata mencari 

keuntungan, tetapi ada tuntutan idealisme melayani dan membantu orang 

lain mendapatkan kebutuhannya. Selain itu, menjalankan bisnis tidak 

hanya berlindung di bawah legal formal suatu tindakan, tetapi juga 

memperhitungkan efek negatifnya. 
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Melihat pandangan pentingnya prinsip maslahat dalam Islam seperti 

itu, dalam program BPJS sistem yang mampu menambah tingkat 

kemaslahatan peserta, adalah sebuah sarana dan prasarana yang 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, Sarana dan prasarana adalah 

sebuah alat penunjang keberhasilan dalam membangun sebuah program 

agar berjalan sesuai dengan harapan, karena apabila kedua hal ini 

kesediaannya tidak mampu memenuhi maka rencana tidak berhasil 

sesuai keinginan. Pernyataan dari pihak RSUD Mbak Ida menyatakan 

bahwa: 

“kalau di pihak rumah sakit sih sarana dan prasarana 
mendukung cukup memadai dan adanya dokter spesialis 
juga.” 

Gambar 4.2: Fasilitas Kesehatan di RSUD untuk Peserta BPJS 
Kesehatan 

 

 
Sumber: Olahan Penulis, 2017 

 

 Menurut survei lapang dari beberapa RSUD dalam hal sarana dan 

prasarana atau fasilitas kesehatan rata-rata sudah sangat baik dan 

termanfaatkan dengan baik berdasarkan pelayanan yang diberikan. 

Hanya saja terdapat hal yang membuat peserta merasa terbebani saat 

adanya rujukan seperti pasien sudah terdaftar pada faskes wilayahnya 

akan tetapi harus dirujukan pada RS atau RSUD yang sudah 
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bekerjasama dengan pihak BPJS. Meskipun hal ini sudah sesuai 

peraturan menteri kesehatan no 71 tahun 2013 pasal 15 ayat 5 yang 

menyatakan bahwatata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada undang-undnag 

tersebut rujukan hanya dilakukan jika memang faskes kesehatan 

diwilayahnya tidak mampu melayani sesuai kebutuhan kesehatan pasien. 

 Sarana dan prasarana dalam BPJS sudah baik dan cukup lengkap 

terlihat dari beberapa RSUD setempat sudah memadai mengenai alat 

untuk menangani seluruh pasien BPJS, tetapi untuk itu harus adanya 

tambahan baik fasilitas kamar maupun obat-obatan dan pelayanan 

terhadap peserta harus ditingkatkan lagi sikap keadilannya guna 

mencapai kemashlahatan peserta BPJS. 

4. Implementasi Sistem Jaminan sosial yang Berkaitan Dengan Prinsip 
Kejujuran 
 

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, perintah 

mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam ayat 1-3 

surat al-Muthaffifin yang artinya: “Celakalah orang-orang yang curang. 

(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang 

untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S Al-Muthaffifin (83): 1-3).  

Nabi juga memberi apresiasi yang sangat besar kepada orang yang jujur, 

dengan sugesti bahwa yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam 

syurga bersama para Nabi dan orang-orang yang mati syahid, 

sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya: “Rasulullah 

saw. bersabda: Pedagang yang terpercaya, jujur, muslim (akan masuk 

syurga) bersama syuhada pada hari kiamat kelak.” (H.R. Ibnu Majah)  
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Dalam riwayat lain Rasulullah saw. pernah melewati kawasan 

salah satu pasar di kota Madinah. Nabi melihat kejanggalan pada 

onggokan makanan yang dijual oleh salah seorang pedangang, lalu Nabi 

memasukkan tangannya ke dalam onggokan makanan tersebut. Ternyata 

pada bagian dalam dari onggokan makanan itu ternyata kurang baik, 

basah, selanjutnya Nabi bersabda yang artinya: “Bukan dari golongan 

kami siapa yang menipu.” Perintah bersikap jujur dalam menjalankan 

aktivitas ekonomi tentu saja mengandung kemaslahatan dan hikmah, 

yaitu menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan 

keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta menciptakan 

kenyamanan bagi masyakat secara umum. Jadi menurut Islam jalan 

menuju falah dalam hal apapun itu harus  berdasarkan beberapa prinsip-

prinsip di atas. Pernyataan dari pihak BPJS Mbak Winda menytakan 

bahwa: 

“menurut saya yaa yang sudah bekerja di BPJS sendiri , BPJS 
sangat berperan penting dan banyak membantu masyarakat 
dalam menjaga dan dalam masa pengobatan pasien baik mampu 
dan kurang mampu melalui dana iuran dan dana dari negara gitu 
mbk.” 

 
Dari hasil wawancara yang harus dibenahi atau perlu adanya 

perhatian khusus yang ada keterkaitan dengan prinsip kejujuran dalam 

BPJS yaitu sumber daya manusianya dalam pelaksanaan BPJS yang 

seharusnya mampu mencapai tujuannya secara baik dan boleh atas 

dasar keujuran, menciptakan sumber saya manusia jujur itu sangat 

susah, maka dari itu sumber daya manusianya menurut pandangan Islam 

harus memiliki prinsip dasar yaitu tauhid terlebih dahulu untuk 

menciptakan sikap jujur secara mudah, dalam kenyataanya pasien 

memiliki keluhan atas sikap pelayanan yang diberikan pegawai atau pihak 

rumah sakit atau puskesmas terdekat mengenai rujukan biasanya peserta 
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BPJS selalu diberitahukan jika fasilitas kamar selalu full untuk rumah sakit 

yang sekiranya memiliki fasilitas yang bagus, sedangkan peserta BPJS 

dirujuk pada rumah sakit yang sarana prasarananya kurang memadai, 

dari sinilah masyarakat merasa dirugikan. Dalam Islam gunanya memilki 

prinsip atau sikap jujur juga akan meningkatkan kemashlahatan 

masyarakat. 

