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 )دراسة مقارنة( العلماء ومجعية هنضة  جملس العلماء اإلندونيسيبني 
 

 ملخص
)اجتماع   اإلندونيسي  العلماء  فتوى جملس  بني  املقارنة  نتيجة  هو  البحث  هذا 

املسائل  2015سنة   Vالعلماء   )نتيجة حيث  العلماء  سنة    33( ومجعية هنضة 
(  BPJS Kesehatanالتأمني الصحي االجتماعي الوطين )( على قرار تطبيق  2015

ليكوم وسيلة لرفع الشعب اإلندونيسي عن املستوى الصحي الوطين. والغرض  
 أن  من هذه الرسالة هي التثبت حبكم التأمني الصحي االجتماعي الوطين على

على املبادئ الشريعة، وحىت هناك نقاط اليت تتعارض مع القيم األساسية    يوافق
شريعة. وهذا البحث هو أيضا كجسر يف الكشف عن املعارضة من املنظمات لل 

( حيث أن تنفيذ التأمني الصحي االجتماعي.  MUI & NUالكبرية يف إندونيسيا )
ونوع البحث لبحث عن حلول هذه املسألة يف خالف الفتوى بني جملس العلماء  

ك بتتبع املعلمات  املكتيب وذل  البحث  اإلندونيسي ومجعية هنض العلماء عن نوع
 33، ونتائج املؤمتر  V 2015من خالل املصادر األساسي نتائج اجتماع العلماء  

NU 2015    الوطين االجتماعي  الصحي  ابلتأمني  املتعلقة  والقرارات  والقوانني 
(BPJS Kesehatan والكتب احلديث،  مثل كتب  الثانوية  مصادر  إضافة  مع   ،)

من هذا البحث ظهرت البياانت  بعد ذلك و . الفقهية، واجملالت العلمية والكتب
اليت سيتم حبثها، والبحث ابستخدام طريقة البحث )وصفي التحليلية، واملقارنة( 
أي عن طريق القراءة، والتسجيل، والتحليل بعد مجعها، مث املقارنة. واخلروج من 
اخلالف يف هذه املسألة بطريق مجع بني فتوى جملس العلماء اإلندونيسي )اجتماع  
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 33( وفتوى مجعية هنضة العلماء )نتيجة حيث املسائل  2015سنة   Vالعلماء  
  BPJS Kesehatan(. واجلمع بني قولني حلول هلذه املسألة إلعمال  2015سنة  

 ين الشرعي. الوط اجملتمع التأمني الصحي االجتماعي حىت يظهر على
 . الغرر، MUI ،NU(، BPJS)  التأمني الصحي االجتماعي الوطين الكلمة الرئيسة:

 

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. 

Kata Kunci: BPJS, MUI, NU, ketidak jelasan 
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Abstract 

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

government's decision on Healthcare and Social Security Agency (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  Healthcare and Social 

Security Agency  (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 Healthcare and Social Security Agency (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 Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan), in 

other words it is well known as al-jama' baina qoulain technique. It is the 

better solution to the problems of Healthcare and Social Security Agency 

(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. 

Keywords: BPJS Kesehatan, MUI, NU, Deceived 
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 ملقدمةا .1

اليت تعرتف هبا    اإلنسانإن توفري اخلدمات الصحية هي حق لكل  

الذي لواله ملا استطاع القيام    اإلنسان. وهي تعترب رأس مال  1مجيع البلدان 

أركان   من  ركن  اجليدة  فالصحة  املختلفة.  والنشاطات  اليومية،  ابألعمال 

وااللتفات   اإلنساناحلياة الطيبة، وهي اليت بدوهنا لن يكون مقدورا على  

ألجلها، والسعي يف هذه    اإلنسانإال هبا حىت املقاصد الكربى اليت خلق  

 ية. اإلنسان . ولكن هناك عوائق وخماطر تعرتض احلياة 2احلياة 

وهذه املخاطر خيوف نفسا وماال، وقد تلحق به األضرار اليت ال 

.  اإلنسانمتكن انفصاهلا وال ابتعادها من احلياة البشرية ألهنا ملتصقة بوجود  

إىل حبث عن    اإلنسانادها صعبة، فلجأ  عورغم أن اجتناب األضرار وابت

ق وجود املخرج، لتحفيف األضرار واملصاعب، فأخذ التأمني طرقا لتحقي 

 األمان والسالمة على احلياة.

