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ABSTRAK 

 

 
Jumarni. NIM : 105261104316. Iuran BPJS Kesehatan Menurut Hukum 
Islam (dibimbing oleh Hasan bin Juhanis dan A. Satrianingsih) 

Penelitian ini membahas tentang fakta dan hukum iuran BPJS 
Kesehatan menurut hukum Islam, adapun pokok masalah dalam 
penelitian ini adalah : 1) Fakta iuran BPJS kesehatan. 2) Hukum iuran 
BPJS kesehatan menurut hukum Islam. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian pustaka (libray research) yaitu suatu penelitian yang sumber 
datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang 
relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa iuran BPJS Kesehatan 
adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, 
pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk 
Program Jaminan Kesehatan. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi 
peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang 
asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. 

Adapun hukum iuran BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 pendapat 
yaitu ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Setelah 
melihat fakta dari BPJS Kesehatan dan menganalisa para pendapat. 
Maka, penulis menemukan bahwa iuran BPJS Kesehatan hukumnya 
haram  karena beberapa hal : 1) BPJS Kesehatan merupakan asuransi 
yang haram hukumnya karena mengandung gharar, maisir dan riba serta 
akadnya tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad pertanggungan / 
jaminan (al-dhamaan) dalam Islam. 2) Sistem Pembayaran BPJS 
Kesehatan berbeda dengan ta’âwun dan hibah karena prinsip ta’âwun dan 
hibah adalah kerelaan. 3) Adanya denda bagi peserta yang tidak atau telat 
sebesar 2,5% berarti mengandung riba. 4) Layanan kesehatan adalah hak 
bagi seluruh warga negara dan menjadi tanggung jawab negara yang 
wajib diberikan secara gratis (cuma-cuma), sehingga haram bagi negara 
untuk memungut iuran kepada rakyatnya. 5) Kecuali karyawan yang tidak 
bisa mengelak karena tidak ada pekerjaan alternatif, sedangkan dia wajib 
menanggung nafkah. Juga dibolehkan untuk masyarakat yang tidak 
mampu secara finansial karena mereka tidak membayar premi. 

Kemudian implikasi dari hasil penelitian ini adalah tindakan yang 
seharusnya dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pelayanan 
kesehatan dengan administrasi yang sederhana dan mutu yang 
berkualitas. Pemerintah diharapkan menjalankan amanah berdasarkan 
dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan memberikan layanan kesehatan 
gratis kepada seluruh rakyatnya dengan mengambil alih pengelolaan 
sumber daya alam yang dimiliki negara. 

 
Kata kunci : Iuran BPJS Kesehatan, Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar belakang Masalah 

Salah satu nikmat terbesar dari Allah Swt adalah sehat. Islam 

telah menyandingkan kesehatan dengan keimanan, sebagaimana 

sabda Rasulullah saw: 

َافَاف 1  ِع  ْ ْ   ا ِن ي ر   ا  ْن خا ْ ياقني َ دا  ا دٌ، با تا أاحا َافَاف ا، َاإننههع ْام  يعؤ  ِع  ْ ا  ا لعو ا  اَّلله سا سالهما  : وا لاي هن وا ع عا لهى  اَّلله ن صا سعولع  اَّلله      قافلا را

Artinya : 

Mintalah kepada Allah kesehatan. Sesungguhnya tiada sesuatu 
pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) yang lebih baik 
daripada kesehatan (HR. Ibnu Majah). 

 
Rasulullah saw juga bersabda : 

سالهما  لاي هن وا ع عا لهى  اَّلله ن صا سعولع  اَّلله ...  :قافلا را يفن َن ْن  اْضه ِن ؤ  ِع  ْ ْ   ا ِن ن  اى  اَّلله بُّ إْن أاحا ي ٌر وا يُّ خا ْ قاون ْع  ا ِن ؤ  ِع  ْ  ا
2 

Artinya : 

Orang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai Allah 
daripada Mukmin yang lemah (HR. Muslim). 

 

Dalam Islam, kesehatan juga dipandang sebagai kebutuhan 

pokok publik dan merupakan  kebutuhan asasi masyarakat 

(community primary needs), di samping pendidikan dan keamanan. 

Berbeda dengan sandang, pangan dan papan (kebutuhan asasi 

individu) dimana negara memiliki peranan secara tidak langsung, 

pada kebutuhan asasi masyarakat negara berperan secara langsung 

                                            
1 Ibnu Majah, Abu Abdullah  Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini. Sunan Ibnu Majah, 

Bab Addua Bilafwi Walafiyah. (Mesir: Daar Arrisalah Al-Alamiyah). Juz 5, h. 19, no.3849. 

2 Muslim, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, Shahih  Muslim. Kitab Al-Qadr, Bab Fiil 
Amri  Bil Quwwah...(Beirut : Daar Ihya’ut Turats Al-Arabi) Juz 4 h. 2052 no. 2664. 
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untuk mengupayakan pemenuhannya. Dikatakan manusiawi karena 

dengan menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan asasi 

masyarakat maka hal ini akan menunjukkan pada dua keadaan yakni; 

pertama, kesehatan adalah perkara yang sangat penting untuk 

memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti sandang, 

pangan, dan papan. Tanpa kesehatan pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan yang lain tentu menjadi sulit.  

Kedua, akses kesehatan tidak hanya dibebankan pada 

kemampuan masing-masing individu tapi sudah menjadi tugas 

(kewajiban) negara sehingga pelayanan kesehatan bisa dijangkau 

oleh segenap lapisan masyarakat. Tidak ada diskriminasi berdasarkan 

kekayaan, agama, dan pilihan politik. Selama yang bersangkutan 

merupakan warga negara maka mereka layak mendapatkan 

pelayanan kesehatan secara sama rata.3  

Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: 

عن يهتنهن »4   ْ  را وٌل عا ؤع س  ِا هعوا وا فمع را اعٍ وا ِا  « اإلن

Artinya :  

Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab 

atas rakyat yang dia urus  (HR. Al-Bukhari). 

 

Pelayanan kesehatan sebagai bentuk penunaian tugas oleh 

negara tentu membutuhkan pendanaan. Jumlah yang dibutuhkan pun 

                                            
3 Muhammad Usman, dkk. Menggagas Kesehatan Islam, (Jakarta Selatan : 

Kaafaah Penerbit, 2007), h. 171. 
4 Al-Bukhari,  Muhammad bin Ismail, Al-jami’ Al-Musnad Ash-shahih Al-

Mukhtashar Min Umuri Rasulillah saw. Waayyamihi , ( Beirut : Daar Thouqi  An-Najah, 
1422 H) Juz 3, h.120. 
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tidak sedikit dan selalu menimbulkan problem di setiap negara.5 Harga 

layanan, mulai dari jasa dokter hingga obat-obatan terus melambung. 

Asuransi kesehatan wajib yang dijagokan dunia saat ini belum mampu 

mengatasi. Ratusan juta orang di dunia hari ini tidak mampu 

mengakses pelayanan kesehatan, sementara di sisi lain diskriminasi 

pelayanan begitu menonjol. Kondisi buruk ini melanda penduduk di 

negara-negara timur dan barat. 

Di Amerika, masyarakat dihadapkan pada harga jasa dokter 

dan obat-obatan yang sangat mahal. Kepemilikan kartu asuransi 

kesehatan wajib obamacare nyatanya tidak menjamin akses publik 

terhadap pelayanan kesehatan. Ketidakmampuan program asuransi 

kesehatan wajib ini dijadikan Trump sebagai alasan membatalkan 

program yang dibesut presiden Obama melalui surat perintah 

eksekutif yang ditandatangani tidak lama setelah pelantikannya 

sebagai presiden. 

Kondisi serupa melanda Jerman dan negara-negara Eropa  

yang telah puluhan hingga ratusan tahun menerapkan konsep 

asuransi kesehatan sosial/wajib. Baik yang menggunakan sistem 

pajak seperti Inggris maupun sistem premi seperti Jerman. 

Diskriminasi pelayanan terus terjadi, status asuransi yang digunakan 

penentu lamanya waktu tunggu. Pengguna kartu asuransi kesehatan 

                                            
5 Muhammad Usman, dkk. Menggagas Kesehatan Islam, (Jakarta Selatan : 

Kaafaah Penerbit, 2007), h.183. 
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wajib harus menunggu lebih lama dari pada pengguna asuransi 

privat.6 

Indonesia juga tak luput dari problem pelayanan kesehatan. 

Layanan kesehatan yang dialihkan ke BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) sejak awal tahun 2014 yang dipandang mampu 

membantu untuk mendapatkan layanan dengan murah bahkan gratis 

menuai banyak kontroversi. Defisit yang terus membengkak. 

