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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam merupakan hukum yang terus hidup, sesuai dengan 

undang-undang, gerak, dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan 

perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam senantiasa 

berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabi‟at hukum Islam yang 

terus hidup.
1
 Kejadian dan peristiwa dalam bidang muamalah, tidaklah dapat 

dihingga dan dihitung. Oleh karena tidak setiap kejadian mempunyai nash, 

sedang yang demikian itu tidak dapat digambarkan dan karena nash itu 

berkesudahan, sedangkan peristiwa dan kejadian senantiasa tumbuh dan tidak 

berkesudahan, tidak dapat diikat oleh yang berkesudahan, yakinlah kita bahwa 

ijtihad dan qiya>s wajib dipergunakan agar setiap kejadian mempunyai hukum.
2
 

Salah satu kejadian atau peristiwa muamalah yang belum mempunyai 

status hukum dalam al-Qur‟an ataupun Hadits adalah terkait dengan 

operasionalisasi asuransi. Asuransi adalah usaha sosial dan ekonomi dalam 

perlindungan terhadap bahaya yang menimpa kekayaan bahkan jiwa manusia, 

baik anggota badan ataupun kesehatan. Di samping kemanfaatan sosial, 

asuransi juga menghimpun dana dari peserta asuransi, dan dana tersebut 

dikelola dan dikembangkan melamlui usaha lain. Walaupun pengelola 

asuransi melakukan bisnis lain tapi tidak meninggalkan kegiatan yang bersifat 

                                                           
1
 Para ulama mengatakan, 

 تناهى الَنصوص وعدم تناهى الواقع

Yang artinya, berpenghabisan Nash, dan tidak berpenghabisan peristiwa dan kejadian. 
2
 M. Hasbi Ash Shieddiqy, Falsafah Hukum Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 45. 
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sosial sebagai tujuan utamanya.
3
 Operasional asuransi dalam muamalah belum 

ditemukan petunjuk atau dila>lahnya secara s}a>rih dalam skriptual al-Qur‟an 

ataupun hadits, sehingga asuransi merupakan bentuk muamalah yang baru, 

karena itu merupakan mas´alat ijtiha>diyyat karena asuransi baru dikenal di 

dunia Timur pada abad ke-19 Masehi.
4
 Maka dari itu, pengkajian terhadap hal 

ini harus seksama dan menggunakan penalaran yang sehat, dan tetap 

memperhatikan prinsip-prinsip yang termaktub dalam basis epistemologi 

hukum Islam, yaitu al-Qur‟an dan Hadits. 

Asuransi saat ini dioperasikan oleh banyak lembaga keuangan atau 

asuransi komersial dan asuransi yang dioperasikan oleh pemerintah yang 

disebut dengan Asuransi Pemerintah atau asuransi sosial. Asuransi Pemerintah 

merupakan menjamin harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di 

waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempetimbangkan 

keuntungan, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena 

uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga 

pembayaran kerugian yang diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu 

terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau secara paksaan 

dan dilakukan oleh badan atau lembaga yang telah ditentukan oleh masing-

masing keperluan.
5
 

                                                           
3
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 

hlm. 308-309. 
4
 Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos 

Publishing House, 1995), hlm. 133. 
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 Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah daam Pusaran Perekonomian Global: 

Sebuah Tuntutan dan Realitas. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 195 
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Asuransi pemerintah terdiri dari asuransi sukarela dan asuransi wajib. 

Asauransi sukarela meliputi asuransi panen, asuransi deposito, asuransi 

tabungan dan pinjaman, asuransi hipotik serta asuransi pinjaman untuk 

perbaikan harga tetap. Asuransi wajib merupakan asuransi yang 

mengharuskan masyarakat memasukinya dan kemudian biasanya biasa disebut 

dengan asuransi sosial atau asuransi kesejahteraan sosial.
6
 Asuransi sosial 

merupakan asuransi yang dikelola oleh pemerintah atau instansi atau badan 

hukum yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi. Berbeda 

dengan asuransi komersial, asuransi sosial hanya mencakup perlindungan 

dasar yang biasanya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Di Indonesia, asuransi pemerintah diselenggarakan melalui Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosialnya (BPJS). Pada awal tahun 2014, Pemerintah 

melalui Kementrian Kesehatan mengoperasikan  program Jaminan Kesehatan 

Nasional yang merupakan amanah yang diselenggarakan oleh BPJS yang 

mana merupakan badan yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 

yang merupakan mandat dan amanah yang diberikan oleh UU No. 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengoperasiannya program 

Jaminan Kesehatan Nasional ini menjadi salah satu ekspektasi Pemerintah 

untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada seluruh 

masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil yang selama ini kesulitan 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
7
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 Hasyim Ali, Pengantar Asuransi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 13 

7
 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosisal Nasional, Pasal 19 Ayat (1). 
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Uji coba BPJS sebenarnya sudah mulai dilaksanakan sejak pada tahun 

2012 dengan harapan dilakukan peengembangan fasilitas kesehatan dan 

tenaga kesehatan serta perbaikan pada sistem rujukan dan infrastruktur. 