4.3 Implementasi sistem jaminan sosial berupa pelayanan pada 
peserta BPJS. 
 

  Dalam pelaksanaan menjalankan sebuah program yang mampu dilihat 

melalui hasil yang berkualitas yaitu dari tingkat pelayanan di program tersebut. 

Dimana didukung dari beberapa aspek antara lain: 

1. Aspek Kepesertaan  

 Kepesertaan BPJS pada Rumah sakit di berbagai wilayah pada 

pelaksanaannya mendapatkan respon yang sangat baik, terlihat dari 

tiap bulannya meningkatnya jumlah pasien yang berobat dengan status 

sebagai peserta program BPJS. 

 Target kepesertaan semesta yang ditargetkan oleh pemerintah 

melalui program  tersebut akan tercapai dengan konsisten kepesertaan. 

Hanya saja untuk kedepannya diperlukan penguatan sistem  informasi 

tambahan kepada peserta yang lebik baik. 

 Dan dari hasil observasi lapang penulis mendapatkan informasi 

bahwa peserta BPJS di RS tersebut mencapai 80% dari 100% sebesar 

20% peserta mendaftar secara mandiri dan 60% terdaftar dari 

pemeritah. Keluhan dari beberapa peserta tentang BPJS antara lain 

diwajibkan membayar tepat waktu, jika tidak maka dikenakan denda, 
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peserta juga harus mempunyai surat jurukan dari faskes atau 

puskesmas sebelum ke RS yang dituju.  

2. Apek keuangan  

 Dilihat dari sisi pelayanan kesehatan di Indonesia, pihak rumah 

sakit swasta maupun pemerintah masih banyak yang merasa dirugikan 

dalam penyelenggaraan program BPJS atau JKN karena sering terjadi 

selisih biaya operasional dengan paket yang telah ditetapka oleh  

pemerintah, dan sebagian besar adalah pihak rumah sakit swasta 

ataupun Rumah sakit umum pemerintah ataupun rumah sakit umum 

daerah.  

 Pada kondisi saat ini, RSUD di berbagai wilayah yang merupakan 

wilayah pemerintah mendapatakan dana alokasi tahunan yang 

dianggarkan oleh pemerintah kota, sehingga jika ada dana yang tidak 

sesuai paketan yang ditetapkan pemerintah rumah sakit merasakan 

terbebani dan ini merupakan permasalahan yang dialami beberapa 

rumah sakit. 

 Permasalahan seperti hal tersebut mampu menjadi kekuatan 

sekaligus kelemahan implementasi dari program BPJS, jika dilihat 

pelaksanaan program tersebut, sebaiknya rumah sakit mampu menjadi 

Badan Layanan Umum daerah (BLUD) yang mampu mengatur 

manajemen keuangan yang lebih bagus tanpa adanya campur tangan 

dari pemerintah kota dalam proses internalnya. Mengapa seperi itu 

adanya banyak kemungkinan jika adanya pergantian pemimpin kota 

daerah jika adanya tidak kesesuaian beberapa program lama dengan 

adanya program baru dan akan memiliki efek pada penyelenggaraan 

pelayanan di rumah sakit tersebut. 
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3. Aspek Pelayanan Kesehatan  

 Pelayanan kesehatan yang terselenggara beberapa RSUD sudah 

sesuai dengan peraturan yang mengatur serta memenuhi standar 

kebutuhan dasar pelayanan terhadap pasien dan pihak rumah sakit 

juga mampu menyelenggarakan pelayanana yang sesuai dengan 

sistem rujukan dari rumah sakit atau faskes terdekat. 

  Pelayanan dari pihak rumah sakit sebenarnya sudah sesuai 

dengan peraturan akan tetapi dalam hal pelayanan, berbagai macam 

obat dan pelayanan medis, pelayanan fasilitas kamar itu semua 

tergantung kebijakan pihak rumah sakit masing-masing dengan adanya 

perbedaan pelayanan yang dilakukan pada pasien yang terdaftar pada 

program BPJS dari berbagai kelas semua ditanggung oleh kebijakan 

rumah sakit masing-masing, itu tidak ada ketentuan perbedaan yang 

ditentukan pemerintah, hanya saja bayak pasien yang mengeluhkarena 

perbedaan pelayanan tersebut jadi untuk kedepannya pemerintah lebih 

baik menentukan tingkatan peserta sekaligus pelayanannya. 

4. Aspek Manfaat Iuran  

 Manfaat yang diperoleh peserta BPJS sudah sesuai dengan iuran 

peserta yang mereka bayar setiap bulannya, pada aspek pelayanan 

tadi sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya semua tergantung 

kebijakan rumah sakit masing-masing dalam hal pelayanan yang 

disesuaikan dengan tingkatan besaran iuran tetapi dalam mengatasi hal 

tersebut juga sesuai dengan manajemen rumah sakit agar peserta tidak 

merasa adanya kerugian, itu juga disebabkan adanya iuran serta 

banyak manfaat yang masih tidak dapat terlayani dengan baik karena 

iuran dan paket manfaat yang bisa dinyatakan kurang realistis. 
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  Dari beberapa aspek pelayanan BPJS kesehatan mampu memberikan 

manfaat kepada masyarakat Indonesia sehingga untuk saat ini jumlah peserta 

mencapai 174.757.722 terdiri dari 1). peserta PBI APBN sebesar 92.110.414 2). 

Peserta PBI APBD sebesar 16.027.626 3). Peserta PPU-PNS sebesar 1.561.586 

4). PPU-POLRI sebesar 1.225.426 5). PPU-BUMN sebesar 1.272.566 6). 

Peserta PPU-BUMD sebesar 163.162 periode 24 februari 2017 (bpjs-

kesehatan.go.id), sedangkan pada tahun maret 2016 masih mencapai 

163.327.183 mampu diketahui peserta BPJS mengalami peningkatan disetiap 

tahunya. Pada jumlah peserta BPJS yang mencapai titik tertinggi yaitu peserta PBI 

(penerima bantuan iuran), yang semakin meningkat artinya pemerintah mampu 

membantu peserta yang kurang mampu dalam bentuk menjamin kesehatannya. Dari 

sinilah terlihat kinerja pemerintah yang sangat bagus mampu meningkatkan 

kesejahteraan rakyatnya melalui jaminan kesehatan. 