Mencapai triliunan rupiah. Iuran (premi) yang makin membebani 

rakyat. Sanksi yang makin diperluas bagi siapa yang tidak 

mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS, Seperti tidak mendapatkan 

layanan publik (pengurusan KTP, SIM, STNK, Surat Nikah, dll). Utang 

BPJS ke pihak ketiga (rumah sakit dan mitra lain) yang makin 

membengkak hingga mengakibatkan sebagian rumah sakit bangkrut.  

serta BPJS yang dianggap tidak sesuai syariah. 7 

Dalam pasal 17(1) menyatakan bahwa Setiap peserta wajib 

membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan presentase 

dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Ayat ini telah diuji materi 

ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sebagian orang dan Dewan 

Kesehatan Rakyat yang didukung oleh Siti Fadilah Supari (Menkes 

periode 2004-2009) serta perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Kota. 

Mereka menganggap bahwa dengan adanya iuran rakyat akan 

                                            
6 Muhammad Usman, dkk. Menggagas Kesehatan Islam, (Jakarta Selatan : 

Kaafaah Penerbit, 2007), h.130. 
7 Al-Waie, BPJS Membebani Rakyat (Jakarta Selatan : Pusat Studi Politik dan 

Dakwah, 2020), h.2. 
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semakin terbebani apalagi telah membayar pajak. Dan meminta MK 

untuk membatalkan ayat ini dengan pertimbangan hak rakyat untuk 

mendapat layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran. Namun uji 

materi ini ditolak oleh MK.8 

Berdasarkan beberapa uraian di atas peniliti tertarik melakukan 

penelitian terhadap Iuran BPJS Kesehatan menurut hukum Islam. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana fakta Iuran BPJS Kesehatan? 

2. Bagaimana Iuran BPJS Kesehatan menurut hukum Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk memahami fakta iuran BPJS Kesehatan. 

b. Untuk memahami iuran BPJS Kesehatan menurut Hukum 

Islam. 

 

 

 

 

                                            
8 Hasbullah Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014) h. 138. 



6 
 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang iuran BPJS 

Kesehatan dalam pandangan hukum Islam. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa 

dan masyarakat sebagai bahan informasi terhadap iuran 

BPJS Kesehatan dalam pandangan hukum Islam. Dan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

masukan kepada para seluruh elemen masyarakat tentang 

pandangan Hukum Islam terhadap BPJS Kesehatan sehingga 

menjadi bahan pertimbangan dalam keberlangsungan  

penyelenggaran jaminan kesehatan ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

1. Definisi   

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum  

yang dibentuk umtuk menyelenggarakan program jaminan sosial.9 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 

disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan.10 

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk 

menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional 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. 

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program 

jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 

lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu 

                                            
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan 

Sosial Nasional, Pasal 1 Ayat (6). 
10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, 

Pasal 1 Ayat (28.) 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Hukum_Publik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
https://id.wikipedia.org/wiki/TNI
https://id.wikipedia.org/wiki/Polri
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Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, 

Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional.  

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu 

bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam 

kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan 

pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai 

beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS 

Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.  

BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan 

(governing function) di bidang pelayanan umum (public services) 

yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik 

negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan 

gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi 

pemerintahan itulah yang dewasa ini  tercermin dalam status BPJS 

Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi 

pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial 

nasional.  

BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai 

dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang 

meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari 

sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jamsostek
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_Kesehatan_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/31_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/2013
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan
https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/2014


9 
 

Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik 

Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam 

hubungan dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini 

merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan 

hukum maupun lembaga negara lainnya. Maka dari itu, BPJS 

Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik 

Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya 

dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala 

pemerintahan negara.  

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi 

Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), 

namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes 

Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 

Januari 2014.11 

2. Visi dan Misi BPJS 

a. Visi  

Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa 

diskriminasi. 

b. Misi 

1) Memberikan layanan terbaik kepada peserta dan 

masyarakat 

                                            
11Pengertian BPJS (On-Line), tersedia 

di:https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, (29 Januari 2020). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Askes
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan
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2) Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan 

mencakup seluruh penduduk Indonesia. 

3) Bersama menjaga kesinambungan finansial program 

jaminan kesehatan.12 

3. Asas  

BPJS Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan 

berdasarkan asas: 

a. Kemanusiaan; 

Asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan 

penghargaan terhadap martabat manusia. 

b. Manfaat; 

Asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional 

menggambarkan pengelolaan yang efesien dan efiktif. 

c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas 

yang bersifat ideal.13 

4. Tujuan  

Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3, BPJS bertujuan 

mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang 

                                            
12Profil BPJS Kesehatan   (On-Line), tersedia di: https://bpjs-

kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2010/2  (04 Februari  2020). 
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan 

Sosial Nasional, Pasal 2. 

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2010/2
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2010/2
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layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya sebagai 

pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia.14 

5. Prinsip  

Terdapat sembilan prinsip penyelenggaraan BPJS, yaitu:  

a. Kegotong-royongan 

Prinsip kegotong royongan adalah prinsip mekanisme gotong 

royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang 

mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; 

peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; 

dan peserta yang sehat membantu yang sakit. 

b. Nirlaba 

Prinsip nirlaba adalah pengelolaan penyelenggaraan jaminan 

sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan 

peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus 

anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kepentingan peserta. 

c. Keterbukaan 

Prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses 

informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. 

d. Kehati-hatian 

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara 

cermat, teliti, aman, dan tertib. 

                                            
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 3. 
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e. Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan 

pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

f. Portabilitas 

Prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang 

berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau 

tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

g. Kepesertaan bersifat wajib 

Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah agar seluruh rakyat 

menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun 

kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya 

tetap disesuaikan dengan ekonomi rakyat dan pemerintah serta 

kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai 

dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor 

informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada 

akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup 

seluruh rakyat. 

h. Dana amanat 

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan 

kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelolah sebaik-
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baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk 

kesejahteraan peserta.  

i. Prinsip hasil pengelolaan dana 

Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dalam Undang-Undang 

ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang 

dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.15 

6. Fungsi  

UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan 

Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan 

tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan. 

7. Tugas 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS 

bertugas untuk: 

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi 

kerja; 

c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah; 

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta; 

                                            
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 4. 
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e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan 

sosial; 

f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan 

kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; 

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program 

jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. 

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan 

dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan 

iuran termasuk menerima bantuan iuran dari Pemerintah, 

pengelolaan Dana Jaminan Sosial, pembayaran manfaat 

dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas 

penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program 

jaminan sosial dan keterbukaan informasi. 

Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif 

dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti 

mendaftarkan peserta. 

8. Wewenang 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas 

BPJS berwenang: 

a. Menagih pembayaran Iuran; 

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka 

pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek 
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likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil 

yang memadai; 

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan 

peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

jaminan sosial nasional; 

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai 

besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada 

standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas 

kesehatan; 

f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi 

kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; 

g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang 

mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau 

dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 

penyelenggaraan program jaminan sosial. 

Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta 

pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau 

kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan 

pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi 
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administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat 

kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik. 

9. Hak dan Kewajiban 

a. Hak 

BPJS menentukan bahwa dalam melaksanakan 

kewenangannya,  BPJS berhak: 

1) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan 

program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau 

sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

program jaminan sosial dari DJSN. 

b. Kewajiban 

UU BPJS menentukan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, 

BPJS berkewajiban untuk: 

1) Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta. Yang 

dimaksud dengan ”nomor identitas tunggal” adalah nomor 

yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap 

peserta untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan 

kewajiban setiap peserta. Nomor identitas tunggal berlaku 

untuk semua program jaminan sosial. 

2) Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS 

untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. 
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3) Memberikan informasi melalui media massa cetak dan 

elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta 

kekayaan dan hasil pengembangannya; Informasi mengenai 

kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup informasi 

mengenai jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan 

pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/atau 

jumlah aset dan liabilitas, penerimaan dan pengeluaran 

BPJS. 

4) Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan 

UU SJSN. 

5) Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan 

kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. 

6) Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur 

untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban. 

7) Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo JHT 

dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun. 

8) Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak 

pensiun 1 kali dalam 1 tahun. 

9) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik 

aktuaria yang lazim dan berlaku umum. 

10) Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial. 
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11) Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi 

keuangan, secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden 

dengan tembusan kepada DJSN. 

12) Kewajiban-kewajiban BPJS tersebut berkaitan dengan tata 

kelolah BPJS sebagai badan hukum publik.16 

B. Jaminan Kesehatan 

1. Definisi 

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 

membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan 

kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah.17 

2. Manfaat Jaminan Kesehatan 

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan 

meliputi : 

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama 

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan 

kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) 

                                            
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Bab IV. 
 

17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang 
Jaminan Kesehatan,  Pasal 1 ayat (1). 
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meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan 

oleh: 

1) Puskesmas atau yang setara 

2) Praktik Mandiri Dokter 

3) Praktik Mandiri Dokter Gigi 

4) Klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas 

kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri. 

5) Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara 

6) Faskes Penunjang: Apotik dan Laboratorium 

b. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 

1) Manfaat yang ditanggung 

a) pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif 

preventif): 

(1) Penyuluhan kesehatan perorangan; 

(2)  Imunisasi rutin 

(3) Keluarga Berencana meliputi konseling dan pelayanan 

kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi 

bekerja sama dengan BKKBN. 

(4) Skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan 

atau skrining kesehatan tertentu, yang diberikan untuk 

mendeteksi risiko penyakit dengan metode tertentu 

atau untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah 

dampak lanjutan risiko penyakit tertentu. 
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(5) Peningkatan kesehatan bagi peserta penderita 

penyakit kronis 

b) Pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan) 

mencakup: 

(1) Adminitrasi pelayanan; 

(2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; 

(3) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun 

non operatif; 

(4) Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis 

habis pakai; 

(5) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium 

tingkat pratama. 

(6) Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan 

kesehatan gigi tingkat pertama. 

2) Prosedur pelayanan 

a) Peserta datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) tempat peserta terdaftar dan mengikuti 

prosedur  pelayanan kesehatan, menunjukkan kartu 

identitas peserta JKN-KIS/KIS Digital dengan status aktif 

dan/atau identitas lain yang diperlukan (KTP, SIM, KK). 

b) Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP 

tempat peserta terdaftar.  



21 
 

c) Apabila peserta melakukan kunjungan ke luar domisili 

karena tujuan tertentu yang bukan merupakan kegiatan 

yang rutin, atau dalam keadaan kedaruratan medis, 

peserta dapat mengakses pelayanan RJTP pada FKTP 

lain yang di luar wilayah FKTP terdaftar, paling banyak 3 

(tiga) kali kunjungan dalam  waktu maksimal 1 (satu) 

bulan di FKTP yang sama. 

d) Setelah mendapatkan pelayanan, peserta 

menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti 

pelayanan yang disediakan oleh masing-masing FKTP. 

e) Atas indikasi medis apabila peserta memerlukan 

pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, peserta akan 

dirujuk Ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 

(FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, 

sesuai dengan sistem rujukan berjenjang secaraonline. 

c. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 

1) Manfaat yang ditanggung 

a) Pendaftaran dan administrasi; 

b) Akomodasi rawat inap; 

c) Pemeriksaan, pengobatan dan  konsultasi medis; 

d) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun 

non operatif; 

e) Pelayanan kebidanan, ibu, bayi dan balita meliputi: 
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(1) Persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; 

(2) Persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit 

pervaginam bagi Puskesmas PONED (Pelayanan 

Obstetri Neonatus Esssensial Dasar); 

(3) Pertolongan neonatal dengan komplikasi; 

f) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan 

g) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat 

d. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya 

pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau 

sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat 

inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan 

khusus, yang diberikan oleh: 

1) Klinik utama atau yang setara. 

2) Rumah Sakit Umum baik milik Pemerintah maupun Swasta 

3) Rumah Sakit Khusus 

4) Faskes Penunjang: Apotik, Optik dan Laboratorium. 

e.  Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) 

1) Manfaat yang ditanggung 

a) Administrasi pelayanan; 

b) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar 

yang dilakukan di unit gawat darurat; 

c) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik; 
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d) Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non 

bedah sesuai dengan indikasi medis; 

e) Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis 

pakai; 

f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan (laboratorium, 

radiologi dan penunjang diagnostik lainnya) sesuai 

dengan indikasi medis; 

g) Rehabilitasi medis; dan 

h) Pelayanan darah. 

f. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) 

1) Manfaat yang ditanggung 

a) Perawatan inap non intensif; dan 

b) Perawatan inap intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU). 

3. Kepesertaan Jaminan Kesehatan 

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS yang 

dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah 

bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah 

membayar iuran, yang dibagi atas jenis kepesertaan sebagai 

berikut: 

a.  Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), 

merupakan program Jaminan Kesehatan fakir miskin dan orang 

tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui 

APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD. 
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b.  Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) terdiri dari: 

1)  Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang 

bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau 

upah, yang terdiri dari PPU Penyelenggara Negara dan 

PPU Non Penyelenggara Negara. 

a) PPU Penyelenggara Negara terdiri dari Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah, PNS yang 

dipekerjakan di BUMN/BUMD, TNI/PNS TNI, 

POLRI/PNS POLRI, DPRD dan Pegawai Pemerintah 

Non Pegawai Negeri (PPNPN). 

b)  PPU Non Penyelenggara Negara terdiri dari Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dan Swasta 

2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap 

orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, yang 

terdiri dari: Notaris/Pengacara/LSM, Dokter/Bidan Praktek 

Swasta, Pedangang/Penyedia Jasa, Petani/Peternak, 

Nelayan, Supir, Ojek, Montir dan pekerja lain yang mampu 

membayar iuran. 

3)  Bukan Pekerja (BP) adalah setiap orang yang bukan 

termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya 

dibayar oleh Pemerintah Pusat/Daerah, PPU serta PBPU, 



25 
 

yang terdiri dari: BP Penyelenggara Negara dan BP Non 

Penyelenggara Negara. 

a) Penyelenggara Negara terdiri dari Penerima Pensiun 

(PP) Pejabat Negara, PP PNS Pusat/Daerah, PP TNI, 

PP POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan. 

b)  BP Non Penyelenggara Negara terdiri dari Investor, 

Pemberi Kerja dan BP lain yang mampu membayar 

iuran. 

c. Anggota Keluarga yang ditanggung 

Anggota keluarga yang ditanggung sebagai Peserta JKN-KIS 

tergantung pada jenis kepesertaannya sebagai berikut: 

1) Peserta PBI-JK yang iurannya dibayarkan oleh 

Pemerintah Pusat, anggota keluarga yang ditanggung 

adalah yang didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan 

berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI. 

2) Peserta PBI-JK yang iurannya dibayarkan oleh 

Pemerintah Daerah, anggota keluarga yang ditanggung 

adalah yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

3) Peserta PPU meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 

(tiga) orang anak, dengan kriteria: 
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a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak 

mempunyai penghasilan sendiri; 

b) Belum berusia  21 (dua puluh satu) tahun atau belum 

berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih 

melanjutkan pendidikan formal. 

c) Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 

(ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak 

tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai 

dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal 

yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah. 

d)  Peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih 

dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat 

mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan 

membayar iuran tambahan. 

e) Peserta PBPU dan BP meliputi istri/suami yang sah, 

seluruh anak dan anggota keluarga lain yang terdapat 

dalam satu Kartu Keluarga (KK). 

4. Persyaratan Pendaftaran Jaminan Kesehatan 

a. Peserta PBI APBN 

Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian 

Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah 

ditentukan Pemerintah Pusat. Selanjutnya ditetapkan melalui 

Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian 
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Kesehatan. Data kepesertaan PBI APBN di perbaharui secara 

periodik. 

b. Peserta PBI APBD 

Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Dinas 

Sosial/Dinas yang ditunjuk oleh Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya ditetapkan melalui 

Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati. Data kepesertaan PBI 

APBD di perbaharui secara periodik. 

c. Peserta PPU Penyelenggara Negara 

Pendaftaran diutamakan secara kolektif dapat dilakukan secara 

perorangan ataupun kolektif, dengan cara mengisi Formulir 

Daftar Isian Peserta (FDIP) beserta persyaratannya, sedangkan 

pendaftaran kolektif dilakukan melalui proses migrasi. 

1) Syarat pendaftaran apabila pendaftaran dilakukan secara 

perorangan yaitu: 

(a)  Fotocopy Kartu Keluarga 

(b)  Fotocopy petikan SK Penetapan sebagai pejabat 

negara/PNS/Kepangkatan terakhir yang dilegalisasi oleh 

pimpinan unit kerja. 

(c) Fotocopy daftar gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit 

kerja. 

(d) Asli/Fotocopy akte kelahiran anak 

(e) Fotocopy SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat. 
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(f) Surat keterangan dari sekolah/Perguruan Tinggi Negeri 

(bagi anak usia di atas 21 tahun s.d. 25 tahun) 

d.  Peserta PPU Non Penyelenggara Negara (BUMN, BUMD 

dan BU Swasta) 

Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif oleh pemberi 

kerja/PIC masing-masing Badan Usaha melalui Aplikasi New 

Edabu, dengan cara melengkapi Formulir Daftar Isian 

Elektronik yang diisi sesuai ketentuan yang berlaku dan 

disahkan oleh pimpinan perusahaan untuk dimigrasikan di 

Kantor Cabang BPJS Kesehatan. 

(1) Syarat pendaftaran antara lain: 

a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Surat izin 

lainnya sesuai kebijakan Pemerintah setempat. 

b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

c) Akta Notaris/Yayasan/Pendirian 

d) MOU/Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah 

e. Peserta PBPU/BP Non Penyelenggara Negara 

Pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan maupun 

kolektif dengan cara mengisi Formulir Daftar Isian Peserta 

(FDIP) beserta persyaratannya. 

