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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi

kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka pemerintah baik di

tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk

meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan.

Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia didorong untuk segera

memiliki sistem jaringan pengaman sosial di Asia Tenggara yang tetap

berkelanjutan dan pada saat ini Indonesia sedang menyongsong penerapan sistem

jaminan sosial nasional universal pada tahun 2014. Indonesia dibanding negara

ASEAN lainnya dapat dikatakan sudah melakukan banyak perbaikan dan

pencapaian dalam sistem jaringan pengaman sosial.

Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap

warga negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan, karena

adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan

maupun mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai

salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional. Dengan telah

diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka terbentuklah BPJS yang berlaku
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mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat

Indonesia.1

BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan

program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan

sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi

jaminan kesehatan PT. Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT.

Jamsostek. Transformasi PT. Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS akan

dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS

Kesehatan, selanjutnya pada 2015 PT. Jamsostek yang akan menjadi BPJS

Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.2

Memperhatikan program, termasuk modus transaksional yang dilakukan

oleh BPJS -khususnya BPJS Kesehatan- dari perspektif ekonomi Islam dan fiqih

mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum

program BPJS Kesehatan terpersepsi belum mencerminkan konsep ideal jaminan

sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar

para pihak.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tentang Masalah-Masalah

Fiqih Kontemporer (Masail Fiqhiyah Mu’ashirah), yang diselenggarakan di

Pondok Pesantren al-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22

1 Kementrian Kesehatan RI, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasiona, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2013), hal. 16.

2 Ibid, hal. 17-18.
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Sya’ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M, memutuskan bahwa penyelenggaraan

jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para

pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar,

maisir dan riba.3

KH. Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) saat itu,

menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah subsidi silang yang

diterapkan oleh BPJS Kesehatan, namun sistem pengelolaan dana yang

dikumpulkan dari masyarakat. Menurut Ma’ruf, masyarakat tidak tahu uangnya

diinvestasikan ke mana. Dalam transaksi syariah, tidak boleh menimbulkan maisir

dan gharar. Adapun, maisir adalah memperoleh keuntungan tanpa bekerja, yang

biasanya disertai unsur pertaruhan atau spekulasi. Sementara gharar secara

terminologi adalah penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan yang

di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Kalau itu dibiarkan diinvestasi

tanpa syariah, maka ada maisir-nya, seperti berjudi, karena uang itu bisa

diinvestasikan ke mana saja. Dengan demikian, dari dua unsur itu, BPJS

Kesehatan dianggap belum bisa memenuhi criteria syariah. Seharusnya menurut

Ma’ruf, pada saat akad, peserta BPJS diberikan pengetahuan lengkap sehingga

uang yang disetorkannya benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang memenuhi

syariat Islam.4

Alasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa BPJS

Kesehatan tidak sesuai syariah dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tidak

3 Lihat Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tentang Masalah-Masalah Fiqih
Kontemporer (Masail Fiqhiyah Mu’ashirah), poin C tentang ketentuan hukum dan rekomendasi.

4 Dikases tanggal 22 September 2015 dari www/http: 5-poin-yang-bikin-bpjs-diharamkan-
oleh-mui
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mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Menurut MUI dalam

sistem akad (hukum) salah satu pihak dirugikan dalam BPJS, yakni pihak peserta.

Menurut MUI dalam sistem akad (hukum) salah satu pihak dirugikan dalam BPJS,

yakni pihak peserta. (2) Adanya bunga atau riba. Dalam hal terjadi keterlambatan

pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda

administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak

paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan

dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja. (3) Karyawan perusahaan

yang menjadi peserta BPJS yang terlambat membayar iuran lebih dari 3 bulan

akan diputus. Ini jelas merugikan peserta sebagai karyawan. Gaji yang dipotong

perusahaan untuk BPJS, tapi tidak dibayarkan. (4) Non karyawan yang menjadi

peserta BPJS yang terlambat membayar iuran lebih dari 6 bulan akan diputus. Ini

dianggap merugikan peserta, karena uang yang sudah masuk ke BPJS akan

hangus. Keterlambatan pembayaran iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah

dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per

bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan

yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. (5) BPJS dinilai

mengandung unsur gharar serta maisir. Gharar berarti ketidakjelasan kualitas dan

kuantitas suatu produk sehingga bisa mengandung unsur penipuan. Sedangkan

maisir secara besar menguntungkan pihak tertentu tanpa harus kerja keras.