 
1   Negara  Hak Atas Kesehatan Bagi WargaIgusti agus bagus CKN, ayu putu laksmi D “

Miskin Di Singapura Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Internaisonal”, dalam kertha 
negara, Vol.3, No.1, Februari 2015/ 

(diakses 11  https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/11883
April 2020) 

2  
https://mawdoo3.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8

A8%D8%B4%D9%83%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D6%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%
, diakses (14 April 2020)9%85 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/11883
https://mawdoo3.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85
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فيها   اليت يعيش  له أمهية هامة يف احلياة  التأمني  الكالم عن  وإن 

اإلنسان يف قلق دائم على وجود األضرار واألخطار اليت يتعرض هبا، ومن 

الواضح أن موقف اإلنسان على اجتاه األضرار واألخطار مل يكن سلبيا،  

يبت أن  بعيد  اإلنسان منذ وقت  بذل  بطرق  وقد  عد عنها، ومينع وجودها 

خمتلفة، فبالتايل مازالت األخطار تالحقه بل زاد تعرضا عليه، وكل هذه  

يف  له  وتعوض  وماله  نفسه  يف  حتميه  طرق  عن  ببحث  اإلنسان  يدفع 

 خسارته. 

ندونيسيا التأمني منذ أن دخل القرن التاسع عشر من إلقد عرفت  

، فتطور العديد  3والتأمني يف عصر اهلولنداخالل التأمني السكين األصلي  

 من التأمني على األشكل التقليدية، مث ظهر التأمني اإلسالمي يف العام

نشأة    2014ويف    4م   1992 الوطين بدأ  االجتماعي  الصحي    التأمني 

بدأت احلكومة اإلندونيسية   2014من يناير    01ويف اتريخ   بشكل أكرب.

اإلن الصحة  وزارة  مع  ابلقيام  ابلتعاون  الصحي    علىدونيسية  التأمني 

 
3   -di-asuransi-perkembangan-dan-sejarah-https://www.cermati.com/artikel/mengenal

, diakses(11 April 2020)indonesia 
4   , dalam syariah di Dunia dan Indonesia”Pertumbuhan asuransi Muhammad maksum, “

al-iqtisod: Vol. III, No. 1 Januari 2011 
-asuransi-uhanpertumb-ID-https://media.neliti.com/media/publications/194966

, diakses (11 April 2020)da.pdf-dunia-di-yariahs 

https://www.cermati.com/artikel/mengenal-sejarah-dan-perkembangan-asuransi-di-indonesia
https://www.cermati.com/artikel/mengenal-sejarah-dan-perkembangan-asuransi-di-indonesia
https://media.neliti.com/media/publications/194966-ID-pertumbuhan-asuransi-syariah-di-dunia-da.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/194966-ID-pertumbuhan-asuransi-syariah-di-dunia-da.pdf
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تحقيق الكايف لكل مشارك أو  الهو  التأمني    هدفو ،  5االجتماعي الوطين 

  . 6سيا ندونيإسكان  على تلبية االحتياجات األساسية ل فرد من أفراد األسرة  

اإلندونيسية   دفعتالذي    هذا االختاذ  احلكومة  الصحي   على  التأمني 

 الشعب اإلندونيسي.االجتماعي الوطين خمرجا لرفع مستوى 

انطالقا من هذا فإن احلكومة إندونيسيا تتحمل مسؤولية كبرية لرفع  

يبني لنا وظيفة احلكومة،    45مستوى الصحة على اجملتمع حيث أن الدستور

  : " أن احلكومة تتحمل مسؤولية يف توفري 3الفقرة    33املادة    وذلك يف

للمجتمع العامة  اخلدمة  ومرافق  املناسبة  الصحية  الرعاية  ومن  7مرافق   ،

لكل شخص له احلقوق يف العيش  "    28H للمادة املعدلة    45الدستور  

جيدة   بيئة  على  احلصول  ويف   ، املسكن  ،ويف  وروحي  جسدي  ورخاء 

 .8وصحية و كذلك احلصول على اخلدمات الصحية"