4.3.1 Moral Hazard yang terjadi di kalangan pelaku BPJS ( Pengurus, 

Rumah Sakit dan Peserta) 

 Adanya peluang terjadinya moral hazard atau yang bisa disebut sebuah 

perilaku yang tidak peduli dengan adanya resiko. Moral hazard merupakan 

dampak dari asimetris informasi, hal ini selalu ada bila sekelompok orang 

dengan informasi yang menggiurkan merubah perilaku masyarakat agar 

memilih cara yang menguntungkannya ketika biaya kesehatan naik dengan 

imformasi yang kurang lengkap. Kebanyakan bila pihak asuransi berencana 

mengurangi pengeluaran biaya berobat, perilaku individu diefektifkan dengan 

mengurangi harga perubahan ini di dalam perilaku disebut Moral hazard, 

demikian hal nya juga masyarakat, sering sekali berobat ketika biaya berobat 

murah atau telah dijamin. Masalah yang fundamental bahwa seseorang yang 

masuk asuransi harus mempunyai informasi yang lebih baik agar 
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menghormati dan menghargai dirinya dan kesehatannya oleh karena itu 

ketika dia memutuskan masuk asuransi dia harus menggunakan dan 

memamfaatkan keunggulan asuransi dengan lebih baik lagi karena secara 

teori ketika orang yang masuk asuransi kesehatan ini akan dibayar oleh pihak 

ketiga maka dia akan cenderung lebih ceroboh secara ekonomi dalam 

menjaga kesehatannya. 

 Dalam kenyataannya, program jaminan kesehatan Nasional (JKN) tidak 

menghalangi penduduk dengan kondisi pre-existing (telah menderita 

penyakit) untuk mendaftar menjadi peserta BPJS kesehatan. Dengan 

asuransi kesehtan komersial, dimana calon peserta dengan kondisi pre-

existing umumnya menhadapi “hambatan” misalnya premi lebih tinngi dan 

urun biaya (deductible copayment coisurance), sedangkan peserta mandiri 

mendaftarkan diri sebagai peserta PBI pada pemerintah dengan kondisi pre-

existing untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan secara gratis tidak 

mengeluarkan biaya pengobatan sama sekali. Dengan melihat permasalahan 

moral hazard para peserta mandiri pihak BPJS sendiri mengalami defisit 

pada anggaran setiap tahunnya, maka dari itu adanya kenaikan biaya iuran 

peserta. Pada kenyataannya di tujunjukkan pada hasil wawancara pada 

saudari Ida pihak RSUD menyatakan: 

 “sasaran peserta ya dek biasanya yang diberikan pihak BPJS itu 
tidak sesuai atau kurang tepat biasanya banyak pasien saya itu yang 
mampu tapi dapat BPJS yang seharusnya untuk kalangan yang 
terdaftar dari pemerintah dia itu kalau gak salah jadi kepala desa gitu.” 
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Dengan adanya permasalahan tersebut, seharusnya adanya monitoring dan 

evaluasi transformasi kelembagaan jaminan sosial yang berlangsung, pada 

kenyataannya pengawasan tertinggi seharusnya dilakukan oleh DJSN dimana 

memiliki tugas sebagai lembaga pengawas. DJSN mempunyai kewenangan 

untuk itu, permasalahnya apakah SDM, kelembagaan, mekanisme kerja, sarana 

dan dana yang tersedia di DJSN cukup mendukung tugas mulia tersebut? 

Memang tidak mudah untuk menugaskan suatu lembaga untuk mengemban misi 

yang begitu kompleks tanpa didukung oleh SDM yang profesional dan 

berintegritas, kelembagaan yang mantap, mekanisme kerja yang efisien dan 

sarana serta dana yang memadai. Tetapi apakah bijak membiarkan proses 

tranformasi berjalan tanpa pengawasan yang efektif, hanya karena adanya 

masalah SDM, kelembagaan, mekanisme kerja, sarana dan dana Tentu tidak. 

Sebab program besar tanpa pengawasan efektif rentan terhadap penyimpangan, 

dan bukan tak mungkin terancam program mengalami kegagalan. Karena itu, 

DJSN harus tampil, melaksanakan wewenangnya melakukan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan transformasi. 

4.4 Implementasi Program BPJS dalam Perspektif Islam  

 Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan asuransi sesuai syariah 

atau tidak, yaitu harus dipastikan dalam pengelolaan dan penanggungan resiko 

terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian atau spekulasi), maisir (perjuadian) 

dan dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenanakan adanya riba.  

 Dalam upaya menghindari gharar, pada setiap kontrek asuransi syariah 

harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka.Keterbukaan itu dapat 

diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada 

ketentuan kontrak.Tidak diperbolehkan di dalam pokok permasalahan dan atau 

ruang lingkup kontrak itu sendiri. Maisir (perjudian) timbul karena gharar. 
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Peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, 

tetapi apabila perpindahan resiko berisikan elemen-elemen spekulasi, maka 

tidak diperkenankan dalam asuransi sosial. (Zulkahfi, 2014) 

 Asuransi sosial ini juga merupakan pertanggungan (daman) dari pihak 

BPJS  yang terbentuk dari orang-orang yang bersikat terhadap partisipan yang 

mengalami kejadian. Karena itu syarat-syarat pertanggungan (al-daman) di 

dalam islam wajib diterapkan terhadapnya,  

 Menurut zulkahfi, (2014) (Syarat pertanggungan (daman) )adalah: 

1. Ada hak yang wajib dilakukan yang berada di dalam tanggungan, 

yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian perusahaan memberikan 

pertanggungan kepada seseorang yang mengalami kejadian. Artinya 

membayar konsekuensi yang muncul dari kejadian itu. 