Evaluasi jalannya jaminan kesehatan nasional ini direncanakan setiap tahun 

dengan periode per-enam bulan dengan kajian berkala tahunan elitibilitas 

fasilitas kesehatan, kresdensialing, kualitas pelayanan, dan penyesuaian 

besaran pembayaran harga perekonomian. Diharpakan pada tahun 2019 

jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) dan tenaga kesehatan mencukupi, 

pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua 

penduduk. Pelaksanaan mandat UU BPJS melibatkan PT. ASKES, PT. 

ASABRI, PT. JAMSOSTEK, PT. TASPEN, dimana PT JAMSOSTEK beralih 

dari perseroan menjadi Bdan Publik mulai 1 Januari 2014. Sedangkan PT 

ASABRI dan PT TASPEN pada tahun 2009 beralih menjadi Badan Publik 

dengan bergabung ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.
8
 

Pelayanan kesehatan BPJS mempunyai sasaran dalam pelaksanaan 

akan adanya sustainibilitas opeasional dengan memberi manfaat kepada semua 

yang terlibat dalam BPJS, pemenuhan kebutuhan medik peserta, dan kehati-

hatian, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan BPJS. Perlu perhatian 

lebih mendalam dalam pelaksanaan terhadap sistem pelayanan kesehatan 

(helath care delivery), sistem pembayaran (health care payment system), dan 

sistem mutu pelayanan kesehatan (health care quality sistem).
9
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 Itang, 2015. “BPJS dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 2, Juli 

2015. 153-162  
9
 Ibid. 
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Selama pelaksanaan mandat dari regulasi penyelenggaraan jaminan 

sosial kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS, ada beberapa 

masalah yang muncul pada saat implementasinya, diantaranya yaitu:
10

 

Pertama, sistem pelayanan kesehatan (health care delivery sistem), sistem ini 

diantaranya: (a) Penolakan pasien tidak mampu di fasilitas pelayanan 

kesehatan hal ini dikarenakan PP No. 101/2012 tentang PBI jo. Perpres 

111/2013 tentang jaminan kesehatan hanya mengakomodasi 86,4 juta rakyat 

miskin sebagai PBI padahal menurut BPS tahun 2014 didukung pendanaan 

dari pemerintah sebesar 26 triliun yang dianggarkan di RAPBN 2014. 

Anggaran tersebut dipergunakan untuk PBI sebesar 16.07 triliun bagi 86,4 juta 

masyarakat miskin sedangkan sisanya bagi PNS, TNI, dan Polri. Pemerintah 

harus secepatnya menganggarkan biaya kesehatan sebesar 400 miliyar untuk 

gelandangan, anak jalanan, penghuni panti asuhan, panti jompo dan penghuni 

lapas (jumlahnya sekitar 1,7 juta orang). Sehingga otomatis jumlah orang 

miskin yang harus dicover BPJS Kesehatan harus dinaikka menjadi 96,7 juta 

dengan konsekuensi menambah bobot APBN. b). Pelaksanaan di lapangan, 

pelayanan keehatan yang diselenggarakan oleh PPK I (Puskesmas, Klinik) 

maupun PPK II (Rumah Sakit) sampai saat ini masaih bermasalah. Seringkali 

pasien yang datang harus mencari-cari kamar dari RS ke RS lainnya karena 
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 Anita Tijan, “Analisa Kebijakan Undang-Undang Implementasi BPJS 1 Januari 2014”. 

Magister Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2014. 
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seringkali dibilang penuh oleh pihak RS, merupakan permaslahan yang bukan 

baru atau baru sekali terjadi.
11

 

Kedua, sistem pembayaran (health care payment sistem), sistem ini 

meliputi: (a) Belum tercukupinya dana yang ditetapkan BPJS dengan real 

count, terkait dengan pembiayaan dengan skema INA CBGs dan kapitasi yang 

direduksi oleh Permenkes No. 69/2013. Dikeluarkannya SE No. 31 dan 32 

tahun 2014 oleh Menteri Kesehatan sebagai breackdown untuk memperkuat 

Permenkes No. 69 ternyata belum bisa mengurangi masalah di lapangan. (b) 

Kejelasan area pengawasan masih lemah baik dari segi eksternal ataupun 

internal. Pengawasan internal melalui peningkatan jumlah peserta dari 20 juta 

(dulu dikelola PT ASKES) hingga lebih dari 111 juta peserta, perlu 

diantisipasi dengan perubahan sistem dan pola pengawasan agar tidak terjadi 

tindak pidana korupsi. Pengawasan eksternal melalui Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Pengawas 

Keuangan (BPK) masih belum jelas area pengawasannya.
12

 