 
5     Tindak Lanjut BPJS Haram Melalui Reorganisasi Jaminan Khanifah nurma khusna, “

Sosial Kesehatan Berbasis Syirkah Ta;Awun”,dalam majallah syariati, Vol.9, No. 01, 
Nonember 2015 

diakses (11 April 2020) https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1115 
6   , diakses (2 prinsip-dan-tujuan--http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/asas

Februari 2019) 
 anan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelay:45الدستور     7

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 
8   Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan 

https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1115
http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/asas--tujuan-dan-prinsip
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مشكلة كبرية للغاية. ومن مث    احلكومة تواجه ال تزال  ورغم ذلك  

هي إبصدار القانون رقم الدولة يف حلول األضرار    اجلهود اليت بذلتفإن  

لسنة    24والقانون رقم    ،نظام الضمان االجتماعيبشأن    2004لسنة    40

، وكل هذه القوانني  9الوطن   بشأن هيئة تنظيم الضمان االجتماعي  2011

 التأمني الصحي االجتماعي الوطين.نظام  حتقيقإجاد من أجل 

احلكومة أنشأت  أبساس  ه  لقد  قانوين  شكل  على  تنظيمية  يئة 

ال الرحبية،  تباديلالتعاون  واالنفتاحغري  واحلكم،  للنقلة،  ،  ، والقابلية 

لتطوير   االجتماعي  الضمان  نتائج  عن  والوالية، فضالً  إلزامية،  واملشاركة 

مجيع جمتمعات    تطلبوكذلك أن احلكومة ت .فيه  الربانمج ولصاحل املشاركني

  فصار   التأمني الصحي االجتماعي الوطين،تهم يف  إندونيسيا على مشارك

من   12س اجلمهورية رقم  ك قرر رئي، تكلم يف ذلأمر واجب لدى اجملتمع

 .10املتعلقة ابلتأمني الصحي 6املادة  2013عام 

 
9   , ”hatan, Supply, dan Demand Terhadap Layanan KesehatanBPJS KeseNovijan janis, “

, diakses https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_bpjs.pdfhal: 1, 
(12 April 2020) 

10  
http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/Perpres%20No.%2012%20Th%20

2013%20ttg%20Jaminan%20Kesehatan.pdf ليال فرباير اثمنة  2ه ع مت اسرتجا 

https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_bpjs.pdf
http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/Perpres%20No.%2012%20Th%202013%20ttg%20Jaminan%20Kesehatan.pdf
http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/Perpres%20No.%2012%20Th%202013%20ttg%20Jaminan%20Kesehatan.pdf
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وفقا القرارات   جتري  التأمني الصحي االجتماعي الوطينواألمور عن  