2. Ada hal yang tidak dipelukan, yakni penanggung tidak mengambil 

kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus atau partisipasi 

(premi); 

3. Akad asuransi sosial  harus menggunakan akad yang syari dengan 

memenuhi syarat-syarat syirkah di dalam Islam, yaitu adanya harta 

dan badan, bukan hanya sirkah harta. 

4. Tidak boleh adanya investasi harta, apalagi dengan jalan yang tidak 

syari, malui perusahaan lain, apapun nama dan sebutannya baik 

disebutinvestasi maupun reasuransi. 

  Berdasarkan teori yang dijelaskan diatasmenurut hasil observasi lapang 

kelangsungan dari progam BPJS untuk pelaksaan dari berbagai aspek sudah 

bagus anatara lain aspek  kepesertaan, keuangan, pelayanan, dan aspek 

manfaat iuran. Hanya saja ada beberapa keluhan dari pihak peserta BPJS 

mengenai aspek keuangan yang melalui iuran setiap bulannya yang dikeluhkan 
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hanya pada sistem pembayarannya dengan adanya denda 2% dari total 

tunggakan setiap bulannya, dalam permasalahan ini ada beberapa peserta yang 

lupa itu tidak ada teguran melainkan ditarik untuk bayar denda, pada 

kenyataannya peserta tersebut.  

a. Analisis Ekonomi dalam melihat kesejahteraan sosial melalui 

keseimbangan umum 

Pada kenyataanya kesejahteraan mampu dicapai dari berbagai 

faktor malalui tingkat pendapatan, tingkat kebahagiaan dan tingkat 

kesehatan, dari aspek-aspek tersebut semuanya jika terpenuhi secara 

maksimum atau dapat memenuhinya sudah dikatakan seseorang mampu 

mencapai kesejahteraan. Jika ditinjau dari teori ekonomi untuk mencapai 

kesejahteraan sosial melalui sebuah keseimbangan dari sebuah kondisi 

yang pertukaranya optimum dan menghasilkan kondisi marginal yang 

pertama untuk kesejahteranan sosial yang maksimum. Dan adapun 

dalam ekonomi menejlaskan jika mencapai kesejahteraan sosial yang 

maksimal, tingkat marginal substitusi antara pasangan barang konsumen 

harus sama untuk seluruh individu yang mengkonsumsi dua komoditi 

tersebut.  

Jadi teori tersebut bisa diketahui dengan adaanya sebuah 

keseimbangan atau keadilan untuk konsumen maka akan menciptakan 

sebuah kesejahteraan. Itu juga menggambarkan jika besaran iuran 

peserta BPJS kesehatan akan mempengaruhi tingkat pelayanan yang 

diterima jika semakin tinggi biaya iuran pada peserta mandiri maka 

fasilitas kesehatannya juga memilki kualitas yang tinggi ini menurut 

analisis ekonomi. Jika dipandang melalui hukum Islam yang menekankan 
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tingkat keadilan juga mampu didukung oleh analisis ekonomi yang 

menjelaskan tentang kesetaraan barang yang akan dikonsumsi oleh 

konsumen akan menciptakan tingkat kesejahetraan yang maksimum 

disini bisa kita sangkutkan dengan kualitas obat-obatan yang diberikan 

oelh peserta BPJS kesehatan. Antara pandangan Islam dan pandangan 

teori ekonomi yang ada memilki tujuan yang sama dalam menentuka 

kesejahteraan dengan mencapai keseimbangan yang maksimal. 

a. Tujuan Jaminan Sosial Dalam Perspektif Islam  

1. Tujuan  jaminan sosial dari pandangan Islam menurut Umar bin al-

khatabb memberikan pernyataan sebagai berikut: ”tanggung 

jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat 

muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan 

cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan 

kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan 

keburukan dari mereka. 

2. Tujuan jaminan sosial dari pandangan islam menurut Ibnu Hazm 

adapun dasar dari pandangan ini sebenarnya ia sandarkan pada 

dalil Alquran surat al-Isra‟ ayat 26 di jelaskan bahwa makna dari 

ayat tersebut adalah adapun hak-hak yang diperintahkan oleh 

Allah untuk dipenuhi oleh Ibnu Hazm hal itu dipahami dengan 

yang tidak lain berupa pemenuhan fisik minimum manusia. Yang 

didalamnya adalah nilai-nilai kebutuhan manusia yang minimum, 

meliputi Pangan, sandang dan papan yang layak sesuai dengan 

harkat dan hajat hidup manusia, dan hal tersebut merupakan juga 

bagian dari Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab 

sosial secara bersama dalam mewujudkannya, demi tercapainya 
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keadilan sosial bagi seluruh manusia, bahwa kita tahu sebuah 

kemiskinan bukanlah kehendak dari manusia. Orang miskin 

haruslah dibantu untuk membebaskan diri dari kemiskinan yang 

membelenggu dirinya. 

3. Terlihat dari dua tujuan menurut ahli islam yang terlihat pada 

triangulasinya tujuan dari program BPJS sendiri sudah sangat baik 

karena membantu seluruh masyarakat dalam penjaminan 

kesehatannya dalam berbagai bentuk, hanya saja kalau di 

padukan dengan tujuan yang tertera menurut Umar Bin Al-khatabb 

dan Ibnu Hazm maka adanya kekurangan pada tanggung jawab 

negara yang adanya kelalaian pada tujuan awalnya untuk 

membantu masyarakat kurang mampu itu yang diutamakan, tapi 

dengan adanya perselisihan pelayanan maka tujuan dari program 

BPJS belum sepenuhnya mampu membantu seluruh masyarakat 

dalam jaminan sosial kesehatannya. 

4.5. Kontribusi BPJS  Kesehatan atau KIS dalam Perekonomian Indonesia 

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia 

Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014 berdampak terhadap pelayanan 

kesehatan masyarakat. JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada 

masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar. Setelah berjalan 

hampir tiga tahun ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap 

pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. 

Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi 
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total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 

triliun.  

Diperkirakan pada 2021 kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian 

Indonesia bisa mencapai Rp289 triliun. Program JKN-KIS meningkatkan angka 

harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun. Bergulirnya program 

Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 

2014 berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. 

Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI, 

Teguh Dartanto, mengatakan dampak JKNKIS terhadap perekonomian Indonesia 

sifatnya positif dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan 

mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan JKN-KIS 

seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri 

farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).  

Tabel 4.5 Perubahan Output dari program JKN – KIS dalam jangka waktu 2016-2021 

 

Sumber: Info BPJS kesehatan edisi 43 2016 
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Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu 

modal manusia. Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam 

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tahun 2016, dampak JKN-KIS 

terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp 57,9 

triliun, industri farmasi Rp10,1 triliun, industri alat kesehatan Rp0,20 triliun, jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun serta JKN-KIS Rp6,8 triliun. 

Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp17,2 triliun, 

perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos 

dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain 

Rp38,6 triliun. Jadi kita ketahui program BPJS juga mampu meningkatkan 

perekoniman Indonesia terlihat dari tabel diatas. 
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Setelah melakukan berbagai macam pembahasan dan analisis 

penulis menarik kesimpulan, bahwa dalam perspektif Islam ,Jaminan 

Kesehatan Nasional yang berbentuk BPJS di Indonesia menurut analisis 

penulis adalah:  

a. BPJS yang diterapkan di Indonesia dengan kondisi saat ini 

dipandang dalam prinsip pengharaman riba belum tepat 

karena dapat menimbulkan mudharat, yaitu pada 

iuran/premi bulanan yang masih terlalu tinggi dan adanya 

penetapan sanksi bagi yang tidak membayar iuran. 

b. Progam BPJS masih mengandung unsur ketidakadilan 

dalam konsep jaminan sosial (takaful al-ijtima‟) dipandang 

dalam prinsip keadilan atau al-adl, dengan adanya 

pemisahan antara masyarakat miskin, menengah dan 

orang kaya, terlebih pada pelayanan. 

c. BPJS dalam prakteknya masih menggandung unsur 

maisir, gharar dan riba sehingga menurut analisis penulis 

hukumnya jatuh jadi syubhat. Dilihat melalui prinsip 

kejujuran dan prinsip pengharaman riba BPJS belum 

mencerminkan syariahnya dalam pandangan hukum Islam.  
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d. BPJS kesehatan juga memberi konstribusi pada 

perekonomian Indonesai pada tahun 2016 mencapai 152,2 

triliun. Diperkirakan pada 2021 kontribusi JKN-KIS 

terhadap perekonomian Indonesia bisa mencapai Rp289 

triliun. Program JKN-KIS meningkatkan angka harapan 

hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun. Bergulirnya 

program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia 

Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014 berdampak 

terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan banyak 

memberikan manfaat dalam aspek apapun.  

 

e. Menurut analisis ekonomi Kesejahteraan berasal dai 

sebuah keseimbangan yang maksimum jadi menurut dunia 

perekonomian adanya kebenaran mengenai berapa 

banyaknya iuran peserta BPJS menentukan kualitas 

Fasilitas kesehatan yang diterima. 
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5.2 Saran 

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang paling penting kedudukannya 

dalam syariah. Pelayanan kesehatan merupaka bagian dari maqasid syariah, 

yaitu memlihara diri (jiwa). Dalam hal ini ada beberapa saran-saran dari penulis 

dalam oenelitian ini adalah:  

1. Adapun beberapa konsep pada program BPJS harus ditinjau 

kembali oleh pemerintah apakah dalam kenyataan di lapang 

memberatkan masyarakat ataukah tidak terutama masalah 

konsep pengelolaan dana, ataupun seharusnya adanya kerja 

sama dengan dinas kesehatan di daerah masing-masing yang 

mana dinas kesehatan memiliki peran sebagai rekomendasi 

untuk kepsertaan BPJS, Fasilitas kesehatan milik pemerintah 

atau sebagai fasilitator, pemberi izin atas kepala dinas di 

daerah masing-masing atas tersedianya dokter dalam program 

BPJS diseluruh daerah di Indonesia, dan juga sebagai 

penanggung jawab atas program kesehatan sekaligus 

pengawas / regulator program BPJS. 

2. MUI selaku lembaga hukum Islam untuk ikut serta dalam 

melihat permasalahan pengelolaan program BPJS dan 

membentuk atau mengeluarkanFatwa mengenai pembentukan 

BPJS syariah, karena mengetahui adanya persoalan yang 

berdampak pada perekonomian masyarakat muslim pada 

umumnya. 
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3. Seharusnya pelayanan kesehatan itu harus bersifat adil 

disamaratakan, tidak ada pemisahan antara orang miskin, 

menengah dan orang kaya agar program jaminan sosial 

benar-benar membantu seluruh masyarakat dalam menjaga 

kesehatannya. 

4. Diharapkan di kemudian hari penelitian ini bisa dikembangkan 

atau diperdalam lebih lanjut lagi dengan melihat lebih dalam 

kondisi di lapang, agar mengetahui lebih dalam penerapannya, 

terlebih dalam pengelolaan dana jaminan sosialnya.  

Tidak ada kata sempurna penulisan ini juga masih mengandung 

beberapa kekurangan jika ada salah kata ataupun saran saya terima 

dengan senang hati semoga penulisan ini mampu memberikan manfaat 

pada pemerintah dan masyarakat di Indonesia. 
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Lampiran 1  

 

Ket: Dokumentasi diambil dengan saudari Ida Srifidiawati Amd, Keb. 
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Ket: Dokumentasi diambil dengan Pasien peserta BPJS Kelas 3 bernama mbah 

loso 

Lampiran 2 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENELITIAN 
SKRIPSI 

    Oleh: Afilda Indah N. 

     NIM : 13502050011005.  