Misalnya, jika seorang karyawan yang gajinya dipotong tiap bulan oleh

perusahaan dengan alasan membayar BPJS, tapi ternyata potongan ini tidak

dibayarkan. Maka perusahaan telah melakukan praktik maisir.
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Atas dasar itu, maka MUI mengeluarkan rekomendasi sebagai beikut: (1)

Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam

kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai

wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di

masyarakat tanpa melihat latar belakangnya. (2) Agar pemerintah membentuk

aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai

dengan prinsip syariah.

Nahdhatul Ulama (NU) juga membahas hukum tentang program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Muktamar ke-33 di

Jombang, Jawa Timur, Selasa, 4 Agustus 2015. Persoalan itu dibahas dalam

Komisi Waqi’iyah (masalah kekinian) untuk merespons fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI) yang menyatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariat Islam.

Fatwa itu kemudian berkembang seolah BPJS Kesehatan haram karena

mekanismenya tidak sesuai hukum Islam. Menurut NU, program BPJS Kesehatan

tidak haram. Alasannya, perjanjian premi BPJS menggunakan bank konvensional

yang hukumnya ikhtilaf (ada beberapa catatan dan pendapat), haram, subhat dan

mubah. NU lebih mengedepankan keadilan dan kemanfaatan. Artinya, jaminan

kesehatan bagi seluruh warga negara sangat dibutuhkan. Namun jika ada orang

yang tidak mampu membayar, negara wajib memberikan subsidi atau

menanggung penuh. Begitu juga soal denda BPJS Kesehatan, NU memandang hal

itu merupakan bagian dari ta’zir yang dibolehkan untuk kepentingan umum.5

5 Diakses tanggal 22 September 2015 dari www.viva.co.id
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Selain itu, anggota pimpinan sidang Komisi Bahtsul Masail NU, KH.

Asyhar Shofwan mengatakan bahwa BPJS itu tergolong dalam konsep syirkah

ta’awwun yang sifatnya gotong royong (sukarela), bukan seperti asuransi yang

menjadi dasar dari fatwa haram oleh MUI. Dalam sidang Komisi Bahtsul Masail

Waqi’iyah itu, Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) PWNU Jatim itu

menjelaskan asuransi memang haram, bahkan NU sendiri sudah menghukumi

asuransi itu haram, karena sifatnya “profit”, kecuali asuransi yang dilakukan

pemerintah, seperti Jasa Raharja, karena sifatnya santunan. Oleh karena itu, NU

merekomendasikan pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat

tentang sifat gotong royong atau sukarela dari BPJS Kesehatan itu agar

masyarakat tidak memahami BPJS Kesehatan sebagai asuransi pada umumnya.6

Pemerintah mendorong agar semua warga negara ikut serta dalam program

BPJS Kesehatan ini. Selain itu, atas intervensi pemerintah juga, badan-badan

usaha juga mewajibkan pegawainya untuk ikut serta dalam program BPJS ini,

walaupun masih perlu sosialisasi dan banyak hal yang perlu dibenahi terkait BPJS

ini, terutama mekanisme pelayanan terhadap pengguna BPJS tersebut. Sementara

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk

menjawab pertanyaan ummat belum juga memberikan fatwa secara tegas terkait

BPJS Kesehatan ini. Di tambah lagi, organisasi-organisasi keagamaan di

Indonesia berbeda sikap dalam menanggapi BPJS Kesehatan ini. Oleh sebab itu,

peneliti menilai disinilah letak urgensi dilakukannya penelitian ini. Dari penelitian

6 Diakses tanggal 22 September 2015 dari dakwatuna.com.htm
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ini nantinya akan diketahui tinjauan hukum Islam terhadap BPJS Kesehatan ini,

sehingga bisa dijadikan acuan mengenai hukum BPJS Kesehatan tersebut.

Atas dasar diskurusus tersebut, saya ingin meneliti BPJS Kesehatan ini

menurut tinjauan hukum Islam secara konfrehensif, yang kemudian peneliti kemas

dengan judul: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

KESEHATAN PERSPEKTIF NAHDHATUL ULAMA (NU).

