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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti 

telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia 

selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, 

tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda 

mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, 

namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang 

menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini 

selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang 

menunjukkan ketidakberdayaannya di bandingkan Sang Maha Pencipta. 

Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud dengan risiko.1 

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9, yang berbunyi: 

َشَ َخي ِينََََوۡلي ََْٱَّلذ َفَليَيتذُقوا ََْعلَييِهمي ِيذٗةَِضَعًَٰفاََخافُوا َذُر  ََخليفِِهمي َِْمني َتََرُكوا ََلَوي َُقولُواَْوَََٱّللذ ۡلي

ٗٗلََسِديًداَ ٩ََقَوي

 “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir 

                                                             
1 Junaidi Ganie, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1. 
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terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-

Nisa / 4: 9).2 

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban manusia untuk berikhtiar 

memberikan kesejahteraan dan masa depan yang baik bagi keluarga mereka. Ikhtiar 

merupakan suatu praktik tanggungjawab seseorang kepada keluarganya dan oleh 

karena itu bagi orang banyak.3  

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (uncertainty) menimbulkan 

kebutuhan tehadap perlindungan asuransi. Ketidakpastian yang mengandung risiko 

yang dapat menjadi ancaman bagi siapa pun melahirkan kebutuhan untuk mengatasi 

risiko kerugian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut. Risiko yang 

dihadapi dapat bersumber dari bencana alam, kelalaian, ketidakmampuan ataupun 

dari sebab-sebab lainnya yang tidak diduga sebelumnya. Meskipun demikian, tidak 

semua orang membeli asuransi dan tidak semua risiko diasuransikan bagi mereka 

yang membeli, jenis, jumlah dan biaya asuransi yang dibeli merupakan hasil dari 

pertimbangan atas berbagai faktor.4 

Setiap manusia, kaya maupun miskin, hidup dinegara maju, maupun 

berkembang, senantiasa dihadapkan pada risiko yang mengancam kehidupan setiap 

saat. Jaminan Sosial (Social security) adalah intervensi melembaga yang dirancang 

oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai 

                                                             
2 Muhammad Shohib Thohir, Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Jabal 

Rudhotul Jannah, 2010 H/1431 M), hlm. 78. 
3 Junaidi Ganie, Hukum Asuransi di Indonesia,... hlm. 46. 
4 Ibid., hlm. 47. 
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risiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun dari 

lingkungannya (PHK, bencana alam, bencana sosial).5 

Pemerintah sebagai pengemban amanah  rakyat  bertanggung  jawab  penuh 

atas kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat. Untuk mewujudkan kemakmuran 

dan kesejahteraan, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan dengan 

berbagai programnya.  Jika suatu pemerintahan  tidak mampu  memenuhi  

kebutuhan  dasar rakyatnya, mereka akan menaburkan benih-benih kehancuran 

melalui kegelisahan sosial dan ketidakstabilan politik.6 

Diantara berbagai bentuk jaminan sosial, Jaminan Kesehatan merupakan 

sistem yang telah berdiri sejak lama dan sangat diperlukan oleh masyarakat. 

Jaminan Kesehatan merupakan pendorong pembangunan dan strategi penting 

dalam penanggulangan kemiskinan. Jaminan Kesehatan telah diakui sebagai satu 

strategi kebijakan sosial yang penting dalam menopang industri dan pertumbuhan 

ekonomi, bukan saja di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa 

Barat. Akses terhadap perawatan kesehatan merupakan faktor penting bagi 

pembangunan ekonomi. Ini menjelaskan mengapa proporsi besar anggaran dalam 

strategi penanggulangan kemiskinan diinvestasikan dalam bidang kesehatan. 

Kemiskinan sangat mahal harganya. Kemiskinan menghambat pembangunan 

ekonomi, menurunkan produktivitas, dan memicu instabilitas dan konflik sosial.7  

                                                             
5 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model 

Jaminan sosial Universal Bidang Kesehatan,... 58. 
6 Umer Capra, Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil, (Yogyakarta: PT Dana Bakti 

Prima Yasa, 1997), hlm. 57. 
7 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model 

Jaminan sosial Universal Bidang Kesehatan,... hlm. 59. 