  ظهر  والقوانني اليت أصدرت احلكومة من أجله، وبعد مرور تطبيق التأمني

منذ أن    يف التأمني الصحي االجتماعي الوطين  فيه، فتغري األمور اخلالف

 جملس العلماء ومجعية النهضة فتوا عن هذا التأمني. أصدر

اإلندونيسي  أصدر   وقد العلماء  الصحي التأمني    عنفتوا    جملس 

  بشريعة اإلسالم على شكله العام،  امل يكن مطابق  االجتماعي الوطين، أبنه 

 العالقة القانونية والعقد بني الطرفني.تطبيق التأمني على  عن تصور فضال

يكونو  أن  سداد   صورته  يف  التأخر  للعاملني   ستحقات امل  حالة 

سامهات ٪ شهراي من إمجايل امل2ابألجرة، فتفرض هلم غرامة إدارية قدرها  

مع إمجايل    قصى. مث يتم دفع الغرامة اباللتزامأشهر كحد أ  3املتأخرة ملدة  

املسامهات املستحقة على صاحب العمل. ويف حني أن التأخر يف سداد  

تفرض هلم الغرامة املتأخرة بنسبة    لغري العاملني من غري األجرة  ستحقات امل

أشهر كحد   6ملدة    ٪ شهراي من إمجايل املسامهات املتأخرة عن السداد2

، اختصارا من هذا أبن تطبيق الضمان  11أقصى مع إمجايل الرسوم املستحقة 

 
 keputusan komisi B2 Masa’il Fiqhiyah Mu’asirah, IjyIjtima’ Ulama Komisi Fatwa :انظر 11

MUI V Tahun 2015, Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS kesehatan (Fatwa 
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قبل من  الوطين االجتماعي  االجتماعي  الصحي  مع   التأمني  يتوافق  ال 

. واستنادا إىل هذا مع وفقا لفتوى جملس العلماء  مبادئ الشريعة اإلسالمية 

حتتوي على عناصر من   املستحقات اإلندونيسي، فإن الرسوم املتأخرة لدفع  

 الغرر والراب.

التأمني أصدرت هنضة العلماء نتائج عن رسوم    بينما ذلك، لقد

قرار املؤمتر الوطين الثالث والثالثون اليت نصت على أن    الصحي. وذلك يف

وفق الشريعة اإلسالمية، ويدخل يف    التأمني الصحي االجتماعي الوطين  "

 .12"وينعقد التعاال

التأمني  شأن  يف  يدور  اخلالف  أبن  اخلالف  تتبع  من  فالنتيجة 

هل هو مطابقا وفق الشريعة اإلسالمية أم كان   الصحي االجتماعي الوطين

نظام التأمني الصحي االجتماعي الوطين.   فيه حيتاج بعض إصالحات على

وهذا ما جيعل الناس يشعرون بضيق الصدر والرتدد يف أخذ االشرتاك على 

 
-V-Ulama-Ijtima-content/uploads/files/fatwa/Hasil-http://mui.or.id/wp, Tahun 2015)
 , diakses (12 April 2020)2015.pdf-ahunT 

 ,Penerbit: 33 NU-Hasil Mukhtamar ke-HasilNahdhotul Ulama Indonesia ,  انظر:   12

Lembaga Ta’lif Wan Nashyr PBNU, Jakarta Pusat Tahun 2016Hal: 115, Cet: 2, 
, diakses (12 April 2020)http://nahdlatululama.id/blog/2018/05/07/41995/ 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf
http://nahdlatululama.id/blog/2018/05/07/41995/
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الصحي االجتماعي الوطين وعدم االطمئنان يف استخدام التأمني  التأمني  

 .13الصحي االجتماعي الوطين

يف   تطبيقه  على  سلبيا  الناس  نظر  وجهات  جعل  اخلالف  وهذا 

احلياة اليومية، رغم أن هؤالء حيتاجونه إىل استخدامه حلصول على املرافق 

ن منطقة جنوب ( مSarditiالصحية يف إندونيسيا مثل ما جر على شردييت )

 تقص قصة يف   وهي  آتشيه املشركة يف التأمني الصحي االجتماعي الوطين

يف املنزل،    اجلسم  ال يطاق  جلمعة املاضية، شعر والدي فجأة ابلصداعيلة ال

ساوانج للصحة   لذا أخذته العائلة على الفور إىل غرفة الطوارئ يف مركز

 .14من املعاجلة ملزيد  احلاج حوليياوان  األمل د. العامة إلجراء فحص

جعل الباحث مهتم فيه يف حبث عن طرق وقوع  ومجيع هذا الذي  

بين  وحبث   واملعارض فيه.وحبث عن احللول بني املؤيد   ا الفريقنياخلالف 

نظرا   ،والدراسة فيه تكون دراسة مقارنة   ذلك. عن كيف موقف الناس يف 

 .يف استخدامه ألمهيته، لدفع الشبه على أعوام الناس

 
13    di  bpjs.html,-haramkan-mui-isu-panik-jangan-https://www.umy.ac.id/masyarakat