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul

yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang

membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain

adalah:

a. Peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin akses kesehatan bagi

rakyatnya menurut Undang-undang dan hukum Islam.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap menjaminkan kesehatan kepada sebuah

instansi.

c. Konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah.
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d. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang

dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip

syariah.

e. Denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran

yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.

f. Perbedaaan BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan lainnya.

g. Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap penyelenggaraan BPJS

Kesehatan.

h. Pandangan Muhammadiyah terhadap penyelenggaraan BPJS Kesehatan.

i. Pandangan Nahdhatul Ulama (NU) terhadap penyelenggaraan BPJS

Kesehatan.

2. Pembatasan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka

untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya pada pandangan

Nahdhatul Ulama (NU) terhadap penyelenggaraan BPJS Kesehatan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan

dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah:
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a. Bagaimana konsep jaminan kesehatan rakyat oleh negara menurut Islam?

b. Bagaimana pandangan dan sikap Nahdhatul Ulama terhadap BPJS

Kesehatan?

c. Bagaimana analisa penulis terhadap sikap Nahdhatul Ulama terhadap

BPJS Kesehatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui konsep jaminan kesehatan rakyat oleh negara menurut

Islam.

b. Untuk mengetahui pandangan dan sikap Nahdhatul Ulama terhadap BPJS

Kesehatan.

c. Untuk menuangkan analisa penulis terhadap sikap Nahdhatul Ulama

terhadap BPJS Kesehatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam

mengenai tinjauan hukum Islam terhadap BPJS Kesehatan.

Sedangkan secara administratif adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai

syarat memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam (M.H) di

Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
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2. Disamping ingin mencapai tujuan di atas, penelitian ini diharapkan

memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan

kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya

dalam bidang fiqih kontemporer. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan

landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang

sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis

kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang

terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. BPJS Kesehatan

BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan

program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN).7

2. Nahdhatul Ulama

Nahdhatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan

Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia.

Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan,

sosial, dan ekonomi. NU menganut paham Ahlussunah waljama’ah, merupakan

7 Kementrian Kesehatan RI, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasiona, Op. Cit, hal. 16.
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sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis)

dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi

NU tidak hanya al-Qur’an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal

ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari

pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-

Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung

mengikuti mazhab; Imam Syafi’i dan mengakui tiga mazhab yang lain; Imam

Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang

tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang

tasawuf, mengembangkan metode al-Ghazali dan Syeikh Juneid al-Bagdadi,

yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.8

Dengan demikian, maksud judul di atas adalah menganalisa praktik

prosedur dan praktik BPJS Kesehatan menurut ulama-ulama organisasi Nahdhatul

Ulama (NU).

F. Kerangka Teoritis

Salah satu program pemerintah di awal tahun 2014 ini adalah Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, berdasarkan prinsip asuransi

sosial. Di antara dalil yang sering dikemukakan dalam asuransi sosial adalah:

….



….

8 Khamami Zada, dkk, Nahdlatul Ulama; Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan,
(Jakarta: Kompas, 2010), hal. 27.
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Artinya;
….dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah …. (QS. Al-Maidah [5]: 2).

9َأِخيهِ َواللَُّه ِىف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِىف َعْونِ 

Artinya:
Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya
yang lain. (HR. Muslim).

Ayat dan hadis terkait topik ta’awun (tolong menolong) sebagaimana

contoh di atas, dari aspek wajh al-dilalah dan thariq al-istidlal sebenarnya hanya

menjelaskan kewajiban saling menolong (ta’awun), tidak menjelaskan secara

spesifik tentang al-ta’min al-ta’awun. Adapun mengenai konsep al-ta’min al-

ta’awun (al-takafful) sebenarnya bukanlah tabarru’ (donasi), karena akad tabarru’

dalam konsep ta’awun di dalamnya tidak ada ruang untuk mendapatkan

keuntungan. Sifat aktivitas itu sebagai akad tabarru’, bukan mu’awadhah dari dua

pihak. Tabrru’ adalah tasharruf dari satu pihak saja, karena yang berdonasi

perannya berakhir dengan donasinya itu.

