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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu kewajiban Negara RI adalah melindungi setiap warga 

negaranya baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi sebagai timbal balik 

kesetiaan warga negara kepada negara baik dalam bentuk pembayaran pajak 

secara rutin atau ketundukan pada peraturan hukum.Poin tersebut juga 

tercakup dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia 

yang merupakan buah pemikiran bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Diantara 

Realisasi dalam kontek perlindungan adalah dalam bentuk asuransi atau 

jaminan sosial. 

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian atau dua pihak atau 

lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung 

dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian tertanggung 

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau 

tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, 

yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikansuatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang 

dipertanggungkan.
1
 

Sedangkan ansuransi menurut Wirjono adalah  sebuah persetujuan 

pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang 
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mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa 

yang belum jelas terjadi.
2
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada 

pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi 

seluruh peserta asuransi.
3
Menurut Muhammad Muslehuddin, asuransi adalah 

persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing 

menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila 

kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota 

perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.
4
 

Sedangkan pengertian asuransi syari’ah atau yang lebih dikenal at-

ta’min, takaful, atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong 

menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk 

asset dan atau tabarru’ memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 

resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari’ah.
5
 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam 

fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi bahwa, 

asuransi syariah (Ta’min , takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi 

dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam 

bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan 
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syariah.
6
Munculnya asuransi syariah di dunia Islam di dasarkan adanya 

anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu 

asuransi konvensional banyak mengandung unsur:gharar, maisir, riba.
7
 

Perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah jika dilihat dari 

beberapa hal yang paling mendasar, yaitu: 
8
 

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah 

merupakan sustu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi 

manajemen, produk serat kebijakan investasi supaya senantaisa sejalan 

dengan syariat Islam. 

2. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Yaitu 

nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami 

kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tabaduli (jual 

beli antara nasabah dengan perusahaan). 

3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) 

diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil 

(mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana 

dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. 

Dalam Al-Qur’an  memang tidak dijelaskan secara utuh tentang 

praktik asuransi syariah dan tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang 

paraktik ta’min atau takaful. Akan tetapi, dalam Al-qur’an terdapat ayat yang 

                                                           
6
 M. Ali Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta : Kencana), hlm 105. 

7
 Ahmad Rodoni, dan Abdul Hamid, Op. Cit, hlm 97 

8
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustarasi, cet 1, 

(Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003), hlm 104 



 4 

memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam, nilai yang diambil dalam Al-qur’an 

antara lain: 

1. Q.S: An-Nisa’ ayat 9 

                       

          

Artinya:  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
9
 

 

Maksud ayat diatas adalah dalam kehidupannya manusia memiliki 

potensi mendapatkan musibah dan bencana yang mungkin tidak diduga 

sebelumnya, dan oleh karenanya manusia diminta untuk mempersiapkan 

diri, menghadapi berbagai kemungkinan musibah yang akan menimpanya, 

sehingga tidak menimbulkan kemadharatan bagi orang-orang yang 

ditinggalkannya. 

2. Surat Al-Maidah ayat 2 

                       

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, 

janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. 

 

Maksud ayat diatas adalah Allah swt memerintahkan dalam 

kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong-menolong dalam 

kebajikan dan takwa. 
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Asuransi merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai salah 

satu bentuk penanggulangan resiko. Menurut Pasal 246 KUHD Republik 

Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima 

suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. 

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak 

memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian atau spekulasi) dan maisir 

(perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan 

adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, gharar, maisir, dan riba adalah area 

yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah, dan menjadi pembeda 

utama dengan asuransi konvensional.
10

Asuransi sosial tenaga kerja merupakan 

salah satu jenis kegiatan asuransi yang memberikan perlindungan jaminan 

sosial bagi tenaga kerja di sektor formal seperti, jaminan kecelakan kerja, 

jaminan hari tua atau pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan.  

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja, disebutkan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah 

suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang 

sebagai penggantian sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan 

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga 

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal 

dunia.
11
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Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Imam Soepomo SH, 

Jaminan Sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh diluar 

kesalahanya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan 

(income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar 

kehendaknya.
12

 

Peran serta tenaga kerja dalam Pembangunan Nasional meningkat 

dengan disertai berbagai tantangan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu 

kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan 

peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat 

meningkatkan produktivitas nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan 

peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bersifat dasar, dengan berazaskan 

usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong.  

Pada dasarnya program ini menekan pada perlingdungan bagi tenaga 

kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih rendah.Oleh karena itu 

pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha 

mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlingdungan dan kesejahteraan 

tenaga kerjanya. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga 

berperan aktif dan ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan program BPJS. 

