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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul tesis ini,

maka beberapa point yang dapat diambil sebagai kesimpulan yaitu;

1. Konsep jaminan kesehatan rakyat oleh negara menurut Islam, bahwa

pemerintah wajib memenuhi hak atas kesehatan sebagai Hak Asasi

Manusia. Negara harus menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui

instrumen-instrumen filantropi, seperti zakat, infak, sedekah, waqaf, dan

bahkan termasuk pajak. Dana yang berasal dari filantropi Islam seperti

zakat, infak, sedekah, dan wakaf digunakan untuk kepentingan penjaminan

pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup minimum bagi seluruh

masyarakat, khususnya fakir miskin dan ashnaf lainnya, termasuk dalam hal

kesehatan.

2. Sikap Nahdhatul Ulama terhadap BPJS Kesehatan adalah bahwa BPJS

Kesehatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. BPJS yang merupakan

program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sejalan dengan semangat dan tujuan

al-ta’min al-ta’awuniy, yaitu persekutuan beberapa orang dengan membayar

iuran dalam jumlah tertentu, kemudian dari persekutuan itu digunakan untuk

membiayai peserta yang tertimpa musibah. Selain itu, BPJS tidak

mengandung unsur riba dan tidak identik dengan asuransi, karena apabila

semua unsur terpenuhi, maka tergolong al-ta’min al-ta’awuniy. Pemerintah
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boleh mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS dengan syarat

apabila anggaran negara tidak mencukupi dan kadar iuran yang ditetapkan

masih dalam batas kemampuan rakyat. Mengenai denda keterlambatan

pembayaran BPJS Kesehatan, NU berpendapat bahwa penerapan denda

dalam BPJS Kesehatan diperbolehkan untuk memberikan sanksi

administratif bagi peserta.

3. Analisis penulis dari pandangan NU tentang BPJS Kesehatan adalah, secara

substansial, program pemerintah Indonesia menerapkan sistem jaminan

sosial di Indonesia melalui konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang

sudah diundangkan pada 2004 dan melalui pembentukan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diundangkan pada 2011

sesungguhnya merupakan tuntutan dan imperatif dari ajaran syari’ah. Oleh

karena itu, kita patut mengapresiasi kepada negara atau ulil amri (pengelola

negara) yang telah menerapkan program kesejahteraan masyarakat melalui

pembentukan BJPS ini, baik BJPS Kesehatan maupuan BJPS

Ketenagakerjaan. Alasannya adalah bahwa konsep jaminan sosial dalam

bentuk al-ta’min al-ta’awuniy ini merupakan implementasi dari perintah al-

Qur’an agar hamba-Nya saling menolong (ta’awun) dan saling melindungi.

Landasan konstitusional negara Indonesia ini dengan jelas menginstruksikan

salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah

satu upaya untuk mencapainya dengan mengembangkan suatu sistem

jaminan sosial (al-takaful al-ijtima’iy).



131

B. Saran

1. BPJS Kesehatan yang menerima pendaftaran peserta wajib memberikan

informasi selengkapnya kepada para calon peserta, yakni melalui kelas

sosialisasi. Materi yang disampaikan dalam kelas tersebut telah dapat

dipahami oleh para peserta. Termasuk apabila dalam hal pendaftaran peserta

diwakili oleh anggota keluarga lain, anggota keluarga yang hadir dalam

kelas tersebut meneruskan informasi kepada peserta sebenarnya. Dalam

proses pendaftarannya pun calon peserta harus mengetahui bagaiaman

filosofi dan urgensi program BPJS Kesehatan ini terhadap kemaslahatan

masyarakat Indonesia. Selain memang sifat kepesertaannya yang wajib,

peserta memahami konsep sukarela dan gotong royong dalam program JKN.

2. Meskipun produk BPJS Kesehatan yang sudah ada saat ini bila dipandang

dalam sisi keadilan dan kemanfaatan merupakan jaminan kesehatan yang

penting dan wajib, BPJS Kesehatan juga dapat menerbitkan produk BPJS

Kesehatan syariah. Produk BPJS Kesehatan syariah ini di dalam proses

pembayarannya melalui bank-bank syariah.

3. BPJS Kesehatan juga perlu melakukan sinergi dengan stakeholder terkait

penyelenggaraan JKN. Seperti pada hal pemutakhiran data peserta

khususnya pada Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), BPJS Kesehatan

bersama Kementrian terkait agar peserta PBI benar-benar tepat.

4. Pihak BPJS Kesehatan harus memerintahkan kepada seluruh Rumah Sakit

sebagai mitra untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta

BPJS Kesehatan. Jangan sampai ada dikotomi dan diskriminasi antara
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pengguna BPJS Kesehatan dengan masyarakat umum yang jauh lebih

mampu dengan biaya sendiri.

5. Berbagai keterbatasan dalam penelitian ini agar dapat menjadi sumber

inspirasi dan masukan bagi pengembangan penelitian serupa di masa yang

akan datang. Adapun perluasan yang disarankan adalah analisa mengenai

implementasi system kebijakan dipandang dari berbagai pihak yang terkait

dalam penyelenggaraan program JKN, misalnya pada masyarakat sebagai

pengguna, BPJS sebagai pemberi layanan, dan para stakeholder lainnya.