akses (14 april 2020) 
14    -jkn-peserta-menjadi-ragu-jangan-https://anteroaceh.com/news/masyarakat

kis/index.html  2020أبريل  14تم استرجاعه 

https://www.umy.ac.id/masyarakat-jangan-panik-isu-mui-haramkan-bpjs.html,%20%20di
https://anteroaceh.com/news/masyarakat-jangan-ragu-menjadi-peserta-jkn-kis/index.html
https://anteroaceh.com/news/masyarakat-jangan-ragu-menjadi-peserta-jkn-kis/index.html
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وابلتايل فإن املشاكل اليت تواجهها الباحث جيب أن تكون كثرية  

ومن مشكالهتا هي: هل   فيمكن فك قيودها بسهولة عن طريق املقارنة.

له أثر سليب أو إجايب؟ وهل احلكومة   ني الصحي االجتماعي الوطينالتأم

؟ هل التأمني الصحي االجتماعي الوطينيراعي املصلحة العامة يف تطبيق  

الوطين الصحي االجتماعي  أم حرا  التأمني  نتعامل هذا محالل  ؟ وكيف 

 . ؟ وما احللول يف هذا اخلالف؟التأمني الصحي االجتماعي الوطين

املوضوع   هذا  إىل  الباحث  تقدم  الصحي  )حكم  وهلذا  التأمني 

.  دراسة مقارنة العلماءاالجتماعي الوطين بني جملس العلماء ومجعية هنضة  

ويسأل هللا أن يعينه يف حتقيق ما يريد به من القيام هبذا البحث. ويسأل  

على  هللا أن خيلص نيته وأن جيعله يف ميزان حسناته يوم القيامة. وصلى هللا  

 نبينا حممد واله وصحبه أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

 منهج البحث  .2
 على املنهج الوصفي التحليلي واملقارن وبيان ذلك:  حيثهيسلك الباحث 

التأمني الصحي : وهو استقراء الباحث قرار احلكومة عن  الوصفي .1

ستقراء أقوال جملس  ا، مث 2014يناير  1من  االجتماعي الوطين
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التأمني الصحي  ومجعية هنضة العلماء حول    اإلندونيسيالعلماء  

الوطين بشكل االجتماعي  التأمني  عن  الفقهاء  أقوال  تتبع  مث   ،

 العام.

يستنب .2 أن  وهو  التحليلي:  الفقهاء املنهج  أقوال  من  الباحث  ط 

 واجلمعيتني بطريقة ربط بني املقدمات والنتائج. 

منهج املقارن: وهو أن يقارن الباحث أقوال كال اجلمعيتني حول  .3

الوطين االجتماعي  الصحي  أهداف    التأمني  على  للحصول 

حيث أنه يقوم حبث مسألة اخلالف يف استنباط حكم  البحث.

الو  االجتماعي  الصحي  العلماء    طينالتأمني  اختلف  وبه 

ومجعية هنضة العلماء(    اإلندونيسي  )جملس العلماء  اإلندونيسيون

التقريب  هو  فيه  يستخدم  آخر  والتقريب  ومنعه.  جوازه  بني 

إليها   يرجع  اليت  فقهية  أحكام  حبوثه  ضمن  من  الذي  الفقهي 

 جملس العلماء ومجعية النهضة.
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 ج شة والنتائ ناقملا .3
دولة ابجن وأساس  الفلسفة  مع  )واحلكومة  أساس  Pancasilaاسيال   )

،  45حبقوق صحة املواطنني. وهذه احلقوق ورد يف دستور    تعرتف اخلامس

الذي مت استبداله    23/1992 ، وينظمها القانون رقم34ـ واملادة  28Hاملادة  

أكد    36/2009عن الصحة. ويف القانون   36/2009فيما بعد ابلقانون  

فيه أبن "كل شخص لديه نفس احلقوق يف احلصول على املوارد يف جمال 

جودة،  الرعاية   وهلا  آمنة،  اليت  الصحية  اخلدمات  على  واحلصول  الصحية 

التزام   لديهم  الناس  أبن كل  ذلك،  من  العكس  وعلى  معقولة،  وأبسعار 

 15مبشاركة برامج الضمان االجتماعي". 