4 
 

 

Awal tahun 2014, tepat pada tanggal 1 Januari Pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program   Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan  

Undang-undang  No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial   

yang diamanatkan dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini 

dijadikan sebagai upaya Pemerintah untuk mengayomi masyarakat  kecil yang 

selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.8 

Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 

selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum  yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial. Ruang lingkup BPJS dalam Undang-

undang ini tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6, yang menyatakan bahwa BPJS 

terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan 

menyelenggarakan program Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan 

pensiun dan Jaminan kematian.9 

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa 

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-

                                                             
8 Didi Sukardi, Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1 No. 1, (Cirebon: 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), hlm. 97. 
9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Kesehatan, Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 6. 
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undang untuk menyelengarakan program  Jaminan Kesehatan.10 BPJS (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara 

yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan 

pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai 

Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis 

Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat 

biasa.11  

Adapun kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Peraturan BPJS tersebut 

terdiri dari peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan peserta 

bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas orang 

yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Sedangkan peserta bukan PBI 

Jaminan Kesehatan terdiri dari Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya 

termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) 

bulan dan anggota keluarganya; Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota 

keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 

6 (enam) bulan dan anggota keluarganya; serta Bukan Pekerja dan anggota 

keluarganya.12 

Tanggal 4 Agustus 2015 diadakan pertemuan antara BPJS Kesehatan, MUI, 

Pemerintah, DJSN dan OJK Sehubungan dengan Putusan dan Rekomendasi Ijtima’ 

                                                             
10 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 1. 
11 Didi Sukardi, Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam,... 97. 
12 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. 
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Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, hal-hal yang telah di sepakati antara para 

pihak tersebut untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat, yaitu 

sebagai berikut.13  

Pertama, telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan 

pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama 

Komisi Fatwa MUI se-indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

Nasional oleh BPJS Kesehatan, dengan  membentuk tim bersama yang terdiri dari 

BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK.14  

Kedua, rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi 

ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosan kata “haram”.15  

Ketiga, masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan 

kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan 

BPJS Kesehatan, dan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan terhadap program 

                                                             
13 Humas, pertemuan antara BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN dan OJK 

Sehubungan dengan Putusan dan Rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia 

Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, melalui: 

<http://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2015/357/Hasil-Pertemuan-Antara-

BPJS-Kesehatan-MUI-Pemerintah-DJSN-dan-OJK-Sehubungan-dengan-Putusan-dan-

Rekomendasi-Ijtima-Ulama-Komisi-Fatwa-MUI-Se-Indonesia-Tentang-Penyelenggaraan-

Jaminan-Kesehatan-Nasional-oleh-BPJS-Kesehatan> diakses pada tanggal 28 Desember 2017 

pukul 06.57 WIB.  
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi 

masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah.16 

Sebagai catatan awal, info yang beredar di media masih simpang siur. Yang 

pasti sepanjang yang BPJS Kesehatan  ketahui,  belum ada fatwa MUI yang 

menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram. Yang ada adalah rekomendasi hasil 

ijtima ulama Komisi Fatwa. Sifatnya rekomendasi, terkait panduan jaminan 

kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan. Isi rekomendasinya ada dua yaitu 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 dan agar pemerintah membentuk 

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

dengan prinsip syariah.17 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah 

menimbang bahwa jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Negara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi masyarakat; bahwa 

penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan selama ini tidak sesuai syariah karena 

mengandung unsur riba dan gharar sebagaimana keputusan Ijtima' Ulama Komisi 

Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah; bahwa 

masyarakat memerlukan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang sesuai 

                                                             
16 Ibid. 
17 Humas, Info Penting Terkait Pemveritaan Fatwa MUI, melalui: <http://bpjs-

kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2015/354/Info-penting-terkait-pemberitaan-fatwa-MUI> 

diakses pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 07.01 WIB. 
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dengan syariah, bahwa berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan fatwa Pedoman 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang sesuai dengan Syariah Islam 

untuk dijadikan pedoman. Maka pada tanggal 22 Desember 2015, Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memutuskan dan menetapkan 

Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.18 

B. Rumusan Masalah 

BPJS Kesehatan Bandung dalam melaksanakan Jaminan Asuransi 

Kesehatan ini mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada 

dasarnya pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan tidaklah 

haram, namun untuk mengetahui sejauh mana kesinkronan prinsip-prinsip syariah 

dengan pelaksanaan jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung, maka dibuat 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan 

Bandung? 

