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 استهالل 
 

 قال هللا تعاىل: 

َ   يَ ﴿ َ ِإنَّ اَّللَّ َ َوْلتَ ْنُظْر نَ ْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد َوات َُّقوا اَّللَّ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ

 [18 ، آية رقماحلشرسورة  ] ﴾َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ 

 :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ْعُت الن ُّْعَماَن ْبَن  ْعُتُه يَ ُقوُل َسَِ ُء، َعْن َعاِمٍر، قَاَل َسَِ ثَ َنا زََكِرَّيَّ ثَ َنا أَبُو نُ َعْيٍم، َحدَّ َحدَّ

ِهْم   " َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم    َبِشرٍي، يَ ُقوُل قَالَ  تَ َرى اْلُمْؤِمِننَي ِف تَ َراُحُِ

ِل اْلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ُعْضًوا َتَداَعى َلُه َسائُِر َجَسِدِه  َوتَ َوادِ ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َكَمثَ 

"ِِبلسََّهِر َواْْلُمَّى    

(متفق عليه)  
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أهدي هذا العمل املتواضع إىل أيب القايل الذي كان 

 يبذل جهده من أجلي

 وإىل أمي العزيزة اليت تبذل جهده ِبْلنان واحملبة  

أقدم لكم جزيل الشكر واالمتنان على ما قدمتم  
 ألبنائكم 

رافقين ِبحملبة  وإىل زوجيت اْلبيبة وبنيت الغالية اليت
 والرُحة إن شاء هللا 

 وإىل إخواين وأسريت مجيعا  

مث إىل كل من علمين حرفا أصبح سنا برقه يفتح 
 الطريق أماميويضيء 

 كلمة إهداء 
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 مجعية هنضة العلماء  جملس العلماء اإلندونيسي 
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الغرر، وامليسر، الراب جيري 

 فيه

بسبب - الشريعة  يوافق 

الغرر  أما  التعاوين،  املبدأ 

 قليل يعفى عنه 

ألهنا  - الغرامة  جيور  ال  الراب  من 

فيه  الزوائد.   فالزائدة 

الشركة   قبل  من  يفرض 

 وهذا ال جيوز.

له  - جاز  الراب  من  ليس 

ممن  يدفع  الذي  بشرط 

 لديه قدرة 

مصادر ألخذ حكم  

 الغرامة 

من  األحاديث  كتب 

ابن   النسائي،  مسلم، 
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 الفقه اإلسالمي وأدلته

 صحيح البخاري 
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الفتوى  نظرا  التقليدية 

DSN-MUI 

جاز يف البنوك التقليدية،  
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 القرآن .1 طرق استنباط احلكم

 احلديث .2
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 االستحسان .5

)أقوال   -1 القويل 

 العلماء(

)القياس،  -2 اإلحلاقي 

القرآن  من  واألدلة 

 والسنة(

)حل   املنهجي -3

 املشكلة(

اإلصالحات   التأمنيحكم  إىل  حباجة 

 حت يوافق الشريعة.

 جائز يوافق الشريعة. 
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 ملخص 
هذا البحث هو نتيجة املقارنة بني فتوى جملس العلماء اإلندونيسي )اجتماع  

( 2015سنة  33( ومجعية هنضة العلماء )نتيجة حيث املسائل 2015سنة  Vالعلماء 
( ليكوم وسيلة BPJS Kesehatanعلى قرار تطبيق التأمني الصحي االجتماعي الوطين )

لوطين. والغرض من هذه الرسالة هي لرفع الشعب اإلندونيسي عن املستوى الصحي ا
على املبادئ الشريعة،    يوافق  أن  التثبت حبكم التأمني الصحي االجتماعي الوطين على

أيضا  البحث هو  للشريعة. وهذا  القيم األساسية  تتعارض مع  اليت  وحىت هناك نقاط 
( MUI & NUكجسر يف الكشف عن املعارضة من املنظمات الكبرية يف إندونيسيا )

هذه  حيث   حلول  عن  لبحث  البحث  ونوع  االجتماعي.  الصحي  التأمني  تنفيذ  أن 
  املسألة يف خالف الفتوى بني جملس العلماء اإلندونيسي ومجعية هنض العلماء عن نوع 

املكتيب وذلك بتتبع املعلمات من خالل املصادر األساسي نتائج اجتماع العلماء    البحث
V 2015  املؤمتر ونتائج   ،33  NU 2015  الصحي والق ابلتأمني  املتعلقة  والقرارات  وانني 

(، مع إضافة مصادر الثانوية مثل كتب احلديث،  BPJS Kesehatanاالجتماعي الوطين )
من هذا البحث ظهرت البياانت بعد ذلك  و .  والكتب الفقهية، واجملالت العلمية والكتب