 Judul: “IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA 
DALAM PERSPEKTIF ISLAM” 

    UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

Pedoman Wawancara dan Observasi  

Informan :  

1. Pihak BPJS bagian komunikasi (hk2) 

2.  Pegawai Rumah sakit yang menangani administrasi pesien yang 

terdaftar BPJS  

3. Peserta BPJS masyarakat mampu dan tidak mampu. 

 

Tata cara wawancara : 

1. Mengucapakan salam 

2. Memperkenalkan diri  

3. Menanyakan kesediaan menjadi informan  

4. Menanyakan nama informan 

5. Meminta izin untuk merekam pembicaraan selama wawancara 

berlangsung 

6. Memberika pertanyaan awal (sudah berapa lama anda bekerja disini) 

7. Memberikan pertanyaan inti 

8. Menutup sesi wawancara 

9. Mengucap terimaksih 

10. Selesai  

 

A. Pertanyaan untuk Rumah Sakit (Pihak Rumah sakit yang melayani 

bagian BPJS /JKN) 

1. Boleh diceritakan tentang apa itu program JKN/ BPJS ?  
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2. Apakah saudara berperan dalam program JKN / BPJS ? 

3. Bagaimana menurut saudara tentang tujuan dan sasaran dari program 

JKN / BPJS?  

4. Bagaimana menurut saudara, tentang sumber daya pelaku ,sumber daya 

sarana prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di 

RSUD Ngimbang ? 

5. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan peserta JKN/BPJS? 

6. Bagaimana sikap atau pandangan saudara terhadap rogram JKN/ BPJS? 

7. Permasalahan apa saja yang muncul selama masa implementsi program 

JKN/BPJS ini ? 

8.  Apa keuntungan dan kerugian pihak Rumah sakit ini setalh berlakunya 

program JKN/ BPJS  

9. Apakah pelayanan kamar, obat dan lain-lain berbeda ketika status pasien 

sebagai peserta BPJS pemerintah dengan BPJS mandiri  dalam sistem 

pelayanannya ? 

10. Berapa banyak pasien yang terdaftar sebagai peserta JKN/BPJS yang 

berobat di Rumah sakit ini ? 

B.  Pertanyaan Untuk Peserta JKN/BPJS (masyarakat mampu dan tidak 

mampu) 

1. Bagaimana tingkat kepuasan saudara dengan mengikuti program JKN/ 

BPJS? 

2. Apakah permasalahan yang saudara hadapi dalam mengikuti program 

JKN/BPJS? 

3. Bagaimana Pelayanan yang diberikan pihak Rumah sakit pada saudara 

yang terdaftar perserta JKN/BPJS? 

4. Berapa iuran perbulan yang anda lakukan ? 

5. Adakah denda jika mengalami keterlambatan pembayaran JKN ata BPJS 

? 

6. Jika ada, menurut saudara apakah dengan adanya denda itu tergolong 

hal normal atau memberatkan peserta? 

7. Saudara termasuk mengikuti program JKN/ BPJS golongan keberapa? 

8. Apa keuntungan menjadi peserta JKN/ BPJS ? 

9. Apa kerugian menjadi peserta JKN/ BPJS ? 

10. Apakah saudara termasuk peserta yang sudah terdaftar dari pemerintah 

atau daftar melalui mandiri? 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PIHAKBPJS KESEHATAN  

1.  Boleh diceritakan apa yang anda ketahui tentang BPJS? 

2. Apa peran dari BPJS sendiri untuk masyarakat ? 

3. Bagaimana menurut saudara tentang tujuan dan sasara BPJS selama ini 

? 

4. Bagaimana menurut anda mengenai sumber daya yang mengelola 

adanya program BPJS ? 

5. Bagaimana sistem pembayaran dalam BPJS? 
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6. Permasalahan atau kendala apa saja yang pernah dihadapi selama masa 

implementasi program BPJS ? 

7. Dari pihak BPJS sendiri, adakah perbedaan pelayanan kepada peserta 

sesuai dengan tipe pembayarannya ? 

8. Berapa rumah sakit baik swasta atau pemerintah yang bergabung atau 

bekerja sama dalam BPJS kesehatan ? 

9. Menurut anda sebenarnya apa manfaaat bagi masyarakat dengan 

mendaftar sebagi peserta BPJS ? apa perbedaannya dengan yang tidak 

mendaftar. 

10. Adakah perbedaan pembayaran dan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat atau peserta BPJS yang terdaftar murni terdata dari 

pemerintah,dengan peserta yang membayar secara pribadi ?  
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Lampiran 3  

Hasil atau Percakapan dengan Informan: 

a. Informan dari pihak BPJS  (saudari winda perwakilan dari pihak 

BPJS berposisi sebagai Komunikasi / HK2)  

1. A= Baik mbk terimakasih atas waktunya , perkenalkan  Afilda masiswa 

Ekonomi islam Feb UB , saya ingin mennyakan beberapa hal mengenai 

program BPJS kesehatan yang sedang berlangsung saat ini. 

W= baik mbk filda, apa yang bisa saya bantu terkait BPJS. 

A= iya mbk, terimaksih begini mbk , apa sih yang mbk winda ketahui 

mengenai BPJS sendiri? 

W= hmmm gini mbk kalau tentang istilah tersebut pasti hampir semua 

orang hanya mengethui singkatn saja sudah cukup, padahal BPJS itu 

merupakan sebuah badan yang memilki tanggung jawab besar dalam 

menjamin kesehatan seluruh peserta yang sudah terdaftar, seperti itu 

mbk. Adalagi mbk? 

1. A=  hmm begitu ya mbk, pertanyaan yang kedua , apa sih mbk peran 

BPJS dalam masyarakat sendiri? 

W= menurut saya yaa yang sudah bekerja di BPJS sendiri , BPJS sangat 

berperan penting dan banyak membantu masyarakat dalam menjaga dan 

dalam masa pengobatan pasien baik mampu dan kurang mampu melalui 

dana iuran dan dana dari negara gitu mbk. 