2. Bagaimana singkronisasi Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dengan 

pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung? 

 

                                                             
18 Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS 

Kesehatan Bandung. 

2. Mengetahui dan memahami singkronisasi Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-

MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan 

Syariah dengan pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan 

Bandung. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Secara Teoritis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu Hukum 

Ekonomi Syariah, khususnya dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial 

kesehatan baik dalam pelayanan maupun mekanisme pengelolaan dananya. 

b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan 

dengan pelaksanaan jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan syariah, baik 

yang bersifat teoritik maupun praktis.  

c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi 

akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan jaminan 

sosial kesehatan.  

d. Menjadi suatu referensi penelitian dan evaluasi bagi lembaga terkait. 
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2. Kegunaan Secara Praktis  

a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan 

kenyataan di lapangan.  

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai Analisis Hukum Ekonomi 

Syariah terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan 

Bandung. 

E. Studi Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zamroni dalam jurnalnya yang 

berjudul Ilhaq Konsep BPJS dengan Al-Ta’min Perspektif Qiyas, menyatakan 

bahwa BPJS ini sama persis seperti praktik ta’min ta’awun, yaitu usaha kerjasama 

dan solidaritas yang tidak bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi hanya untuk 

mengganti kerugian yang dialami oleh salah satu anggota asuransi. BPJS dalam 

hukum Islam hanya memperbolehkan BPJS yang memiliki prinsip saling tolong 

menolong, yakni prinsip saling membantu (bekerjasama), melindungi, bertanggung 

jawab dan menghilangkan unsur garar. Empat prinsip ini lebih menggambarkan 

nuansa sosial dari pada ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Sehingga 

BPJS hukumnya boleh dengan melihat anggota BPJS sebagai mutabarri’ dengan 

syarat tidak ada unsur sanksi karena adanya keterlambatan pembayaran premi.19 

                                                             
19 Muhammad Zamroni, Ilhaq Konsep BPJS dengan Al-Ta’min Perspektif Qiyas, Jurnal 

Hukum Islam Vol. 14 No. 2, (Nusa Tenggara Barat: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Qamarul 

Huda Bagu, 2015), hlm. 197. 
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Persamaan dari jurnal ini terletak pada objek yang diteliti yaitu Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hanya saja penulis dalam skripsi ini lebih 

membahas mengenai BPJS Kesehatan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada 

analisisnya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan jurnal ini analisisnya 

menggunakan ushul fiqh dengan metode qiyas. 

Istiqomah dalam penelitianya tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Praktik Pengelolaan Dana Iuran Asuransi BPJS Kesehatan Study Kasus Kantor 

BPJS Cabang Kota Salatiga, menuliskan bahwa dalam asuransi BPJS peserta atau 

masyarakat dituntut dan diwajibkan untuk turut serta menjadi peserta asuransi BPJS 

yang bahkan banyak sekali kalangan yang tidak memahami tentang bagaimana 

dana iuran mereka dikelola dan bahkan banyak sekali dari mereka yang tidak begitu 

memahami tentang manfaat apa saja yang akan mereka peroleh setelah menjadi 

peserta BPJS. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip akad An-Taraadlin dalam 

Islam. Dalam pelaksanaan asuransi bisa dikatakan BPJS terjadi wanprestasi di mana 

pemerintah selaku pemegang kekuasaan memilihkan segalanya bagi masyarakat 

Indonesia dalam hal ini terkait asuransi BPJS.20 

Dari skripsi diatas terdapat pesamaannya dari pembahasan yang diteliti 

yaitu tentang BPJS Kesehatan yang dalam analisisnya dikaitkan dengan Hukum 

Ekonomi Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan lain yaitu 

skripsi ini membahas singkronisasi Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 

                                                             
20 Istiqamah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan Dana Iuran Asuransi 

BPJS Kesehatan Study Kasus Kantor BPJS Cabang Kota Salatiga, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), 

hlm. 4-5. 
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tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dengan 

pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung. 