1) Syarat pendaftaran meliputi: 

a) Fotokopi Kartu Keluarga 
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b) Fotokopi buku rekening tabungan BNI/BRI/Mandiri/BCA 

(dapat menggunakan rekening tabungan Kepala 

Keluarga/anggota keluarga dalam Kartu 

Keluarga/penanggung. 

c)  Formulir autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan 

bermaterai Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) 

d) Calon peserta dapat melakukan pembayaran iuran 

pertama dalam waktu paling cepat 14 (empat belas) hari 

atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 

pendaftaran. 

f. Mendaftarkan Bayi Baru Lahir 

1) Bayi baru lahir dari Peserta JKN-KIS wajib didaftarkan 

kepada BPJS Kesehatan paling lambat 28 (dua puluh 

delapan) hari sejak dilahirkan.Terlambat mendaftarkan lebih 

dari 28 hari berakibat tidak mendapatkan jaminan 

pelayanan kesehatan, dikenakan sanksi denda pelayanan 

dan berkewajiban membayarkan iuran sejak bayi dilahirkan. 

a) Peserta PBI 

Bayi baru lahir dari Ibu peserta PBI dapat langsung 

didaftarkan oleh Keluarga Peserta dengan status 

kepesertaan langsung aktif. 

(1)  Syarat dan Cara Pendaftaran Bayi Baru Lahir: 

(a)  Asli Kartu JKN-KIS Ibu Kandung 
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(b) Asli/Fotocopy Surat keterangan lahir dari Dokter 

atau Bidan Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit. 

(c) Asli/Fotocopy Kartu Keluarga orang tua. 

b) Peserta PPU 

Bayi baru lahir anak pertama sampai dengan ketiga 

dapat didaftarkan setelah bayi dilahirkan dan 

kepesertaannya langsung aktif. Pendaftaran bisa 

dilakukan secara perorangan maupun kolektif melalui 

Instansi/Badan Usaha. 

(1) Syarat dan Cara Pendaftaran Bayi Baru Lahir anak 

pertama sampai dengan ketiga: 

(a) Asli Kartu JKN-KIS Ibu Kandung 

(b) Asli/Fotocopy Surat keterangan lahir dari Dokter 

atau Bidan Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit. 

(c)  Asli/Fotocopy Kartu Keluarga orang tua. 

c) Peserta PBPU & BP 

Bayi baru lahir dari Ibu Peserta JKN-KIS wajib 

didaftarkan ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan 

membayar iuran paling lambat 28 (dua puluh delapan) 

hari sejak bayi dilahirkan, yang dibuktikan dengan surat 

keterangan lahir dari Rumah Sakit/bidan atau akte 

kelahiran. 
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(1) Syarat dan Cara Pendaftaran: 

a) Asli Kartu JKN-KIS Ibu Kandung 

b)  Asli/Fotocopy Surat keterangan lahir dari Dokter 

atau Bidan Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit. 

c)  Asli/Fotocopy Kartu Keluarga orang tua. 

d) Jika peserta belum 

melakukan autodebet tabungan dilengkapi 

dengan: 

- Fotocopy buku rekening tabungan 

BNI/BRI/Mandiri/BCA, dapat menggunakan 

rekening tabungan Kepala Keluarga/Anggota 

Keluarga dalam Kartu 

Keluarga/Penanggung. 

- Formulir autodebet pembayaran iuran BPJS 

Kesehatan bermaterai Rp6.000,00 (Enam 

ribu rupiah). 

e)  Melakukan perubahan data bayi selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kelahiran yang 

meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan 

NIK18 

 

 

                                            
18BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan   (On-Line), tersedia di: https://bpjs-

kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12  (04 Februari  2020). 

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12
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5. Hak dan Kewajiban Peserta 

a) Hak Peserta  

1) Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan;  

2) Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan 

kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku;  

3) Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan 

yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;  

4) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara 

lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan.  

b) Kewajiban Peserta  

1) Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran 

yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

2) Melaporkan perubahan data peserta, baik karena 

pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat 

atau pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama;  

3) Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau 

dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak;  

4) Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan 

kesehatan.19 

 

                                            
19 BPJS Kesehatan, Panduan Praktis Tentang Kepesertaan dan Pelayanan  

Kesehatan yang diselenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Regulasi yang 
Sudah Terbit. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang diakukan ini merupakan penelitian pustaka 

(libray research) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh 

dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang relevan dengan 

pokok permasalahan yang diteliti.  

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunajkan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (hukum Islam), dan 

yuridis normatif (hukum positif). Pendekatan teologi normatif adalah 

suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana 

masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau 

kaidah-kaidah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. Dan 

penelitian ini juga menekankan pada segi-segi  yuridis normatif 

dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan 

penetapannya. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer antara lain dari Al-Qur’anul 

Karim, maktabah syamilah. Kitab fiqih kontemporer seperti buku Harta 
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haram muamalat kontemporer, fiqih kesehatan, undang-undang, 

peraturan presiden, buku-buku terbitan BPJS dan yang lainnya. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah peneliti mengambil 

dari beberapa karya-karya lainnya seperti artikel-artikel, internet dan 

lain sebagainya. 

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data  

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses 

mengumpulkan lalu mengelola data yang diperoleh kemudian 

diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan 

dan sifat penelitian. Adapun teknik yang digunakan adalah 

pengumpulan data dalam library research dilaksanakan dengan 

cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau 

bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan 

dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis yaitu mengumpulkan 

data dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan 

pada masalah yang dijadikan sumber penulisan karya ini. 

Dalam menganalisa data yang terkumpul, peneliti 

mengunakan metode analisis deskriptif, bertujuan untuk 

menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang 

diperoleh sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Proses 

analisis data atau pengolahan data, dimulai dengan identifikasi data 

yaitu menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, 

kemudian mereduksi data dengan membuat abstraksi sebagai 
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usaha membuat rangkuman inti yang relevan dengan pokok 

bahasan agar menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para 

pembaca segaligus menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan.   
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Fakta Iuran BPJS Kesehatan  

1. Definisi 

Sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, 

pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.20 

2. Besaran Iuran 

a. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 

iuran dibayar oleh Pemerintah. 

b. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada 

Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, 

anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai 

pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari 

Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat 

persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) 

dibayar oleh peserta. 

c. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di 

BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji 

atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% (empat persen) 

dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh 

Peserta. 

d.  Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang 

terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, 

besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji 

atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima 

upah.21 

                                            
20 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, 

Pasal 1 Ayat (3). 
21 BPJS. Jaminan Kesehatan   (On-Line), tersedia di: https://bpjs-

kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12.  (04 Februari  2020). 

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12
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e. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti 

saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta 

pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan 

pekerja adalah sebesar: 

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2018 :  

a) Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus 

rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan 

di ruang perawatan Kelas III.  

b) Sebesar Rp. 51. 000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas II.  

c) Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas I.22 

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 

2019 :  

a) Sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas III.  

b) Sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas II.  

c) Sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) 

per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas I. Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 

2020 : 

                                            
22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang 

Jaminan Kesehatan. 
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Besar iuran untuk bulan januari, februari dan maret 2020 

mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan untuk bulan 

april, mei, dan juni 2020 mengikuti perpres Nomor 82 Tahun 

2018. Sedangkan per 1 juli 2020 mengikuti aturan baru 

sesuai Perpres 64 Tahun 2020 : 

a) Sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas III.  

b) Sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) per orang 

per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas II.  

c) Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 

per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas I.23 

f. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, 

dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau 

Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima 

persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok 

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 

14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.24 

g. Besar iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali.25 

3. Tata Cara Pembayaran Iuran 

a. Pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, 

membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan 

menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat 

tanggal 10 setiap bulan. 

                                            
23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan 
Kesehatan. 

24 BPJS. Jaminan Kesehatan   (On-Line), tersedia di: https://bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12.  (04 Februari  2020) 

25  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang 
Jaminan Perubahan Atas Peraturan Presiden  Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan 
Kesehatan. 

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12
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b. Jika pemberi kerja merupakan Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah, penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan 

melalui rekening kas negara paling lambat tanggal 10 setiap 

bulan. 

c. Iuran bagi peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa 

dipungut dan dibayarkan oleh kabupaten/kota sebagai pemberi 

kerja langsung kepada kepada BPJS Kesehatan paling lambat 

tanggal 10 setiap bulan. 

d. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur maka iuran dibayarkan 

pada hari kerja berikutnya. 

e. Pembayaran iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP 

dilakukan secara kolektif atas total tagihan untuk seluruh 

anggota keluarga sesuai data yang tercantum dalam kartu 

keluarga.  