Ada empat prinsip dasar asuransi syariah, yaitu: (1) saling bertanggung

jawab. (2) saling bekerjasama atau saling membantu. (3) saling melindungi

penderitaan satu sama lain. (4) menghindari unsur maisir, gharar, dan riba.10

9 Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Shahih Muslim,
(Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 913.

10 Heri Sudarsosno, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi,
(Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hal. 126.
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Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan asuransi sesuai syariah

atau tidak, yaitu harus dipastikan dalam pengelolaan dan penanggungan resiko

terhindar dari gharar (ketidakpastian atau spekulasi), maisir (perjudian), dan

dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba.11

Dalam upaya menghindarai gharar, pada setiap kontrak asuransi syariah

harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat

diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan, maupun pada

ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila

terdapat unsur yang tidak jelas dalam permasalahan dan atau ruang lingkup

kontrak itu sendiri.12 Maisir (perjudian) karena adanya gharar. Peserta

(tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi

apabila perpindahan resiko berisikan unsur-unsur spekulasi, maka tidak

diperkenankan dalam asuransi sosial.

Asuransi sosial ini juga merupakan pertanggungan (dhaman) dari BPJS

yang terbentuk dari orang-orang yang berserikat terhadap partisipan yang

mengalami sebuah kejadian. Karena itu syarat-syarat pertangungan (dhaman) di

dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya. Syarat-syarat pertanggungan (al-

dhaman) adalah: (1) wajib ada hak yang wajib ditunaikan yang berada di dalam

tanggungan, yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian, perusahaan

memberikan pertanggungan kepada seseorang yang mengalami kejadian itu. (2)

tidak ada konpensasi. Yakni penanggung tidak mengambil kompensasi, baik

11 Muhammad Syafi’i Antonio, Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase
Islam di Indonesia, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hal. 148.

12 Muhammad Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik; Upaya Menghilangkan
Gharar, Maisir, dan Riba, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), hal. 2-3.
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disebut keuntungan (surplus) atau partisipasi (premi). (3). Akad asuransi sosial

harus merupakan akad yang syar’i dengan memenuhi syarat-syarat syirkah di

dalam Islam, yaitu adanya harta dan badan, bukan syirkah harta saja. (4) tidak

boleh ada investasi harta, apalagi yang tidak sesuai syar’i melalui perusahaan lain,

apapun nama dan sebutannya, baik disebut investasi maupun reasuransi.13

BPJS yang ada menurut peneliti merupakan syrikah harta. Semuanya hanya

menyetor harta, hingga bada penyelenggara yang mengelola urusan dana ini

adalah representasi dari harta mereka, bukan representasi dari badan mereka. Jadi

tidak ada seorangpun yang berserikat dengan badannya, kan tetapi hanya dengan

hartanya. Fakta asuransi ini dilihat dari sisi syirkah adalah sama seperti syirkah

musahamah, yaitu syirkah harta.

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah

dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis menemukan judul-judul sebagai

berikut:

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Pasien

Pengguna BPJS di Rawat Inap RSUD dr. Moewardi, oleh Sri Fitriani, tesis

Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas

Muhammadiyah Surakarta, tahun 2014. Kesimpulannya, bahwa kualitas

13 Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,
(Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hal. 148.
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pelayanan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas. Hasil dari temuan ini

diperkuat oleh penelitian yang pernah.14

2. Evaluasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan

Peserta BPJS di RSUD Panembahan Senopati Bantul, oleh Fidela Firwan

Firdaus, tesis Program Studi Manajemen Rumah Sakit, Program

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2015.

Kesimpulan dari tesis ini adalah: pertama, kepuasan pasien rawat jalan

peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan RSUD Panembahan Senopati