2. A= pertanyaan ke tiga mbk, bagaimana menurut mb winda mengenai 

sasaran dan tujuan BPJS sendiri apakah sudah tepat atau bagaimana 

mbk? 
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W= menurut saya ya dek kalau maslah sasaran itu kita memenag 

mendata tetapi biasanya data yang kita berikan kepada pihak pengurus 

daerah atau desa berbeda dengan ada yang terdaftar di Rumah sakit 

seperti itu. 

3. A= baik mbk ini pertanyaan ke empat , pertanyaannya ada sepuluh mbk, 

bagaimana menurut anda mengenai sumber daya BPJS? 

W= menurut saya pendaftaran lowongan untuk kerja di BPJS kesehatan 

itu tidak semena-mena dalam pemilihan dilakukan sangat selektif jadi 

kayaknya tidak ada yang perlu diragukan terutama di sumberdaya 

masnusianya sih dek. 

4. A= gitu ya mbk baik, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana 

sistem pembayaran di BPJS? 

W= sistem pembayarannya kita sudah ada panduan dan itu sudah kita 

sebar dalam bentuk informasi dan sosialisasi di masyarakat mbk lihat di 

link kita saja ada.  

5. A= baik mbk selanjutnya , selama masa pelaksanaan BPJS apa saja 

kendalanya mbk ? 

W= kendala ya apa ya dek , paling-paling ada keluhan dari masyarakat itu 

wajar sih ya, trus dana , fiannsial gitu-gitu saja sih 

6. A= selanjutnya , adakah mbk perbedaan pelayanan pada masyarakat 

mbk dari pihak BPJS sendiri? 

W= kalau dari kita sih nggak ada semua sama dan tergantung dia kelas 

berapa mendaftranya , kalau pelayanan berbeda itu kebijakan rumah 

sakitnya dek. 
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7. A= Baik mbk hmmm trus kalau masalah berapa rumah sakit swasta atau 

milik negara bisa dalam bentuk persen berapa persen yang usdah 

bekerjasama dengan BPJS? 

8. W= hmmmm sekitar 20% yang belum dek jadi sudah 80% RS atau 

RSUD yang sudah terdaftar . 

9. A= menurut mbk apa manfaat masyarakat yang ikut BPJS sama yang 

tidak ikut? 

W= ya pasti ada bedanya dek , kalau dia gabung psti ada jaminan dari 

pihak BPJS atas kesehatanyya , kalau nggak ya jaminan dilakukan secra 

individu atau mandiri. 

10. A= Pertanyaan terkhir mbk, apa perbedaan pelayanan pada peserta 

yang terdaftra dari pemetintah dengan masyarakat yang bayar mandiri? 

W= sudah saya jelaskan tadi dek kalau kita membedakannya karena 

mereka membayar iuran perbulannya berbeda sesuai kelas jadi masalah 

pelayanan atau obat itu yang membedakan sepertinya tergantung 

manajemen rumah sakit masing-masing. 

A= baik mbk terimakasih banyak jawabanyya sangat membantu. 

W= sama-sama dek 

b. Informan dari pihak RSUD setempat (saudari Ida sri fidiwati sebagai 

medis sekaligus pelayan peserta BPJS di RSUD).  

1.  A= Selamat pagi, Terimakasi mbk sudah mau meluangkan waktu 

untuk wawancara, oh iya mbk sya ingin bertanya apa yang mbk 

ketahui tentang BPJS? 

I = BPJS ya badan yang menjamin jaminan sosial baik kesehatan 

atau ketengakerjaan . 
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2. A= oke pertanyaan selanjutnya maaf mbk , pertanyaannya ada 

sepuluh poin saja kok, yang kedua saya ingin menanyakan mbi ida ini 

bertugas sebagai apa dala program atau di RS ? 

I = saya sebagai pihak medis dan melayani masyarakat ang terdaftar 

sebagai peserta BPJS yang mau berobat. 

3. A= selanjutnya kalau tentang sasaran bagaimana mbk sasaran 

BPJS? 

I = sasaranya ya dek biasanya yang diberikan pihak BPJS itu tidak 

sesuai atau kurang tepat biasanya banyak pasien saya itu yang 

mampu tapi dapat BPJS yang seharusnya untuk kalangan yang 

terdaftar dari pemerintah dia itu kalau gak salah jadi kepala desa gitu. 

4. A = kalau tentang SDMnya bagaimana mbk di RSUD ? 

I = kalau di pihak rumah sakit sih sarana dan prasarana mendukung 

cukup memadai dan adanya dokter spesialis juga. 

5. A= bagaimana menurut mbk tentang sistem pembayaran BPJS ? 

I= ya itu dek itu yang banyak dikeluhkan dari kalangan masyarakat, 

katanya pembayarannya harus dibank, dan di bedakan , apalagi 

masalah keterlambatan pembayaran itu yang sangat saya dapatkan 

keluhan dari masyarakat, padahal sudah kami sosialisasikan 

bagaimana cara pembayaran BPJS, seperti itu”. 

6. A= Bagaimana pandangan mb ida tentang BPJS? 

I = menurut saya program BPJS cukup baik masyarakat cukup 

terbantu mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan hanya 

membawa kartu BPJS , namun seharusnya sasaran peserta yang 

diberi harus dikaji ulang. 

7. A= apa saja kendala d RSUD selama ada program BPJS 

berlangsung? 
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I = permasalahannya kayaknya pihak BPJS kurang adanya sosialisasi 

pada masyarakat sehingga banyak yang kurang tahu bagaimana 

penggunaan program ini.  

8. A= apa keuntungan dan kerugian pihak RS dengan adanya kerjasama 

dengan BPJS ? 

I= keuntunggannya ya banyak pasien yang berobat dek, Cuma 

mengenai kerugian dalam keuangan biasanya pihak rumah sakit 

dahulu yang menalangi uang jika ada pembengkakan dana pada 

pasien. 

9. A= apakah ada perbedaan pelayanan kamar obat pada peserta 

BPJS? 