4. Sanksi Administratif 

a. Jika iuran tidak dibayar sampai dengan akhir bulan berjalan 

maka penjaminan peserta dberhentikan sementara sejak 

tanggal 1 bulan berikutnya. 

b. Pemberhentian sementara penjaminan berakhir dan status 

kepesertaan aktif kembali, apabila peserta telah membayar 

iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 (dua 

puluh empat) bulan dan membayar iuran pada bulan saat 

peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. 

Kecuali untuk peserta PBI Jaminan Kesehatan, peserta yang 

didaftarkan oeleh Pemerintah Daerah dan peserta yang tidak 

mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi 

yang berwenang. 

c. Pembayaran iuran tertunggak dapat dibayar oleh peserta atau 

pihak lain atas nama peserta. 

d. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status 

kepesertaan aktif kembali peserta wajib membayar denda 
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kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan 

rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. 

e. Denda sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan 

biaya paket Indosian Case Based Groups berdasarkan 

diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak 

dengan  ketentuan bahwa jumlah bulan tertunggak paling 

banyak 12 (dua belas) bulan dan besar denda paling tinggi Rp. 

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) 

f. Bagi peserta PPU denda ditanggung oleh pemberi kerja. 

g. BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan iuran 

sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 (dua 

puluh empat) bulan. 26 

h. Sanksi bagi anggota BPJS Kesehatan maupun BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS akan menyurati kementerian atau 

lembaga terkait untuk menerapkan sanksi pada pelanggar yang 

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 tahun 2013  pasal 9 

disebutkan : 

1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang 

dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara 

meliputi: 

a) Perizinan terkait usaha; 

b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; 

c) Izin memperkerjakan tenaga kerja asing; 

d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau 

e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang 

dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, 

                                            
26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang 

Jaminan Kesehatan  Pasal 39 
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dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan 

kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi: 

a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

b) Surat Izin Mengemudi (SIM); 

c) Sertifikat tanah; 

d) Paspor; atau 

e) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).27 

B. Iuran BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam 

1. Pendapat  yang Membolehkan Iuran BPJS Kesehatan 

a. Nahdhatul Ulama 

1) Muktamar NU ke 32 di Makassar telah menetapkan  

bahwa SJSN tidak masalah dan dianggap memberi   

manfaat, terutama bagi kalangan lemah ekonomi.  

Putusan Muktamar ke 32 juga menganjurkan agar  

pekerja sektor informal, cacat mental dan fisik, bisa  

dimaksukkan dalam mereka yang dibiayai pemerintah. 

2) Keputusan Konferensi Besar NU tahun 1960 yang 

memutuskan hukum asuransi jiwa sebagai sesuatu  yang 

haram karena dianggap judi, berbeda dengan  prinsip 

BPJS yang saling menanggung dan saling  membantu 

(takaful dan ta’awun).  

3) NU memandang BPJS Kesehatan sebagai Konsep 

asuransi mutual, kerja sama (ta’awun), atau takmin 

ta’awuni merupakan rekomendasi fatwa Muktamar 

Ekonomi Islam yang  bersidang pertama tahun 1976 M di 

Mekah yang  dikuatkan lagi dalam sidang Majma’ Fiqh 

Islami  ‘Alami (Lembaga Fiqih Dunia) pada 21 Desember 

1985 di Jeddah. Majma’ Fiqih secara ijma’ mengharuskan  

pengorasian asuransi jenis kerja sama (ta’awun)  

                                            
27 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang 

Jaminan Kesehatan Pasal 39. 
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menggantikan jenis asuransi konvensional serta  

menyerukan umat Islam dunia menggunakan asuransi  

ta’awun. Masih menjadi khilaf dalam menghukumi 

asuransi di kalangan ulama mutakhir. Sayyid Sabiq dalam 

Fiqh  al-Sunnah, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf  

al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth’i  

mengangap asuransi sebagai haram karena sama  

dengan judi dan mengandung gharar. Sedangkan  Syaikh 

Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa  (guru besar 

Hukum Islam pada fakultas Syari‘ah  Universitas Suriah), 

Muhammad Yusuf Musa (guru  besar Hukum Islam 

Universitas Cairo Mesir), dan  Abd. Rakhman Isa (penulis 

al-Muamalah al-Haditsah  wa Ahkamuha) membolehkan 

sepanjang ada kerelaan  kedua belah pihak dan kedua 

belah pihak diuntungkan.  

4) Iuran yang dibayarkan merupakan iuran kegotong-

royongan yang hanya memberi nilai manfaat jika yang  

bersangkutan sakit. Bagi yang tidak sakit bersedekah  

kepada yang sakit. 28 

b. Ahmad Ifham Sholihin29 

                                            
28 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul 

Ulama, (Jakarta Pusat : Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU) h. 274. 
 
29  Ahmad Ifham Sholihin lahir di Pati pada tahun 1980. Ia belajar fiqih muamalah, 

ibadah, syariah, tafsir, hadis, dan berbagai ilmu Islam yang lain sejak 1985. Setelah 

menamatkan sekolah menengah di SMU Negeri 1 Pati, ia sempat menyicipi Sekolah 

Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Prodip Perpajakan, sebelum akhirnya memutuskan 

untuk kuliah di Fakultas Psikologi UGM Jogjakarta sampai dengan tahun 2002. Buku 

yang ia tulis adalah Ini Lho, Bank Syariah! (Grafindo Media Pratama – 2008); Buku Pintar 

Ekonomi Syariah (Gramedia Pustaka Utama – 2010); Pedoman Umum Lembaga 

Keuangan Syariah (Gramedia Pustaka Utama – 2010). Dia menulis buku di berbagai 

bidang keilmuan seperti buku bidang Ekonomi Syariah, IT, Human Capital, Psikologi, 

Marketing Public Relations, Komunikasi, Pengembangan Diri. 
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1) Dalam kondisi gawat darurat, BPJS memperbolehkan 

perawatan di rumah sakit yang belum kerja sama. Setelah 

kondisi gawat darurat diatasi, peserta akan segera dirujuk 

ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. 

2) Dalam BPJS berlaku sistem rujukan berjenjang. Peserta 

datang dulu ke fasilitas kesehatan (faskes I) tingkat 

pertama, yaitu puskesmas, klinik atau dokter keluarga, 

yang sudah ditunjuk oleh BPJS. Fasilitas kesehatan 

tingkat pertama mendiagnosis dan memberikan rujukan 

kepada peserta datang ke rumah sakit yang kerjasama 

dengan BPJS. 

3) Dibandingkan premi asuransi kesehatan non-BPJS, iuran 

BPJS sangat murah, maksimum sekitar Rp.60 ribu per 

orang per bulan. Sementara premi asuransi kesehatan 

murni (tanpa investasi, premi hangus) paling tidak 

tarifnyaRp.300 – Rp.500 ribu per orang per bulan. Apalagi 

kalau asuransi yang digabung dengan investasi (unit link), 

preminya bisa lebih mahal lagi, bisa Rp.800 – Rp.1 juta 

per orang per bulan. 

4) Premi BPJS berlaku tarif yang sama untuk semua umur, 

jenis kelamin serta status merokok. Ini berbeda dengan 

asuransi kesehatan non-BPJS di mana semakin tua umur, 

premi akan semakin mahal, serta ada pula perbedaan 

premi antara laki dan perempuan serta status merokok. 

5) BPJS tidak mengenal pre-existing condition. Semua 

penyakit ditanggung, termasuk penyakit yang sudah ada 

sebelum peserta bergabung dengan BPJS. Karena itulah 

BPJS tidak mensyaratkan pemeriksaan kesehatan 

(medical check up) saat pendaftaran BPJS. 

6) Selain rawat inap, BPJS menyediakan manfaat rawat 

jalan, kehamilan dan melahirkan, dan optik. Bahkan 
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persalinan dengan operasi caesar ditanggung oleh BPJS. 

Umumnya, asuransi kesehatan hanya menyediakan rawat 

inap, kecuali dengan Premi yang lebih mahal lagi. 

Berdasarkan nilai lebih dan kemanfaatan yang 

diberikan BPJS dibandingkan dengan Asuransi non-BPJS, hal 

ini menunjukkan bahwa untuk saat ini penerapan program 

BPJS termasuk dalam kaidah darurat dan/atau lil hajah yakni 

mendatangkan kemaslahatan dibanding kerusakan, 

menghadirkan kemudahan, menghilangkan kesulitan, serta 

bisa menjaga sebagian dari 5 (lima) pokok utama (maqashid 

syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 

Sehingga tepat kiranya ketika Ijtima’ Ulama Komisi 

Fatwa Se-Indonesia V pun sudah memberikan rekomendasi 

yakni mendorong pemerintah membentuk aturan, sistem, dan 

memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai 

prinsip syariah dalam rangka menyajikan pelayanan prima 

kepada masyarakat. Jika pemerintah sudah membentuk BPJS 

Syariah, maka status kaidah darurat dan/atau lil hajah 

terhadap program BPJS (non Syariah) ini akan gugur dengan 

sendirinya."30 

2. Pendapat yang Tidak Membolehkan Iuran BPJS Kesehatan  

a. Fatwa MUI 

1) Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, 

terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, 

tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena 

mengandung unsur garar, maisir, dan riba. 