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang memiliki 

tanggung jawab dari Presiden untuk memberikan perlindungan kepada seluruh 

pekerja Indonesia, baik sektor formal maupun informal, dan orang asing yang 
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bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang 

diberikan antara lain adalah JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan 

Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun).
13

 

Bagi masyarakat yang telah berstatus peserta Jamsostek, untuk JKK, 

JK dan JHT, keanggotaannya tidak mengalami perubahan dan tidak perlu 

melakukan registrasi ulang. Sementara itu, untuk perusahaan dan pekerja 

mandiri yang menjadi peserta program JP, perlu melakukan pendaftaran ulang 

ke BPJS Kesehatan. BPJS kesehatan sendiri menggantikan PT Askes. 

Bagaimana dengan kartu anggotanya? Sejauh ini belum perlu ada penggantian 

kartu secara massal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, secara 

otomatis nantinya akan diadakan penggantian. 

Menurut UU No. 24 tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan akan tetap 

melaksanakan program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan 

Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun). Peraturan 

tersebut berlaku, sebelum ada peraturan baru yang mengatur tentang prosedur 

dan persyaratan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara 

itu, sebelum BPJS beroperasi secara penuh pada 1 Juli 2015, prosedur dan 

manfaat tersebut masih sama dengan yang berlaku di PT Jamsostek.
14

 

Dari berbagai program yang ada, diperlukan berbagai persyaratan dan 

dokumen untuk dapat mendaftar. Berikut ini rangkuman salah satu program 

BPJS yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu progran 

Jaminan Kematian (JKM). Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris 

                                                           
13

https://www.cermati.com/artikel/bpjs-ketenagakerjaan-program-dan-cara-mendaftarnya. 

( di akses tgl 18 Desember 2015) 
14

 UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

http://www.depkes.go.id/resources/download/general/UU%20No.%2024%20Th%202011%20ttg%20Badan%20Penyelenggaran%20Jaminan%20Sosial.pdf
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dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena 

kecelakaan kerja. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga 

kerja seperti: 

1. Santunan Kematian : Rp. 14.200.000 

2. Biaya Pemakaman : Rp. 2.000.000 

3. Santunan Berkala : Rp. 200.000/ bulan (selama 24 bulan) 

Iuran JK sendiri ditanggung oleh pengusaha sebesar 0,3% dengan 

jaminan kematian yang diberikan adalah Rp.12.000.000 terdiri dari 

Rp10.000.000 santunan kematian dan Rp. 2.000.000 biaya pemakaman dan 

santunan berkala. Adapun tata cara untuk mengusahakan JK dapat diusahakan 

pengusaha atau pihak keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia 

mengisi dan mengirim form 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-

bukti, antara lain: 

1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan 

2. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan 

3. Salinan atau fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja 

bersangkutan yang masih berlaku 

4. Identitas ahli waris (fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga) 

5. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah atau Kepala Desa setempat 

6. Surat Kuasa bermeterai dan fotokopi KTP yang diberi kuasa (apabila 

pengambilan JKM ini dikuasakan)
15
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Sejauh observasi  di lapangan dari program BPJS ketenagakerjaan 

cabang Dumai belum sesuai dengan teori nya,  sebagian peserta BPJS yang 

dirugikan oleh pihak BPJS.Berdasarkan hasil Wawancara  dengan salah 

seorang keluarga yang menjadi peserta BPJS, Sebut saja bapal pak Ardi (nama 

samaran), Bekerja di PT. IBP Iinti Benua Perkasa), ahli waris keluarga pak 

Ardi hanya menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan  CabangDumai  

sebesar Rp. 700.000, biaya pemakamam dan uang bulanan RP. 200.000 

Perbulan mereka tidak menerima.
16

 Kemudian keluarga pak Halim Bekerja di 

PT. IPB (Inti Benua Perkasa), ahli waris keluarga pak Halim  menerima 

santunan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai  dan biaya pemakamam. 

Tetapi tidak menerima uang bulanan RP. 200.000 Perbulan.
17

 

Begitupun dengan keluarga Ibu Sari Bekerja  di PT. Wilmar, ahli waris 

hanya menerima santunan sebesar Rp. 200.000 per bulan, biaya pemakaman, 

tetapi tidak mendapat uang santunan.
18

Selain itu, kasus ini juga terjadi dengan 

Ibu Sutri yang PT. Wilmar, ahli waris juga hanya menerima uang santunan di 

awal, tidak menerima biaya pemakaman dan santunan berkala tiap bulan.
19

 