F. Kerangka Pemikiran 

Asuransi menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian Pasal 1 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan Asuransi adalah: 

 Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, 

yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai 

imbalan untuk: 

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena 

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung 

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau 

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau 

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang 

besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.21 

 

Secara umum, Asuransi Syariah dapat diartikan dengan asuransi yang 

prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada al-

Qur’an dan al-Sunnah. Pengertian secara umum ini, sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan pengertian asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam konteks 

perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan 

fungsional antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima 

pembayaran klaim.22  

Perbedaan yang paling utama diantara keduanya terletak pada pengelolaan 

dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran 

klaim. Jika pada asuransi konvensional, pengelolaan dan pendayagunaan premi 

                                                             
21 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat (1). 
22 Yadi Janwari, Asuransi Syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 5. 
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yang disetor peserta diinvestasikan dengan menggunakan prinsip bunga, sedangkan 

dalam Asuransi Syariah diinvestasikan dengan menggunakan sistem yang 

dibenarkan syariah, khususnya mudharabah dan musyarakah.23  

Adapun mengenai pengertian Asuransi Syariah dalam Undang-undang No. 

40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (3), bahwa: 

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara 

perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para 

pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah 

guna saling menolong dan melindungi dengan cara: 

a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, 

kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis 

karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau 

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang 

besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.24 

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi Islam harus beroprasi 

sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali 

kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir, dan riba. Bentuk-bentuk 

usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan 

kepada keadilan dengan mengharamkan riba dan dengan mengembangkan 

kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.25 

Prinsip asuransi syariah berbeda dengan prinsip asuransi konvensional. 

Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah harus berlandaskan pada ketentuan-

                                                             
23 Ibid. 
24 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat (3). 
25 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 

207. 
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ketentuan yang diatur dalam Islam. Tiga prinsip utama asuransi syariah yang 

dikemukakan para pakar ekonomi Islam adalah sebagai berikut. 26  

1. Saling bertanggung jawab, Islam mengajarkan bahwa sesama manusia harus 

memiliki tanggung jawab untuk saling membantu satu sama lain. Hal ini 

diterapkan dalam asuransi syariah, bahwa para peserta asuransi harus memiliki 

tanggung jawab untuk menolong peserta lainnya. 

2. Saling bekerja sama atau saling membantu, dalam QS. Al-Maidah ayat 2 

disebutkan bahwa “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan.”27 Dengan menjadi peserta dalam asuransi syariah, tidaklah hanya 

bertujuan untuk melindungi dan mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi 

juga merupakan jalan untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan. 

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lainnya, para peserta asuransi akan 

berperan sebagai pelindung bagi orang lain yang mengalami kesulitan.  

Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat 

terhindar dari unsur gharar, maisir, dan riba. 28  

1. Gharar (uncertainty)atau ketidakpastian ada dua bentuk. 

a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, 

kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad 

                                                             
26 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 

Indonesia, Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 132-134. 
27 Muhammad Shohib Thohir, Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemah,... hlm. 106. 
28 Muhammad Syafi’i Antonio, Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful dalam 

Arbitrase Islam di Indonesia, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hlm. 148. 
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tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan 

uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa 

yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu 

(gharar) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang 

pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (sejumlah 

seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. 

Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan 

adalah akad takafuli atau tolong menolong dan saling menjamin dimana peserta 

asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain. 

b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerima uang klaim itu 

sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional peserta tidak mengetahui dari 

mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta 

hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterima. Dalam konsep 

takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke 

rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukan ke rekening khusus peserta 

yang harus diniatkan tabarru’ atau derma untuk membantu saudaranya yang 

lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep takaful diambil dari dana 

tabarru’ yang merupakan kumpulan dana sedekah yang diberikan oleh para 

peserta. 

2. Maisir (gambling), artinya ada salah satu pihak yang untung tapi di lain pihak 

justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat 

apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau 

kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi 
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yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum 

lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana 

bayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep takaful, apabila peserta 

tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia 

tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan 

kedalam dana tabarru’. 

3. Unsur riba (usury) tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional 

melakukan usaha dan investasi dimana meminjamkan dana premi yang 

terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang terkumpul 

diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama mudharabah dan 

musyarakah. 