2) Dasar  Penetapan 

a) Firman Allah swt: 

                                            
30Ahmad Ifham Sholihin, “Halalkah BPJS?, tersedia di : 

https://www.sharianews.com/posts/halalkah-bpjs, (22 Juni 2020). 

https://www.sharianews.com/posts/halalkah-bpjs
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- Firman Allah swt.dalam QS.Al-Baqarah ayat 275-

280 

ذذذذذذذذهع  به ع ذذذذذذذذف ياقعذذذذذذذذومع ٱْهذذذذذذذذأن  ياتاخا ِا ٰا ْا إن ه  ذذذذذذذذو ِع باذذذذذذذذَو َا  ا ياقعو ْا ٱْرون ٰعلعو ْا ياذذذذذذذذَ  ي ٱْهذذذذذذذذأن

باذذذذذذذَو اَ  ِن  ذذذذذذذلع ٱْرون ذذذذذذذ ع  ْ باي  ذذذذذذذف ٱ ِا م  قاذذذذذذذفْعو  َا إننه انهثع ذذذذذذذما بنذذذذذذذَ ْن
ُون ق أاَ ذذذذذذذ ِا  ْ ْا ٱ ذذذذذذذ ِن ْع 

ذذذذذذذي  اَ   ۗٱْشه

بونذذذذذذذهن   ذذذذذذذْ ره ِون ذذذذذذذ ٌ  عن ا و  ِا ذذذذذذذف  ا ع   ذذذذذذذْ  ا ِا باذذذذذذذَو َا ق َا ما ٱْرون ذذذذذذذره حا ذذذذذذذ ا وا ْ باي  ع ٱ ذذذذذذذله ٱَّلله أاحا وا

بع  ذذذذذذحاَ عَوْاَ نذذذذذذما أاص  ذذذذذذفدا َاَ ْ  عا ذذذذذذ ِا ن َٰ وا ذذذذذذرع ع   إنْاذذذذذذى ٱَّلله  ِ أا ذذذذذذلافا وا ذذذذذذف سا ِا َى َالاذذذذذذهع   َاذذذذذَنتاثا

َبذذذذذذذذو ا وا  ع  اْرون ذذذذذذذذ ع  اَّلل  حا  ِ ذذذذذذذذدعوْ. يا لن ذذذذذذذذف خاَ ذذذذذذذذداَقتن ۗ  ٱْنهذذذذذذذذفرن َٰ هعذذذذذذذذم  َنيثا بنذذذذذذذذى  اْصه يعر 

ذذذذذذذلنَحتن  لعذذذذذذذو ا  اْص  ِن عا نعذذذذذذذو  ا وا ِا ْا  َا ي  ْه  اْهذذذذذذذأن اهذذذذذذذفٍر  اا نذذذذذذذيم.  ان ٰا ذذذذذذذله  ٰع ذذذذذذذبُّ  ع  ا يعحن وا اَّلل 

ذذذذذذذذم  ق  وا ا  بونثن ذذذذذذذذدا را ن  هعم  عن ذذذذذذذذرع ذذذذذذذذم   اا   ذذذذذذذذو ا ْاثع َٰ ْه ذذذذذذذذَلو ا وا َاتاذذذذذذذذوع ا  اْ و ا  اْصه ِع وا ااقاذذذذذذذذف

ا  ذذذذذذذذ ف . َي  ْا نعذذذذذذذذو  ْا م  وا ا هعذذذذذذذذم  ياح  لاذذذذذذذذي ثن ٌف عا ذذذذذذذذو  ا خا نعذذذذذذذذو ا  اتهقعذذذذذذذذو ا  اَّلل  ِا ْا  َا ي  ف  اْهذذذذذذذذأن يُّثا

ْ   ْهذذذذذذذم  تاا َالعذذذذذذذذو  ا  . َاذذذذذذذفن ْا نني  ِن ذذذذذذذذؤ  ُِّ ذذذذذذذتعم   ٰعن    ْ ذذذذذذذو ا  ان
َب  ْا  اْرون ذذذذذذذذ ِن ذذذذذذذ ا  ذذذذذذذف باقن ِا و  ا  أارع وا

ُع  و  ٰعم  رع ع ذذذذذذذذذذذتعم   َالاذذذذذذذذذذذذ  ْ  تعب  ْنه  ق  وا ان ذذذذذذذذذذذو  سع را ن وا ْا  اَّلل  ذذذذذذذذذذذذ ِون ٍب  ذذذذذذذذذذذر  َاذذذذذذذذذذذَ أانعو  ا بنحا

ْا  ذذذذذذذذذو  ِع لن ٰعم  ق   ا تا   ْن ذذذذذذذذذوا ا  ِ ذذذذذذذذذرا ٌ   اا ذذذذذذذذذرا ٍ َانا ن ْا أعو  ععس  ذذذذذذذذذف ٰا   ْ . وا ان ْا ذذذذذذذذذو  ِع لا وا ا تع  

ْا  و  ِع لا  َ ٰعن تعم  تا   ْ ٰعم   ان ي ٌر ْه  دهقعو  ا خا ْ  تاصا ي سارا ٍ  ۗ  وا اا ِا ى  َْ  31 ان

Terjemahnya :  

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, Orang-
orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat) 
"sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba", 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan 
menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai 
setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 
berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan 

                                            
31 QS al-Baqarah [2]: 275-280. 
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sembahyang dan menunaikan zakat, mereka 
mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba 
(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan 
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa 
Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu 
pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak 
(pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam 
kesukaran maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.  
 

- Firman Allah swt.dalam QS.Ali ‘Imran ayat 130 

ْا 32 ٰعم  تعا لنحع و اله ا َْا ٱتهقعو َا ٱَّلله َااا   َٰ وا ضاَ ُِّ ا ف  َاَ باَو  َا أاض  ٰعلعو َا ٱْرون نعو َا  ا تَا  ِا ْا  ا ا ي ف ٱْهأن ايُّثا  يَ

Terjemahnya :  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 
kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan. 
 

- Firman Allah swt.dalam QS.An-nisa ayat 36-39 

ى  ِا ْ ياتاف باى وا ا ْ قعر  ي  ا بنأن سافن ف وا ْن إنح  داي  ْن ْ وا ا بنف ٰعو ا بنهن شاي   ف وا رن ا وا  تعش  بعدعو ا  اَّلله وا اع 

ْن  اْسهبنيلن  ن بن وا اب  ْ  ا بن بنف فحن نعبن وا اْصه ْ  ع فرن  ا ْ  ا باى وا ا ْ قعر  ي  ا فرن أن ْ  ا ْن وا ا ي ٰن ف سا ِا  ْ وا ا

ا  ْه  اَّلله ٰعم  إن فنع ِا ٰات  أاي  لا ِا ف  ِا ْا وا لعو ْا ياب خا ي ور  ا.  اْهأن تاف  َاخع خ  ِع ْا  ف ٰا   ْ ِا بُّ     يعحن

ْا عاأا اب ف  ي ٰافَنرن ل  ْن تاد ناف  أاع  لنهن وا ْ  َاض  ِن ع  ف آتافهعمع  اَّلله ِا ْا  و ِع تع  ٰ يا لن وا ْ بعخ  ُا بنف ْا  اْنهف و رع ِع
ياَ  وا

ُن  م  رن اف ا  اْنهف وا اْاثع  ِ ْا أا ْا يعن انقعو ي ين ف. وا اْهأن ثن رن  ِع من  اآلخن ْ ياو  ن وا  بنف ْا بنفَّلله نعو ِن وا  يعؤ 

ين ف ) ين ف َاساف ا قارن ْع ْاهع قارن ف ْن  اْشهي  ا ٰع ْ  يا ِا من 3٣وا ْ ياو  ن وا ا نعو ا بنفَّلله ِا م  ْاو  آ لاي ثن فأا ا عا ِا ( وا

ف  ِ لني م  عا ع بنثن ْا  اَّلله ف ٰا ع وا مع  اَّلله قاثع ْا ف را ِه ِن أان ااقعو ا  رن وا  اآلخن
33 

Terjemahnya : 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-
Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada 
dua orang tua (ibu dan bapak), karib kerabat, anak-

                                            
32  QS Ali 'Imran [3] : 130. 
33  QS an-Nisaa' [4] : 36-39. 
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anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat 
dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu 
sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 
membangga-banggakan diri. (Yaitu) orang-orang yang 
kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan 
menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-
Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan 
untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan 
(juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta 
mereka karena ria ke pada manusia, dan orang-orang 
yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari 
kemudian. Barang siapa mengambil syaitan itu 
menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman 
yang seburuk-buruknya. Apakah kemudaratannya 
bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan 
hari kemudian dan menafkahkan sebagian rezeki 
yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan 
adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka.  
 