التأمني الصحي  صار الضمان االجتماعي يف تنفيذه على شكل  ف

ندونيسي تقبيال هائال  اإلشعب  الل  . استجابة من ذلك قب  االجتماعي الوطين

إىل   JKN-KISم، وصل عدد مشاركي التأمني يف  2017ديسمرب    31ويف  

شاركوا يف    187,982,949 الذين  األشخاص  عدد  أن  يعين  مما  نسمة، 

يقرب من    JKN-KISبرانمج   ما  إندونيسيا. وه72.9هو  و  ٪ من سكان 

 
15   ”, Jurnal Ilmiah Pelayanan Badan Penyenggalaraan Jaminan SosialIka Widiastuti, “
-https://eJuli 2017. Accessed on 03 Januari 2021 (-uariWidya, Vol. 4, No1, Jan

) ilmiah/article/view/282-ournal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnalj 

https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/282
https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/282
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يتماشى مع السياسة الوطنية والتوجه االسرتاتيجي يف اخلطة الوطنية للتنمية  

م ، يذكر أن هناك أهداف كمية  2019( يف عام  RPJMNاملتوسطة األجل )

-JKNندونيسيا سيهات )إكارتو   -تتعلق ابلربانمج الوطين للتأمني الصحي 

KIS)  ن خالل نظام وهي زايدة نسبة السكان املشاركني يف التأمني الصحي م

( الوطين  االجتماعي  بلغ  SJSالضمان  األدىن  احلد   ، الصحي  القطاع  ( يف 

/    https://bpjs-kesehatan.go.id/ bpjs / index.php)  2019٪ يف عام  95

-Jaminan-Kesehatan-Semesta-sudah/    639/    2018مشاركة / قراءة /  

Mata-depan 16( 2018مارس  15، الوصول . 

حيث أن هناك إجيابيات   ومع ذلك، هناك مشاكل خمتلفة يف تنفيذها

( آبليات  يتعلق  فيما  وخاصة  ذلك،  يف  ونظام Mekanismeوسلبيات   )

جلنة فتاوى يف إندونيسيا، ومها جلنة الفتوى التابعة جمللس  برزت  لقد    التمويل.

ومها  (.   NU( هنضة العلماء )LBMحبث املسائل )  جلنة العلماء اإلندونيسي و 

طاء االعتبارات القانونية أو الفتاوى لكل مشكلة كمؤسسة لديها سلطة إع

التأمني الصحي   تنفيذ الضمان االجتماعي من قبل  لمث  يوجهها املسلمون، 

 
16   , Jurnal Hukum Islam, PJS Kesehatan dalam prespektif hukum islam”BMughni Labib, “
-http://eVol. 16, No.2, Desember 2018, Accessed On 03 Janiuari 2021, (

) x.php/jhi/article/view/1738/1480ournal.iainpekalongan.ac.id/indej 

http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1738/1480
http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1738/1480
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الوطين الشريعة،   يف، وخاصة  االجتماعي  تتفق مع  الطرفني، ال  العقد بني 

العلماء  جملس  توصي  وامليسر. كما  والراب  الغرر  عناصر  على  داخلة  ألهنا 

ونيسي أبن تقوم احلكومة ابلتشكيل، والتنظيم، واألداء على اخلدمات اإلند

 .17االجتماعية حىت تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية 

على النقيض من قرار جلنة فتوى جملس العلماء اإلندونيسي، جلنة  و 

التأمني مبانغس ذكر أن صحة  يف جو   2015سنة    ر الثالثمعتحبث املسائل مل

جلنة حبث  يقول  متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. الصحي االجتماعي الوطين