Bantul secara umum sesuai dengan teori SERVQUAL, yang terdiri dari 5

aspek meliputi reliability atau kehandalan, assurance atau jaminan,

tangibles atau wujud nyata, empathy atau perhatian, dan responsiveness atau

kepedulian. Kedua, hambatan pada pelayanan di RSUD Panembahan

Senopati Bantul terutama pada pasien rawat jalan peserta BPJS, yaitu

ruangan dan fasilitas, waktu tunggu yang lama, kurangnya jumlah SDM

dalam bagian pendaftaran dan BPJS, SIM RS yang masih versi lama, dan

tata cara sistem rujukan yang belum terlaksana dengan sempurna. Ketiga,

solusi pada pelayanan di RSUD Panembahan Senopati Bantul terutama pada

pasien rawat jalan peserta BPJS yaitu memberikan ruangan yang lebih luas

terutama pada poli yang memang jumlah pasiennya sangat banyak,

memberikan ruang tunggu yang lebih nyaman bagi pasien, membuat sekat

dari dinding agar pasien merasa nyaman saat diperiksa, memberikan

14 Lihat Sri Fitriani “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas melalui Kepuasan
Pasien Pengguna BPJS di Rawat Inap RSUD dr. Moewardi,” tesis Program Studi Magister
Manajemen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hal. 207.
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pengeras suara pada setiap poli, menambah jumlah SDM bagian pendaftaran

dan BPJS, dan memperbarui SIM RS dengan versi lebih baru.15

3. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Yang Diselenggarakan BPJS

Kesehatan Bagi Pekerja PT. Propan Raya I.C.C Tangerang, oleh Putut

Handoko dan E. Imma Indra Dewi, tahun 2014 yang dimuat di Jurnal

Elektronik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian,

dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, faktor-faktor yang menjadi

kendala dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan yaitu pelayanan

kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan di

fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, kendala sistem di BPJS

Kesehatan Tangerang, serta kesadaran dan pemahaman pekerja PT Propan

Raya I.C.C Tangerang mengenai aturan pelaksanaan program jaminan

kesehatan. Kedua, upaya yang dilakukan PT Propan Raya I.C.C untuk

mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan berupa solusi

administratif dan menyampaikan langsung keluhan pekerja ke BPJS

Kesehatan menjadi tidak efektif karena solusi-solusi tersebut tidak diketahui

kapan akan dilaksanakan oleh pekerja dan BPJS Kesehatan Tangerang.

Monitoring dan evaluasi menyeluruh dari kementerian kesehatan dan BPJS

Kesehatan harus dijalankan agar pelaksanaan program jaminan kesehatan

dapat berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan dalam

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya

15 Fidela Firwan Firdaus, “Evaluasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat
Jalan Peserta BPJS di RSUD Panembahan Senopati Bantul,” tesis Program Studi Manajemen
Rumah Sakit, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015. hal. 161.
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pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi

setiap peserta dan atau anggota keluargannya dapat terwujud.16

4. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pekerja/ Buruh oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, oleh Agung Laksono Wijayanto.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, pelayanan pemeliharaan

kesehatan bagi pekerja/buruh oleh badan penyelenggara jaminan sosial

dilakukan dengan berbagai macam tahap yang harus diketahui, dari

beberapa hak, tata cara pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan,

penyelenggaraan jaminan kesehatan dan metode dalam pelaksanaan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti metode restitusi terbatas, metode

pelayanan medis secara langsung, dan metode pembayaran kepada tenaga

medis beserta iuran yang akan dikeluarkan oleh para peserta. Kedua, yang

menjadi hambatan-hambatan pada Badan PenyelenggaraJaminan Sosial

Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam upaya pelayanan kesehatan adalah: (1)

Berupa keterlambatan regulasi dari pemerintah dalam membuatperaturan

yang dalam pelaksanaanJaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. (2)

Pelaksanaan jaminan kesehatan yang menjadi salah satu hambatan upaya

dalam pelayanan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) di mana hambatan karena kurangnya sosi alisasi yang dilakukan. (3)

Kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan masih minim, terutama pada unit

layanan tingkat I seperti klinik dan puskesmas. (4) Adanya hambatan

16 Diakses tanggal 4 Januari 2015 dari http://e-journal.uajy.ac.id
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lainnya adalah tentang hak serta kewajiban mendasar yang banyak dialami

peserta BPJS itu sendiri yang merupakan tidak pahamnya peserta atau tidak

banyak mengetahui apa saja yang menjadi hak peserta serta kewajiban yang

didapat.17

5. Pelayanan Publik Bidang Kesehatan: Advokasi ICW untuk Pasien Miskin di

Jabodetabek, oleh Lalu Harland Putra R, DI Jurnal Politik Indonesia, Vol 1

No.2, Oktober-Desember 2012. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