- Firman Allah swt.dalam QS.At-Taubah ayat 71. 

ْن  ْا عا و  يان ثا وفن وا َ رع ِا  ْ ْا بنَ و رع ِع َ ٍض ق ياَ  ياف  ع با ْن م  أاو  ثع َ ضع تع با ناَ ِن ؤ  ِع  ْ ٱ ْا وا نعو ِن ؤ  ِع  ْ ٱ وا

ْا  تعو يعؤ  لاَو ا وا ْا ٱْصه و ِع ي يعقن ٰارن وا ن ِع  ْ سعوْاهع   ق أعَوْاَ نما ٱ را ا وا ْا ٱَّلله يَعو يع ن ٰاَو ا وا ْه ٱْ

يمٌ  ٰن ٌْ حا ي ْن ا عا ْه ٱَّلله ع ۗ إن مع ٱَّلله ثع ِع حا  34سايار 

Terjemahnya : 

Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, 
sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 
sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) 
yang makruf, mencegah dari yang mungkar, 
mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat 
pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi 
rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa 
lagi Maha bijaksana.  
 

- Firman Allah swt.dalam QS.Al-Maidah ayat 2. 

ْه  ا َٰ إن ٱتهقعو َا ٱَّلله ْن ق وا ْ َعد واَ ٱ ن  من وا لاى ٱإل  نعو َا عا افوا َ  َٰ وا ا تَا ٱْتهق وا ْ بنرون وا لاى ٱ نعو َا عا افوا تَا ا  وا ٱَّلله

قافبن  َن  ْ يدع ٱ  35شادن

Terjemahnya : 

                                            
34 QS at-Taubah [9]: 71. 

 
35 QS al-Maa'idah [5]: 2. 
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran.  

 
Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk 

kedua orang tua, kerabat anak yatim, orang-orang miskin, 

budak dan seterusnya. Kemudian perintah untuk berinfak di 

jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir serta 

penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya 

terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh 

manhaj Ilahi seperti memberikan harta kepada kerabat dan 

anak yatim. Semua itu menegaskan bahwa Islam itu 

dirujukan untuk merealisasi jaminan yang bersifat umum 

yang mencakup seluruh individu umat Islam dan 

masyarakat sehingga mereka hidup dibawah naungan 

bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan 

saling menolong satu sama lain. 

b)  Hadits Rasulullah saw : 

ِ ل  اِْؤِنيْ َ  تو ادهم وتر احِثم وتَف اثم ِ ل  اْ سد إأ ا  اشتٰى ِنه عضو ....
 36....تد اعى ْه سف ر  اْ سد بفْسثر و اْحِى

Artinya : 
Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam 
saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. 
Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh 
tidak bisa tidur dan demam" (HR. Muslim). 

 37....  يؤِْ أحدٰم حتى يحب ألخيه ِف يحب ْناسه....

Artinya : 

Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian 
sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai 
dirinya sendiri (HR. Bukhari). 

 

فتنباهع ، ٰا لاهع ، وا ٰن ؤ  ِع باف ، وا لا  اْرون ٰن لهما آ سا لاي هن وا ع عا لهى  اَّلله ن صا سعولع  اَّلله ْا را ا فبنٍر ، قافلا : َْا ْ   ا  عا

قافلا : هعم  ساوا ا ٌ  داي هن ، وا شافهن وا
3٣ 

                                            
36 Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, Shahih  Muslim. Bab Al-Birr wasshilah wa 

adab, (Beirut : Daar Ihya’ut Turats Al-Arabi) Juz 12 h. 468 no. 4685. 
37 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja’fiy, Shahih Al Musnad, 

Bab Al-Iman, (Beirut : Daar Tauqi An-Najah) Juz 1 h. 23 no.13. 
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Artinya : 

Dari Jabir ra, ia berkata, "Rasulullah saw. melaknat 
orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, 
menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia 
berkata, "Mereka berstatus hukum sama (HR. Muslim). 

 
c) Ijtima Ulama : adapun dalil Ijmak adalah sesungguhnya 

kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat 

untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka 

bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, 

menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-

orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi 

kekeringan/paceklik pada zaman Umar bin Khathab ra. dan 

terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz di 

mana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzaki 

(orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahik 

(orang yang berhak menerima zakat). 

d) Dalil Aqli : adapun dalil aqli untuk sistem jaminan sosial 

adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang 

berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling 

menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan 

kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan 

kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk 

masyarak yang kokoh. kuat, dan tidak terpengaruh oleh 

goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib 

bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas 

minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, 

pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal 

pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya 

melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan 

                                                                                                                        
38 Muslim, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, Shahih  Muslim. Bab Al-

Musaqatu..(Beirut : Daar Ihya’ut Turats Al-Arabi) Juz 8 h.288 no. 2995. 
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terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada 

akhirnya, runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.39 

b. Dr. Erwandi Tarmidzi, MA40 

Jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga 

negara. Oleh karena itu, pembiayaan kesehatan yang 

dikeluarkan oleh setiap warga negara seharusnya menjadi 

tanggung jawab negara (pemerintah). 

Dalam kondisi keuangan negara belum mampu 

menanggung seluruh biaya kesehatan rakyatnya maka 

pemerintah  (negara) dibolehkan memungut dari sebagian 

warga yang mampu untuk membantu warga yang tidak 

mampu dan sangat tidak bijak jika negara memungut dari 

warga yang tidak mampu. 

Hal ini berlandaskan dalil Al Quran dalam surah al-Maidah 

ayat 2. 

ا  ْه ٱَّلله ا َٰ إن  ٱتهقعو َا ٱَّلله ْن ق  وا ْ َعد واَ ٱ ن  من وا لاى ٱإل  نعو َا عا افوا َ  َٰ وا ا تَا ٱْتهق وا ْ بنرون وا لاى ٱ نعو َا عا افوا تَا وا

قافبن 41 َن  ْ يدع ٱ  شادن

 Terjemahnya: 

                                            
39 Keputusan Komisi B 2 Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (Masalah Fikih 

Kontemporer)  Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia v Tahun 2015 Tentang Panduan 
Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan,h.274. 
 

40 Erwandi Tarmidzi lahir di Pekanbaru 30 September 1974, menyelesaikan 

pendidikan D1 Pengajaran Bahasa Arab LIPIA, 1994-1995 S1 Syariah LIPIA, 1995-1999. 

S2 jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin 

Saud, 2001-2005. S3 jurusan Ushul fiqh, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Al Imam 

Muhammad bin Saud, 2006-2011. 

Penulis tetap kolom Fiqh Kontemporer, majalah “Manhajuna” Riyadh, 2003- 

sampai sekarang. Penulis tetap kolom Fiqh Muamalat Kontemporer & kolom Halal-

Haram, majalah “Pengusaha Muslim”, Agustus 2011- sampai sekarang.  Thesis : “Al 

Atsar Al Ushuly li Qaidah Isytirath Al Qudrah Lit Taklif”. Disertasi: “Tahqîq Mazhab 

Shafi’iyyah Fîmâ Ikhtalafu Fîhi Min Al Masail Al Ushuliyyah 

 
41 Al Maidah [5] : 2. 
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Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran . 

 
BPJS adalah program pemerintah untuk menjamin 

kesehatan, menjadikannya murah dan terjangkau yang 

sebenarnya merupakan asuransi jiwa. Oleh karena itu 

hukumnya mengacu pada hukumnya mengacu pada 

hukum asuransi.  

Secara prinsip, BPJS sama seperti asuransi takaful 

dimana akadnya adalah akad hibah, dan gharar dalam 

akad hibah dibolehkan. Sehingga secara prinsip kerja BPJS 

sesuai syari’ah, dimana akadnya adalah hibah. Sesama 

warga negara Indonesia dengan tujuan saling tolong 

menolong. 

Selain itu BPJS hanya sebagai pengelola yang 

ditunjuk Negara dengan dana operasional yang ditetapkan 

setiap tahunnya, sehingga jika ada kelebihan dana yang 

dikumpulkan dari masyarakat maka dana akan 

dikembalikan ke Negara, dan jika ada kekurangan dana 

akan ditutupi oleh Negara, dan bukan pihak kedua yang 

diuntungkan atau dirugikan akibat klaim dari peserta 

sebagaimana layaknya asuransi konvesional yang 

diharamkan. 

Namun, kondisi BPJS dalam prakteknya pada saat 

ini masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan 

syariat, diantaranya : 

(1) Merupakan bentuk asuransi konvensional dengan 

memungut premi dan memberikan jasa pelayanan 

kesehatan berdasarkan premi tersebut. Terkadang 

beberapa rumah sakit mempersulit pasien yang berobat 
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dengan menggunakan BPJS sehingga tidak sesuai 

dengan tuntunan syariah. 