Prinsip asuransi dalam Islam mengadung prinsip kerjasama atau tolong 

menolong, prinsip saling melindungi tidak menyusahkan, prinsip menghindari 

unsur riba, gharar, dan judi dalam ansuransi dan yang terakhir prinsip 

mudharabah. Dari teori diatas timbul persoalan apakah praktek sistem asuransi 

yang di berikan oleh BPJS Ketenaga kerjaan  sesuai dengan sistem ekonomi 

syariah? 
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Berdasarkan uraian  diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami 

permasalahan asuransi di BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan penelitian 

lebih lanjut berjudul“Pelaksanaan Pemberian Asuransi Jaminan Kematian 

terhadap Ahli Waris BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai menurut 

Perspektif Ekonomi Syariah” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian asuransi JKM (jaminan kematian) 

terhadap ahli waris dari program BPJS di Dumai? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberian JKM (Jaminan 

Kematian) dari program BPJS Cabang Dumai terhadap ahli waris 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan Latarbelakang Masalah di atas Penulis membatasi pada 

Pelaksanaa Pemberian Ansuransi JKM terhadap ahli waris program BPJS 

Ketenagakerjaan cabang Dumai ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah. 

 

D. Tujuandan Kegunanan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian asuransi 

jaminan kematian terhadap ahli waris dari program BPJS cabang 

Dumai. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap 

pemberian JKM terhadap ahli waris dari program BPJS cabang Dumai

 . 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan ilmiah bagi 

penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni  

b. Sebagai pelengkap dan pembanding untuk hasil-hasil penelitian 

dengan mengangkat topik yang sama,dengan penelitian selanjutnya 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kesejahteraan tenaga 

kerja di Dumai. 

d. Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi S1 Jurusan Ekonomi 

Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokal Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Kantor BPJS cabang Dumai yang 

beralamat jalan Jenderal Sudirman no 131Dumai. Lokasi ini dipilih 

penulis karena pada lokasi tersebut terdapat permasalahan yang dapat 

diangkat untuk menjadi sebuah penelitian. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah ahliwaris dari peserta yang mengikuti 

program BPJS dan pihak BPJS. Objek penelitian adalah pelaksanaan 

pemberian JKM (jaminan kematian) dari program BPJS cabang Dumai 

terhadap ahli waris  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 
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Populasi bukan hanya orang, akan tetapi objek dan benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki 

oleh subjek atau objek itu.
20

 Populasi pada penelitian ini yaitu peserta 

dari ahli waris yang mengikuti program Jaminan kematian pada BPJS 

yang berjumlah 12orang. 

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Dikarenakan popolasi ini tidak besar maka seluruh populasi 

yang berjumlah 12 orang dijadikan sampel sehingga metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. 

 

F. Sumber Data 

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung ke lokasi penelitian. 

2. Wawancara,penelitian secara langsung mewawancarai narasumbernya, 

baik itu dari pihak peserta dan ahli waris  maupun pihak BPJS Ketenaga 

kerjaan cabang Dumai. 

3. Dokumentasi,adalah data-data yang diperoleh di lapangan, dalam bentuk 

dokumen-dokumen yang diperoleh dari BPJS cabang Dumai, berupa 

dokumen-dokumen tertulis serta gambar kegiatan, dalam penelitian. 

4. Angket,yaitumengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D), (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm  117 
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dijawab. Responden disini yaitu pihak peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 

ahli waris, serta  pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai. 

 

G. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara 

deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, 

maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami 

secara jelas kesimpulan akhirnya. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan skiripsi ini lebih terarah, maka sistematika penulisan 

karya tulis ini akan penulis paparkan dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

 BAB II  : MENGENAL BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG 

DUMAI 

   Dalam bab ini dibahas mengenai mengenal BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Dumaiterdiri dari Sejarah BPJS, Visi 

dan Misi BPJS serta Filosofi BPJS dan Struktur Organisasi dan 

Personalia BPJS Cabang Dumai. 

 BAB III  : LANDASAN TEORITIS 

   Bab ini dibahas mengenai segi teori dari penelitian yang 

berkenaan dengan pengertian BPJS dan sumber hukum, 

pengertian asuransi dan sumber hukum,prinsip-prinsip asuransi 
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syari’ah, model dan karakteristik asuransi syari’ah,pandangan 

ulama mengenai asuransi syari’ah, dan sistem BPJS tentang 

pemberian asuransi jaminan kematian. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Dalam bab ini dibahas mengenaipelaksanaan pemberian asuransi 

jaminan kematian terhadap ahli waris BPJS Cabang Dumai 

menurut perspektif ekonomi syariah.  

 BAB V  : PENUTUP 

   Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang 

penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta penulis 

akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi 

masyarakat akademisi,BPJS, dan pemerintah. 

 

 

 

 

 