اإلندونيسي املواطنيإ  املسائل  إىل    ن  ماسة  حاجة  الصحي يف  التأمني 

 .18االجتماعي الوطين 

على    املسألة  هذه  السكان  من  خرياعل يضع  مصلحى  يف  تهم  ن 

"اخلروج خذ القاعدة  ، وذلك أبحبتمس سألة  يف هذه املاخلالف    ج مناخلرو 

اليت القواعد الفقهية  ابجلمع بني قولني وذلك عن طريق    ووه  ف"خلالن اع

ن اجلمع ببينهما خري من إعمال أحدمها أو أل  تصلح أن تطبق يف اجملتمع

 حىت ال يكون مضطراب يف استخدم التأمني   أمها أحدمها أو كال مها، وكذلك 

 
   ,Hasil Ijtima MUI املصدر السابق  17

 Mughni Labib, Hlm: 3 املصدر السابق 18
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دفع الضرر مقدم على  . وإذا كان املصائب واألمراض هي ضرر فعند اجملتمع

جلب مصلح يف أال يقوع يف اخلالف بني مؤيد التأمني ومعارضه ألن القاعدة 

د مقدم على جلب املصاحل. والضرر هو املفاسد، علينا أن  تقول درء املفاس

التأمني الصحي االجتماعي  نزيله وضرر يزيل بقدر اإلمكان. إذا استخدام  

اجملتمع، بدال على أخذ املصلح  هو أحوج وأنفع لدفع الضرر على    الوطين

ومجعية هنضة   اإلندونيسي  العلماء  بني جملس  اخلالف  وقع يف  يكون  ألن 

 .العلماء

 ينالوطاالجتماعي  التأمني الصحييف  اليت ينبغي أن يفعليجة تنالو 

هي إذا كان شخص غين ذي مال فجاز له ترك التأمني الصحي االجتماعي 

، وإذا كان شخص مسكني فعليه أبخذ التأمني الصحي االجتماعي الوطين

أتخذ  ن  املالية فعليه ابخليار إما أ  امليزانية يف    متوسطالوطين، وإذا كان شخص  

 الة الضرر أو أن يرتكه. التأمني الصحي االجتماعي الوطين وسيلة إلز 

 امتة اخل .4

مجعية هنضة العلماء يف اإلندونيسي و جملس العلماء  من  الصة  واخل

من كال  الفتو أبن    ك وذل  فتوامها الصحي   يفطرفني  ال ى  التأمني  حكم 
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ساس التعاون بني  أن يكون له أأن التأمني  على ( BPJSجتماعي الوطين ) اال

ني تنفيذ ممارسة التأمقع يف  . واخلالف ياإلسالمية  فق الشريعة يواحىت  مشاركه

الغرامة اليت تطبق يف تنفيذه ث أن  ، حيالوطين وتطبيقه  االجتماعيالصحي  

شهراي بعد حد األقصى ثالثة   ٪2  على قدرملن يتأخر يف دفع األقساط  

  إمجالمن    ٪ 6  على قدرلني ابألجرة أما للعاملني بغري األجرة  أشهر للعام

عة اإلسالمية حيث أن الراب ي والغرر جيري  أتخره شهراي. فهذا مل يوافق الشري

على التأمني  مشكلة  ن  ه ال يكو غرر فيعلى الالعلماء    ة هنضةمجعيي  رأو   .فيه

يوافق الشريعة   نيالتأم  أبن مفهوم  تطبيقاته   ميع طين جبالو جتماعي  الصحي اال

مة جائز أن يفرض على مشاركيه بشرط وجود ال حراج فيه، وابلنسبة إىل الغرا

ن عقااب إداراي  القدرة على املشارك وذلك ألن الغرامة اليت تفرض عليه يكو 

 . علية وعوان للمشاركني األخرين احملتاجني

ي  يلة املناسبة هالبدن احللول  أبالبينات  ذه  عد هبهر  يظ  ا من هذو 

الوطين  إصالح االجتماعي  الصحي  التأمني  احلكومة  تنقيذ  قبل  ىت  ح   من 

 .  سالميةفهوم الشريعة اإلم مع فقيوا
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