Pengaturan mengenai usaha perasuransian di Indonesia sudah ada sejak 

zaman Hindia Belanda melalui Wet boek van Koophandel atau yang kemudian 

diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Sejauh ini 

kehadiran usaha perasuransian hanya didasarkan pada KUHD dimana didalamnya 

mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian. Sementara itu usaha asuransi 

merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan 

sekaligus sebagai usaha yang menyangkut dana masyarakat. Dengan kedua peranan 

usaha asuransi tersebut, dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang 

semakin meningkat maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri 

perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut 

maka usaha perasuransian merupakan bidang usaha yang memerlukan pembinaan 
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dan pengawasan secara berkesinambungan dari Pemerintah, dalam rangka 

pengamanan kepentingan masyarakat.29 

Keperluan perlindungan menghadapi malapetaka dan kerugian finansial 

yang berkaitan dengan yang dihadapi setiap orang sama pentingnya dengan 

pemeliharaan ketertiban. Untuk melenyapkan akibat buruk dari jenis kecelakaan 

yang berkaitan dengan ketentuan kesejahteraan umum dan jaminan sosial, dalam 

suatu sistem yang Islami merupakan tugas negara untuk memberikan pertolongan 

kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan memenuhi kebutuhan 

yang muncul akibat kecelakaan mendadak, cacat bawaan, pengangguran sementara, 

usia lanjut ataupun kematian wajar sari pencari nafkah keluarga. Pada umumnya 

negara-negara akan mengandalkan pendapatannya sendiri untuk memenuhi 

kewajiban ini.30  

Berbicara mengenai kesejahteraan umum dan jaminan sosial, Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (3), 

mengemukakan bahwa “Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang 

diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan 

untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat”.31 

Menurut Edi Suharto, asuransi sosial adalah jaminan yang hanya diberikan 

kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni premi atau tabungan yang 

                                                             
29 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga 

Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 37 
30 Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah : dalam Pusaran Perekonomian Global 

Sebuah Tuntutan dan Realitas, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 195-196. 
31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat (3). 
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dibayarkannya. Asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun dan kematian adalah 

beberapa bentuk asuransi sosial yang banyak diterapkan diberbagai negara.32 

Selain dalam praktiknya dimungkinkan terdapat gabungan atau 

persinggungan antara bantuan dan asuransi sosial, terdapat pula jaminan sosial yang 

bersifat informal. Dibanyak negara berkembang, termasuk Indonesia terdapat 

beragam mekanisme dan inisiatif lokal yang diterapkan oleh komunitas tertentu 

untuk melindungi warganya dari resiko dan guncangan sosial. Diantara berbagai 

bentuk jaminan sosial, jaminan kesehatan merupakan sistem yang telah berdiri 

sejak lama dan sangat diperlukan oleh masyarakat.33 

Sistem Jaminan Sosial adalah suatu mekanisme yang diciptakan oleh negara 

untuk memuluskan transisi di masa-masa sulit seorang individu akibat sejumlah 

risiko manusiawi dalam hidup. Mekanisme ini tak perlu didanai langsung oleh 

negara, tapi perlu diakui, bahkan dipromosikan dan disokong keberadaanya oleh 

negara, karena mekanisme ini membutuhkan penggalangan dana publik. Risiko 

yang biasanya ditanggung melalui sistem jaminan sosial adalah risiko akibat sakit, 

hamil/punya anak, kecelakaan kerja, pensiun, meninggal, atau lanjut usia.34 

Dari segi pengelolaan dana dan penghitungan manfaat, sistem jaminan 

sosial bisa berbentuk tabungan wajib atau bisa berbentuk asuransi sosial. Sistem 

penghitungan manfaat bisa ditetapkan diawal agar merupakan besaran konstan 

(disebut model “manfaat pasti”) atau ditetapkan ketika terjadi klaim (disebut model 

                                                             
32 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model 

Jaminan sosial Universal Bidang Kesehatan,... hlm. 59. 
33 Ibid. 
34 Dinna Wisnu, Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi 

Pasar. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)., hlm. 25. 
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“iuran pasti”. Sistem jaminan sosial bisa diperluas cakupan programnya hingga 

mencakup peningkatan kemampuan warga untuk meraih pendidikan, memiliki 

rumah tinggal, hingga melakukan investasi berbentuk saham. Tapi kalaupun tidak, 

selama sistem itu punya program dasar membantu memuluskan transisi selama 

masa-masa sulit yang manusiawi, dan sistem itu diadakan dan diikuti sebelum masa 

sulit itu muncul (jadi tidak ad-hoc alias sementara sifatnya atau pas-hoc  

pendiriannya alias didirikan setelah ada kesulitan), maka sistem itu dapat disebut 

sebagai sistem jaminan sosial.35 

Jaminan Sosial menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah “salah satu 

bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Sedangkan Dana Jaminan Sosial menurut 

Pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut adalah “dana amanat milik seluruh 

peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang 

dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan 

operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial”.36 

Adapun pengertian Jaminan Sosial Kesehatan menurut Pasal 1 ayat (1) 

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 bahwa Jaminan Sosial Kesehatan 

adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

                                                             
35 Ibid. 
36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Kesehatan, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). 