bahwa dalam kerangka advokasi yang sudah dipantau oleh ICW

sebelumnya, akhirnya ICW mendesak untuk perubahan kebijakan tentang

kesehatan yaitu dengan menghasilkan temuan data yang menunjang dan

tentu saja dilakukan kajian di lapangan terlebih dahulu. Dalam hal ini ICW

sebagai LSM melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah

dibuat oleh pemerintah, khususnya di bidang kesehatan ICW mengawasi

jalannya kebijakan JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dengan

cara metode CRC (Citizien Report Card) dan yang menjadi objek penelitian

adalah masyarakat yang memperoleh kartu jamkesmas. Kemudian

ditemuakan hasil riset CRC yang dilakukan ICW menghasilkan temuan data

sebagai berikut: (a) Pasien masih mengeluhkan pelayanan RS, (b)

Diskriminasi pelayanan RS terhadap pasien miskin (pengguna SKTM), (c)

Penolakan RS terhadap pasien miskin, (d) RS masih meminta uang muka

kepada pasien, (e) Masih ada pungutan dalam mendapatkan kartu jaminan

berobat, (f) Pasien miskin masih sulit mengakses obat, (g) Masih ada

17 Diakses tanggal 4 Januari 2015 dari http://fh.unram.ac.id/
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keluhan terkait fasilitas dan sarana RS yang buruk, serta (h) Berobat gratis

belum terealisasi sepenuhnya. Hal yang diperhatikan ICW adalah

kesejahteraan masyarakat, dan sebagai salah satu faktor kesejahterahan

adalah kesehatan yang menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Kasus-kasus tentang masalah kesehatan yang selama ini terjadi adalah

karena kurangnya perhatian dari pemerintah, yang akhirnya menjadi salah

satu masalah yang tidak kunjung usai dari masa ke masa. Dengan kurang

maksimalnya kinerja pemerintah mengenai kebijakan kesehatan untuk

masyarakat ICW sebagai salah satu pencentus perubahan kebijakan dengan

segara disahkannya RUU BPJS ini merupakan jaminan untuk seluruh warga

negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan tidak

khawatir mengenai masalah pembiayaan ketika sakit. Hasil akhir atau tujuan

utama ICW mengusulkan RUU BPJS untuk kemudahan bagi pasien miskin,

di mana untuk menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu Jamkesmas yang

masih banyak dikeluhkan pasien miskin. RUU BPJS ini nantinya akan

menjadi payung bagi pelakasanaan sistem jaminan sosial seperti kesehatan

dan lain sebagainya. Keberadaan BPJS diharapkan dapat meningkatkan

kualitas pelayanan rumah sakit bagi pasien miskin. Selain itu BPJS akan

menjadi penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang akan menjamin biaya

pengobatan seluruh rakyat Indonesia layanan kesehatan pada penyedia

layanan kesehatan termasuk rumah sakit. Maksud advokasi yang dilakukan
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oleh ICW ini adalah merubah kebijakan Jamkesmas sebelumnya yang di

nilai masih belum berjalan sempurna.18

Berdasarkan judul penelitian-penelitian di atas, tidak terdapat judul yang

sama dengan judul yang akan diteliti. Judul-judul di atas hanya hasil penelitian

tentang tingkat kepuasan konsumen BPJS dan manajemen pelaksanaan program

BPJS tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam

penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan

penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih

optimal.19 Penelitian ini sepenuhnya merupakan riset kepustakaan (library

research),20 sebab kajiannya diarahkan kepada tinjauan hukum Islam terhadap

prosedural dan produk BPJS Kesehatan.

2. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif, yakni mengkaji suatu masalah dari sudut pandang legal-formal atau

normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya sesuai atau tidaknya

18 Jurnal Politik Indonesia, Vol 1 No.2, Oktober-Desember 2012, hal. 31-38.
19 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 9.
20 Penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku,

jurnal, internet, dan lain  sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai
sumber datanya. Lihat Mastuhu dkk, Manajemen Penelitian Agama; Perspektif  Teoritis dan
Praktis, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hal 119.
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prosedural dan produk BPJS Kesehatan dengan syariat Islam, terutama

ketentuan-ketentuan dalam mu’amlah Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-

analitif, yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara

sistematis.21 Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian

memaparkan data mengenai model-model akad dalam mu’amalah Islam.