ملقارنة( أي  اليت سيتم حبثها، والبحث ابستخدام طريقة البحث )وصفي التحليلية، وا
عن طريق القراءة، والتسجيل، والتحليل بعد مجعها، مث املقارنة. واخلروج من اخلالف يف 

سنة   Vهذه املسألة بطريق مجع بني فتوى جملس العلماء اإلندونيسي )اجتماع العلماء  
(. واجلمع 2015سنة    33( وفتوى مجعية هنضة العلماء )نتيجة حيث املسائل  2015

اجملتمع التأمني   حىت يظهر على  BPJS Kesehatanهلذه املسألة إلعمال  بني قولني حلول  
 الوطين الشرعي. الصحي االجتماعي

 . الغرر، MUI ،NU(، BPJS)  التأمني الصحي االجتماعي الوطين الكلمة الرئيسة:



ABSTRAC 
This research is a comparative result in response to the results of the 

government's decision on Social Insurance Administration Organization (BPJS 

Kesehatan) with the fatwa of the Indonesian ulema council (MUI) in ijtimak' 

ulama V in 2015 and the 33rd fatwa jam'iyah nahdhotil ulama (NU) in 2015. The 

purpose of this study discussed whether BPJS kesehatan was in accordance with 

Islamic sharia, or there are even points that are contrary to the basic values of 

Sharia. This research is also as a bridge in revealing the difference arguments 

from big organizations in Indonesia (MUI & NU) against the application of  

Social Insurance Administration Organization  (BPJS Kesehatan) as a solution 

to refinement of the public health regulation in Indonesia. This study employed 

the type of library research in which the researcher studied the primary data 

sources such as the results of ijtimak ulama to V in 2015, the results of the 33rd 

NU conference in 2015, constitutions and political decision commited by 

President related to Social Insurance Administration Organization (BPJS 

Kesehatan), with the further addition of secondary literacy sources such as books 

Hadith, fiqh books, scientific journals and books closely related to research 

materials. This research emerged data to be processed. In addition, the data 

research obtained through the method washfi tahlili wal muqorin (Descriptive 

Analytical, and comparative) namely by reading, recording, analyzing. 

Furthermore the data were then compiled / compared. Thus, the data can be 

clearly understood, and both methods were used to formulate some solutions of 

the different argument from many points of view in the study. To conclude, the 

solution which the researcher offered is to combine the two opinions of fatwa 

MUI and NU related to Social Insurance Administration Organization (BPJS 

Kesehatan), in other words it is well known as al-jama' baina qoulain technique. 

It is the better solution to the problems of Social Insurance Administration 

Organization (BPJS Kesehatan). Moreover this solution is in the better solutions 

so that BPJS can be run until waiting for the emergence of the concept of BPJS 

Health Sharia 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan hasil komparatif sebagai jawaban atas hasil 

keputusan pemerintah tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan 

(BPJS Kesehatan) dengan fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) dalam ijtimak’ 

ulama V tahun 2015  dan fatwa jam’iyah nahdhotil ulama (NU) ke- 33 tahun 

2015. Tujuan dari penelitian ini membahas apakah BPJS kesehatan sudah sesuai 

dengan syariat Islam, atau bahkan terdapat point-point yang bertentangan 

dengan nilai dasar syariah, penelitian ini juga sebagai penjembatanan dalam 

menyingkap perbedaan pendapat dari organisasi besar di Indonesia (MUI & NU) 

terhadap penerapan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS 

kesehatan) sebagai solusi untuk mengangkat tarah kesehatan masyarakat 

Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan 

mempelajari sumber-sumber data primer seperti hasil ijtimak ulama ke V 2015, 

hasil muktamar NU ke-33 2015 dan undang-undang serta keputusan presiden 

terkait dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (BPJS 

Kesehatan), dengan penambahan dari sumber litterasi sekunder  seperti buku-

buku Hadits, buku-buku fiqih, jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang 

berkaitan erat dengan materi penelitian. Dari penelitian ini muncul data yang 

akan diteliti, penelitian data menggunakan metode penelitian washfi tahlili wal 

muqorin   (Deskriptif Analitis, dan komparatif) yaitu dengan membaca, 

pencatatan, penganalisisan  setelah itu dikomparatifkan/ di bandingkan sehingga 

penggambaran wujud dari data dapat dengan jelas dipahami, dan kedua metode 

ini digunakan untuk merumuskan jalan keluar dari perbedaan pendapat dalam 

penelitian. Dan jalan keluar yang diberikan adalah dengan menggabungkan 

kedua pendapat fatwa MUI dan NU terkait dengan BPJS atau yang lebih dikenal 

dengan teknik al-jama’ baina qoulain, dan al-jama’ solusi yang lebih baik agar 

BPJS dapat dijalankan sampai menunggu munculnya konsep BPJS Kesehatan 

syariah. 