20 
 

 

kesehatan yng diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 

iurannya dibayar oleh pemerintah.37 

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan   program   negara   yang 

bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat, dalam Undang-undang No. 24 tahun 2011 Pasal 2 disebutkan bahwa 

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:  

a. Kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang 

terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. 

b. Manfaat; dan Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat 

operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. 

c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud dengan “asas 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah asas yang bersifat idiil.38 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bahwa yang dimaksud dengan “Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. Adapun 

bahasan mengenai ruang lingkup BPJS terdapat pada Pasal 5 ayat (2) undang-

undang tersebut, yaitu bahwa BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan.39  

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan No. 1 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 1 ayat (2) bahwa 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang selanjutnya disingkat 

                                                             
37 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan No. 1 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 1 ayat (1). 
38 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Kesehatan, Pasal 2. 
39 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Kesehatan, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2). 
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BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program Jaminan Kesehatan.40 

Adapun tujuan BPJS yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS 

bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota 

keluarganya. Sedangkan dalam Pasal 4 undang-undang ini disebutkan bahwa BPJS 

menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:  

a. Kegotongroyongan;  

b. Nirlaba;   

c. Keterbukaan;  

d. Kehati-hatian;  

e. Akuntabilitas; 

f. Portabilitas;  

g. Kepesertaan bersifat wajib;  

h. Dana amanat; dan  

i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.41 

Perjanjian jaminan sosial yang dilakukan antara pihak BPJS Kesehatan 

dengan peserta merupakan   asas ta’awun. BPJS Kesehatan adalah badan hukum 

                                                             
40 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan No. 1 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 1 ayat (2). 
41 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Kesehatan, Pasal 3. 
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bersifat nirlaba, yaitu badan hukum dengan pengelolaan usaha yang 

mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.42 Sebagaimana dalam firman Allah pada 

surat Al-Maidah ayat 2: 

...َ ََِوَتَعاَونُواَْلََعَ ِب 
َ وَََٱلي َوىَٰ ََٱتلذقي ثيمََِوَٗلََتَعاَونُواَْلََعَ ِ

َوَِٰنَ وَََٱۡلي َْوَََٱليُعدي ُقوا َ ََٱتذ ََٱّللذ ََإِنذ َشِديُدََٱّللذ

٢َََٱليعَِقابَِ
 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS. Al-

Maidah/5: 2).43 

Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah menyatakan bahwa akad-akad 

yang harus ada dalam pelaksanaan jaminan sosial kesehatan di BPJS Kesehatan 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Akad hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya 

tanpa mengharapkan penggantian (balasan).44 Akad hibah di BPJS Kesehatan 

adalah sejumlah dana dari Peserta-Individu kepada Peserta-kolektif, dari 

pemerintah kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan/atau dari pemerintah 

                                                             
42 Didi Sukardi, Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam,... hlm. 99. 
43 Muhammad Shohib Thohir, Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemah,... hlm. 106. 
44 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, cetakan ke-9, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2014), hlm. 210. 
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kepada BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta Kolektif untuk menanggulangi 

Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif.45 

2. Akad qardh, adalah akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada 

orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.46 Akad qardh yaitu 

pinjaman dari BPJS Kesehatan kepada Peserta Kolektif untuk menanggulangi 

kesulitan likuiditas DJS Kesehatan atau pinjaman dari pemerintah kepada 

Peserta Kolektif untuk menanggulangi kesulitan likuiditas DJS Kesehatan 

apabila pemeritah belum memiliki anggaran khusus.47 

3. Akad mu’awadhat, adalah akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti 

jual beli.48 Yakni akad usaha antara BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta 