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka

penulis akan mempergunakan data dokumentasi, yaitu data berupa pemikiran-

pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber

primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah

dengan dua cara, yakni telaah pustaka (library research), dan wawancara

mendalam (depth interview). Telaah pustaka (library research) dilakukan

dengan melakukan pembacaan tentang tema yang berkaitan dengan asuransi

(kafalah, dan wawancara mendalam (depth interview) dilakukan kepada

subyek penelitian untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai

pandangan ulama-ulama NU mengenai BPJS. Beragam cara untuk melakukan

wawancara, di antaranya face to face, telepon, atau email. Wawancara

dilakukan beberapa kali untuk menangkap pandangan mereka tentang masalah

penelitian ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara peneliti dan

subyek penelitian.

21 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007),
hal. 35-38.
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4. Sumber Data

Secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer dan

sekunder. Data primer ini merupakan data yang berasal langsung dari sumber

data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.22

Sumber primer dari penelitian ini berupa dokumen yang terkait dengan objek

penelitian, seperti; Hasil Muktamar NU ke-33 tahun 2015, UU No. 24 Tahun

2011 tentang BPJS. Selain itu juga hasil wawancara (interview)23 terhadap

beberapa pihak yang berkompeten, seperti ulama NU yang tergabung dalam

Lembaga Bahtsul Masa’il, lembaga yang tugas utamanya adalah menjawab

pertanyaan ummat dalam masalah agama dan membahas persoalan kekinian.

Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer

dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data

primer,24 seperti: Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-

Mu’awadhah karya Musthafa Dib al-Bugha, al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-

Mu’ashirah wa al-Iqtishad al-Islam karya Ali Ahmad al-Salus, dan lain-lain.

Adapun data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung dan data

pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa

ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel, dan laporan-laporan hasil penelitian)

yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber-sumber di

22 Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar,
Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat juga Rianto Adi, Metode
Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.

23 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2002), hal. 202. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,
(Jakarta: UI Press, 1986), hal. 67.

24 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Op. Cit, hal. 92. Lihat juga Rianto, Metode
Penelitian Sosial dan Hukum, Op. Cit, hal. 57.
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atas akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami konsep transaksi

dalam muamalah Islam. Adapun data tersier berupa kamus-kamus yang dapat

menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan

ini.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik content

analysis (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi

berbagai dokumen terkait kerangka teoritis tentang akad-akad mu’amalah

dalam Islam, baik pemikiran ulama klasik maupun kontemporer. Kemudian

dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya (content), baik terkait kata-kata

(word), makna (meaning), simbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya

yang dimaksudkan dalam masing-masing pendapat tersebut.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan

analisis tersebut adalah; pertama, semua bahan terkait akad-akad dalam

mu’amalah yang diperoleh melalui normatif, kemudian disistematisir dan

diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya. Kedua, setelah

disistematisir dan diklasifasi kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan

dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.

Proses analisa dilakukan dengan cara mendialogkan pandangan subyek

penelitian dengan pendapat para ahli. Proses ini disebut dengan member check

atau triangulasi. Setelah proses itu, maka diakhiri dengan pengambilan

kesimpulan sebagai akhir proses penelitian ini.
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I. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan

Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2015 dan Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa

Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Mentri Agama dan Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor

0543/U11987.25

J. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan

tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar

belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu

juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kerangka teoritis,

tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama

ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan

dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, wawasan tentang organisasi Nahdhatul Ulama (NU), yang

mencakup; sejarah berdiri, para tokoh pendiri, narasi ideologis perjuangan,

metodologi istinbath hukum Nahdhatul Ulama, paham kebangsaan NU dan

25 Tim Penulis, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana,
(Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), hal.
31.



25

penguatan Islam moderat, kontribusi NU untuk Indonesia pra dan pasca

kemerdekaan, profil singkat organisasi NU.

Bab ketiga, profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,

yang mencakup; pelayanan kesehatan; hak rakyat, kewajiban pemerintah,

kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan, dan profil singkat tentang BPJS.

Bab keempat, analisis tinjauan hukum Islam terhadap BPJS Kesehatan, yang

mencakup; konsep jaminan kesehatan rakyat oleh negara menurut Islam, hukum

BPJS Kesehatan Perspektif NU, dan BPJS perspektif asuransi sosial dalam fiqih

muamalah.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan

disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan

dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi

dengan rekomendasi.