I= semua tergantung manajemen rumah sakit kalau kami tidak karena 

kami rumah sakit daerah milik negara .jadi tidak ada perbedaan 

pelayanann obat, kamar dan fasilitas lainnya. 

10. A= berapa banyak pasien yang terdaftar sebagai peserta BPJS ? 

I= 80% terdaftar tapi 20 % terdaftar mandiri 60 % terdaftar dari pihak 

pemerintah.   
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c.  Informan dari pihak Peserta BPJS Mandiri( Bapak Mujiono Peserta BPJS 

Golongan 2). 

1. A : Selamat siang pak, sebelumnya maaf telah mengganggu waktunya. Saya 

Afilda mahasiswa FEB UB ingin mewawancarai bapak untuk penelitian skripsi 

saya tentang BPJS. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya layanan 

BPJS ? 

M : iya mbak, slamat siang... menurut saya ada enaknya dan ada enggaknya 

mbak. Tidak enaknya itu mengurus masalah administrasi yang rumit dengan 

persyaratan yang terlalu banyak. Enaknya saya kalau sakit pengeluarannya 

tidak terlalu banyak karena telah dibantu oleh BPJS sendiri. 

2. A : apa saja kendala ketika mengikuti program BPJS 

M : banyak mbak, permasalahannya yaitu salah satunya adalah saat mengurus 

rujukan itu yang diperlukan sangat banyak dan kalau tidak ada kamar di rumah 

sakit yang dirujuk maka dilempar ke rumah sakit daerah. Jadi, kalo tetap 

memaksa untuk rawat inap maka saya bayar dengan biaya sendiri dan tidak 

mengikuti dana BPJS. 

3. A : bagaimana pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit pada bapak yang 

telah terdaftar menjadi peserta BPJS 

M : tergantung rumah sakitnya mbak, biasanya yang swasta itu banyak 

perselisihan (obat dan kamar). Berbeda kalau di rumah sakit milik pemerintah 

biasanya disetarakan (obat dan kamar). 

4. A : berapa iuran perulan yang harus bapak bayar 

M : saya golongan 2 mbak, jadi saya harus membayar Rp. 51.000,- 
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5. A : adakah denda jika bapak terlambat membayar iuran? 

M : saya tidak pernah terlambat mbak, jadi saya kurang tau. Tapi biasanya ada 

denda 2% dari iuran kalau terlambat selama 3 bulan tidak membayar 

6. A : menurut bapak adanya denda itu normal atau malah memberatkan peserta 

M : menurut saya sih agak memberatkan, karena denda 2% dari biaya yang akan 

dikeluarkan selama 3 bulan melebihi pembayaran iuran yang semestinya 

7. A : bapak termasuk mengikuti program BPJS golongan berapa? 

M : golongan 2 mbak 

8. A : apa keuntungan bapak menjadi salah satu anggota BPJS 

M : saya merasa jaminan kesehatan keluarga saya terjamin walaupun tidak 

100%, karena adanya perbedaan fasilitas kamar inap ataupun obat 

9. A : apa kerugian bapak menjadi peserta BPJS 

M : kerugiannya saya harus mengantri saat membayar iuran. Kadang saya juga 

sering diabaikan pihak rumah sakit saat melakukan pengobatan 

10. A : apakah bapak termasuk anggota BPJS yang didaftarkan oleh peserta 

ataukah bapak mendaftar dengan sendiri? 

M : saya daftar melalui jalur mandiri dengan mengambil golongan 2 
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D. Informan dari pihak Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran( Bapak Loso). 

1. A : bagaimana kepuasan bapak pada BPJS 

L : saya merasa terbantu mbak, dengan adanya BPJS. Karena saya telah 

melakukan operasi pada saluran kencing dan saya tidak membayar sama sekali. 

Saya hanya membayar saat check up dan membeli obat saja. 

2. A : permasalahan apa saja ketika bapak menjadi peserta BPJS 

L : yang diurus sangat banyak seperti foto copy KTP dan KK. Setelah minta 

rujukan di rumah sakit itu diminta lagi. Jadi administrasinya sangat rumit 

3. A : gimana pak pelayanan rumah sakit yang bapak rasakan setelah bapak 

menjadi peserta BPJS 

L : sering merasa dibedakan, soalnya saya peserta BPJS PBI (Penerima 

Bantuan Iuran) jadi kualitas obat dan rawat inap sangat berbeda dengan peserta 

BPJS mandiri 

4. A : berapa biaya yang bapak bayar perbulannya untuk menjadi peserta BPJS 

PBI 

L : saya membayar Rp. 25.500,- . itupun sudah dibayar sama pemerintah. Jadi 

saya tidak membayar sama sekali. Tapi waktu check up ada biaya tambahan 

yang harus saya bayar 

5. A : menurut anda program BPJS ini sudah bagus atau tidak 

L : sudah sangat bagus mbak, sudah sangat membantu masyarakat yang kurang 

mampu. Tapi adanya perbedaan layanan antara peserta yang mandiri saya 

merasa sedikit dirugikan 
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6. A : menurut bapak mending terdaftar menjadi peserta BPJS atau tidak? 

Berikan alasanya 

L : menurut saya tergantung kondisi sih mbak. Selama saya menjadi peserta 

BPJS disaat kamar penuh dan membayar biaya dengan uang pribadi saya 

merasa tidak perlu saya mendaftar BPJS karena sama saja saya masih 

membayar dengan uang pribadi. 

7. A : menurut anda program BPJS ini tetap ada atau kah dihapuskan saja, 

berikan alasan 

L : tetap ada mbak, soalnya dapat membantu masyarakat yang kurang mampu 

dalam menjamin kesehatanya. Walaupun ada kesenjangan sosial akan layanan 

yang diberikan. 

Keterangan Huruf Untuk Informan  

A = Afilda (Peneliti) 

W = winda (pihak BPJS) 

M = Mujiono (peserta BPJS mandiri) 

L = Loso (peserta BPJS PBI) 

 

  