Kolektif dengan pihak ketiga untuk mengembangkan Dana Jaminan Sosial 

Kesehatan.49 

4. Akad ijarah, ijarah adalah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan 

jalan penggantian.50 Akad ijarah yaitu akad antara BPJS Kesehatan sebagai 

wakil Peserta Kolektif dengan Faskes untuk melakukan pelayanan kesehatan.51 

5. Akad wakalah atau wakalh bil ujrah, ialah penyerahan dari seseorang kepada 

orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang 

                                                             
45 Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah”. 
46 Yadi Janwari, Fiqh Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2015), hlm. 144. 
47 Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah”. 
48 Hendi Suhendi Fiqh Muamalah,... hlm. 54. 
49 Ibid. 
50 Yadi Janwari, Fiqh Lembaga Keuangan Syariah,... hlm. 88. 
51 Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah”. 
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mewakilkan masih hidup.52 Akad antara Peserta-Kolektif dengan BPJS 

Kesehatan untuk kegiatan administrasi dan kegiatan lainnya sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah.53 

6. Akad kafalah atau al-dhaman, ialah menggabungkan dua beban (tanggungan) 

dalam permintaan dan utang.54 Akad antara BPJS Kesehatan dengan Peserta 

Kolektif untuk menanggulangi Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai 

negatif.55 

G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 

deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya Prosedur Penelitian: Suatu 

Pendekatan Praktik, Penelitian Deskriptif berasal dari istilah bahasa inggris to 

describe yang berarti memaparkan atau menggambarkan sutu hal misalnya kedaan, 

kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain 

yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian.56 Metode ini diterapkan dalam penelitian mengenai Analisis Hukum 

Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS 

Kesehatan Bandung. 

                                                             
52 Hendi Suhendi Fiqh Muamalah,... hlm. 233. 
53 Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah”. 
54 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,... hlm. 189. 
55 Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah”. 
56 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Cet 

14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3. 
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2. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada 

tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan 

sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data 

yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan 

penambahan sebagai pelengkap.57  

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Analisis Hukum Ekonomi 

Syariah terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan 

Bandung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jenis data yang 

bersifat kualitatif, yang didapatkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi 

kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, 

yang dibatasi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung. 

b. Singkronisasi Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dengan pelaksanaan 

Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung. 

3. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 

M. A. dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa sumber data utama 

                                                             
57 Cik Hasan Bisri, Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi (Bidang 

Ilmu Agama Islam), (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 58. 
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dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.58 Penentuan sumber data didasarkan atas 

jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan 

sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan 

pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Dalam penelitian empirik, pada tahapan 

penentuan sumber data meliputi cara penentuan lokasi penelitian, cara penarikan 

contoh (teknik sampling) apabila digunakan metode survai, dan penentuan satuan 

analisis.59 Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.60 Merupakan data yang diperoleh lapangan dari hasil wawancara, 

yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini 

dilakukan dengan pihak BPJS Kesehatan Bandung yang diwakili oleh bapak Fita 

Pani Firdaus Staf Administrasi, Umum dan Kesekretariatan juga bapak Acep Arief 

Hermansyah sebagai Pelaksana (Staf PMP). 

b. Data Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.61 

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari 

                                                             
58 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 157. 
59 Cik Hasan Bisri, Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi (Bidang 

Ilmu Agama Islam),... hlm. 59. 
60 Sugiyono, Metode penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

Cetakan ke-15, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 193. 
61 Ibid. 
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dokumentasi dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel, 

internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penentuan teknik atau metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan 

sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang 

saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, 

wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner 

(observation).62 Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan 

data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.63 Penelitian dilakukan dengan 

melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait pelaksanaan jaminan kesehatan di 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bandung untuk 

mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. 

                                                             
62 Cik Hasan Bisri, Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi (Bidang 

Ilmu Agama Islam),... hlm. 60. 
63 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,... hlm.186. 
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b. Dokumentasi, dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya.64  

c. Studi Kepustakaan, merupakan data sekunder yang digunakan untuk 

mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan 

penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, literatur 

ini berupa buku, jurnal, artikel, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan 

tema penelitian ini.65 

5. Analisis Data 

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan 

pengumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BPJS 

Kesehatan Bandung dan sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau 

menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data; 

b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut 

rumusan masalah; 

c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan 

berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan; 

d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian 

menghubungkan data dengan teori; 

e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian. 

                                                             
64 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,... hlm. 274. 
65 Ibid.  
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