Ketiga, sistem mutu pelayanan kesehatan (health care quality sistem), 

sistem ini meliputi: (a) Keharusan perusahaan BUMN dan swasta nasional, 

menengah, dan kecil masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan belum terealisasi 

mengingat manfaat tambahan yang diterima pekerja BUMN atau swasta 

lainnya melalui regulasi turunan belum selesai dibuat. Hal ini belum sesuai 

dengan amanat Perpres No. 111/2013 (Pasal 24 dan 27) mengenai keharusan 
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Rizka Syafaatul Udzma, “Evaluasi Jaminan Keshatan Nasional Dalam Upaya Peningkatan 

Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia”. Program Studi Ilmu Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Ngudi Waluyo, 2014, hlm. 10. 
12

 Itang, 2015. “BPJS dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 2, 

Juli 2015, hlm. 154. 
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pekerja BUMN dan swasta menjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 

Januari 2015. Dan regulasi tambahan ini harus dikomunikasikan secara 

transparan dengan asuransi kesehatan swasta atau asuransu komersial, serikat 

pekerja dan Apindo sehingga soal manfaat tambahan tidak lagi menjadi 

masalah. (b) Masih kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia di fasilitas 

kesehatan sehingga peserta BPJS tidak tertangani dengan cepat.
13

 

Keempat, penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan nasional yang 

dilaksanakan oleh BPJS belum ada kajiannya secara khusus mengenai status 

hukumnya dalam perspektif hukum Islam, sehingga menuai polemik di 

kalangan umat Islam sendiri dan menjadi wacana intelektual bagi para 

akademisi untuk bisa mengkaji dan menelaah status hukumnya dalam 

perspektif hukum Islam, terlebih bahwa setiap warga negara Indonesia bahkan 

warga negara asing yang telah tinggal selama enam bulan di Indonesia wajib 

untuk mendaftar sebagai peserta BPJS.
14

 

Melihat dari hasil keputusan Komisi B2 Masa>il Fiqhiyyah Mu’a>s }irah 

(Masalah Fiqh Kontemporer) Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V 

Tahun 2015 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, 

Cikura, Tegal Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya‟ban 1436 H/7-10 Juni 

2015 tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan, 

bahwa MUI memandang terdapat adanya tiga unsur pelanggaran dalam BPJS 

Kesehatan, terutama akad antar para pihak. Pertama, terdapat unsur gara>r 

(ketidakjelasan bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara 
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 Ibid. 
14

 Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
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dalam menerima keuntungan. Kedua, terdapat unsur mukhat}arah (untung-

untungan), yang berimplikasi pada unsur maisi>r(judi). Yang ketiga terdapat 

unsur riba fad}l (kelebihan antara yang diterima dan yang dibayarkan).
15

 

Berbeda dengan Keputusan Ijtima‟ Komisi B2 MUI, Nahdlatul Ulama 

melalui keputusan Muktamar NU ke-33 di Kompleks Pesantren Bahrul „Ulum, 

Jombang, Jawa Timur, pada selasa 4 Agustus 2015, hukum mengikuti 

kepesertaan BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS Kesehatan tergolong 

dalam konsep syirkah ta’a>wun yang sifatnya gotong royong (sukarela).
16

 

Melihat dari beberapa persoalan yang krusial dalam permasalahan ini 

menjadi menarik bagi penulis untuk dikaji dalam tinjuan hukum Islam (Fikih 

Muamalah), terutama jika melihat pada keputusan dan rekomendasi dari 

Komisi B2 pada acara Ijtima‟ Komisi Fatwa MUI se-Indonesia bahwa 

penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional belum memenuhi prinsip-

prinsip syariah, karena masih terdapat unsur gara>r, maisi>r, dan riba. Demikian 

juga dengan status asuransi yang terkandung dalam penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Nasional melalui BPJS ini, apakah menggunakan asuransi 

komersial atau asuransi sosial karena mempunyai implikasi hukum yang 

berbeda. Maka dari itulah penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji 

penelitian ini dengan judul kajian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional”. 

B. Rumusan Masalah 
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 Keputusan Komisi B2 Masa>́ il Fiqhiyyah Mu’as}irah Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia V Tahun 2015 tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan. 
16

 Materi Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Nahdlatul Ulama, 2015), hlm. 20. 
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Berdasarkan latar belakang di atas,  penulis tertarik untuk melakukan 

kajian dan penelitan yang setidaknya ada dua hal permaslahan, yaitu: 

1. Bagaimanakah status BPJS Kesehatan dalam perspektif hukum Islam? 

2. Bagaimanakah akad yang dipakai dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Kesehatan Nasional bila ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi 

syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pada penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum BPJS Kesehatan 

sebagai lembaga asuransi pemerintah dalam tinjuan hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang akad muamalah yang 

dipraktekan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional 

yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritik: 

a. Untuk menambah khazanah keilmuan, terutama dalam hal tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika aktual praktek 

penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional dan hal-hal yang 

berkaitan dengannya. 
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b. Sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk penilitan lebih lanjut 

terkait dengan diskursus Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan yang alternatif bagi 

stakeholder yang mempunyai legal standing untuk membuat kebijakan-

kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan Jaminan Sosial 

Kesehatan Nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Isam 

secara universal. 

 