(2) Pengumpulan dana masih menggunakan bank custodian 

konvensional. Selama itu, dana yang terkumpul dari 

masyarakat akan diputar dan dikembangkan oleh bank 

konvensional dengan berbagai produknya yang ribawi. 

Tentunya hal ini termasuk tolong-menolong dalam 

pengembangan riba. 

(3) Sistem pembayaran dari BPJS kepada rumah sakit, 

klinik dan praktek dokter dengan cara kapitasi yang 

mengandung unsur gharar tingkat tinggi. Dimana BPJS 

mematok nominal tertentu untuk rumah sakit. Baik 

pasien berobat ke rumah sakit yang ditunjuk banyak 

jumlahnya ataupun sedikit. Andai pemegang BPJS yang 

berobat ke rumah sakit tersebut akan mengalami 

kerugian dan sebaliknya. 

(4) Adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran 

sebesar 2% per bulan yang dikenakan kepada peserta 

mandiri yang terlambat membayar premi sesuai dengan 

ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini jelas 

termasuk unsur riba yang dipraktekkan oleh orang 

jahiliyyah yang dikenal dengan (أن رن  أْدم) yang berarti 

“Beri aku masa tenggang niscayaa akan aku tambah 

pembayaran utangku”. 

(a) Adanya gharar dalam pelunasan BPJS kepada 

penyelenggara kesehatan tidak merusak akad. 

Karena gharar yang terdapat dalam hal ini nisbahnya 

sedikit dengan cara pihak BPJS mengelompokkan 

rumah sakit penerima dana BPJS kepada beberapa 

kelas. Dengan demikian unsur gharar dalam hal ini 
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bisa diminimalkan. Dan gharar yang minimal sepakat 

dibolehkan oleh para ulama. 

Al-Qarafi berkata,:”Gharar dalam ba’i (akad jual beli) 

ada 3 macam : Gharar yang nisbahnya dalam akad 

relatif besar akan maka gharar ini membatalkan 

keabsahan akad, seperti : menjual burung di 

angkasa. Gharar  yang nisbahnya relatif kecil maka 

tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah. 

Seperti ketidak-jelasan pondasi rumah atau ketidak-

jelasan jenis benang gamis yang dibeli. Gharar yang 

nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya 

diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh atau 

tidak”. 

Wallahu a’lam. Sepertinya gharar yang terdapat pada 

pembayaran BPJS atas pelayanan yang diberikan 

rumah sakit kepada peserta BPJS dengan sistem 

kapitasi termasuk ke dalam gharar yang sedikit. 

(b) Adanya riba denda keterlambatan pembayaran premi 

BPJS oleh peserta menyebabkan hukum mengikuti 

BPJS secara syar’i dikelompokkan sebagai berikut : 

(1) Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang dikhususkan 

untuk orang miskin. Bagi orang miskin BPJS 

murni gratis tanpa premi sehingga untuk kategori 

ini diperbolehkan mengikuti BPJS. Karena tidak 

mungkin terjadi denda keterlambatan, dimana 

mereka tidak memberikan premi terlebih lagi 

denda keterlambatan. 

(2) Non-PBI yang diperuntukkan bagi PNS/Polri/TNI, 

organisasi dan institusi. Dimana, sebagian iuran 

ditanggung kantor/institusi dan sebagian lagi 

ditanggung oleh peserta. 
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Bagi peserta preminya dipotong dari gaji masih 

diperbolehkan mengikuti BPJS kesehatan ini 

karena tidak mungkin terjadi denda keterlambatan 

atau jika terjadi bukan menjadi tanggung jawab 

peserta melainkan menjadi resiko instansi atau 

perusahaan. Dan akad keikutsertaan adalah 

hibah dari perusahaan. 

(3) Peserta iuran mandiri, yang tidak dibayarkan oleh 

negara maupun institusi, maaka bagi golongan ini 

haram hukumnya mengikuti BPJS selama masih 

ada aturan denda keterlambatan, karenaini murni 

riba jahiliyyah. 

Dalam kondisi, dimana pemerintah mewajibkan 

seluruh warga negara untuk mengikuti BPJS dan jika 

seorang warga negara tidak akan dipenuhi oleh Negara, 

seperti; tidak akan mendapat pelayanan publik maka pada 

saat itu tidak mengapa seorang warga negara menjadi 

peserta BPJS karena terpaksa, sekalipun dia peserta 

golongan III yaitu peserta iuran mandiri. 

Dalam hal ini hukum menjadi peserta BPJS sama 

dengan membayar asuransi jiwa yang sudah termasuk ke 

dalam harga tiket pesawat dan transportasi massal lainnya 

yang tidak dapat dielakkan. 

Akan tetapi, ketika terjadi risiko yang 

dipertanggungkan dan pihak BPJS memberikan pelayanan 

kesehatan melalui rumah sakit – rumah sakit yang bekerja 

sama dengan BPJS maka tidak halal bagi anggota yang 

mampu menikmati fasilitas pelayanan kesehatan melebihi 

premi yang ia bayar karena akadnya mengandung gharar 

dan riba. 
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Maka cara bertaubat dari dosa ini selain meminta 

ampunan Allah juga dengan mengeluarkan selisih antara 

nominal premi yang dia bayar dengan pelayanan kesehatan 

yang dia dapatkan lalu disedekahkan kepada fakir-miskin. 

Bagi peserta yang memang tidak mampu dan penyakit 

yang dideritanya ternasuk penyakit berbahaya maka dia 

boleh menikmati pelayanan kesehatan melebihi premi yang 

dibayarnya. Karena riba dihalalkan bagi fakir miskin untuk 

menutupi kebutuhan pokoknya.42 

c. Oni Sahroni 43 

BPJS Kesehatan adalah asuransi konvensional, di 

mana transaksi antara peserta BPJS dengan BPJS, 

dengan BPJS itu adalah transfer office. Jadi jual beli, kalau 

peserta BPJS membayar premi angka sekian, kelas 3, 

kelas 2, kelas 1 itu dianggap iurannya sebagai harga beli. 

Membeli pertanggungan atas risiko kesehatan yang 

mungkin terjadi 

Maka BPJS yang diterapkan saat ini tidak 

diperkenankan menjadi peserta atau mitra BPJS Kesehatan 

karena skema yang terjadi adalah skema beli atau transfer 

office yang di dalamnya ada unsur gharar atau 

ketidakpastian, iuran premi yang dibayarkan pasti 

sementara yang dibeli adalah biaya pertanggungan atas 

                                            
42 Erwandi Tarmidzi , Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan ke-22, (Bogor 

: P.T. Berkat Mulia Insani) h. 304. 
 

43 Oni Sahroni lahir di Serang, 26 November 1975, beliau dikenal sebagai ahli 

fikh bisnis dan keuangan syariah. Menyelesaikan pendidikan dari tingkat Sarjana (S1), 

Magister (S2), dan Doktor (S3) bidang Fiqh Muamalah di Universitas Al-Azhar, Kairo, 

Mesir. Tidak banyak mahasiswa asal Indonesia yang mampu menyelesaikan jenjang S1 

sampai S3 di Universitas Al-Azhar dengan predikat Summa Cum Laude. Fiqih, dalam 

bahasa Arab, adalah pemahaman mendalam dan al-Muqaran (Muqarin) adalah 

perbandingan. 
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risiko kesehatan yang tidak bisa diprediksi kapan terjadi. 

Boleh jadi peserta BPJS Kesehatan membayar premi 1,2,3 

kali tapi tidak pernah sakit, sehingga seluruh premi yang 

dibayarkan menjadi pendapatan BPJS atau sebaliknya baru 

2 atau 3 kali bayar, namun sudah keluar masuk rumah 

sakit. Misalnya, baru bayar sekitar 300 ribu tetapi biaya 

operasi puluhan juta. Jadi, unsur ketidakpastian ini bisa 

mengakibatkan devisite underwritting atau surplus 

underwritting. Oleh karena itu, kepesertaan di BPJS 

Kesehatan ini tidak diperkenankan. 

Sedangkan, hukum menjadi peserta BPJS 

Kesehatan pada saat BPJS Kesehatan syariah belum 

tersedia tidak diperbolehkan karena merupakan asuransi 

konvensional. Tetapi, diperkenankan dalam dua hal. 

Pertama, apabila menjadi tuntutan undang-undang untuk 

perusahaan atau karyawan yang tidak bisa mengelak, 

apalagi jika tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan bisa 

mengakibatkan yang bersangkutan harus meninggalkan 

pekerjaan, sementara tidak ada alternatif pekerjaan yang 

lain di depan mata. Padahal, bekerja di perusahaan 

tersebut juga untuk  menunaikan kewajiban menghidupi 

anak istri, membiayai pendidikan dan sebagainya. 

Kedua, dibolehkan untuk masyarakat yang tidak 

mampu secara finansial. Maka menjadi peserta di BPJS 

Kesehatan konvensional yang berlaku saat ini dibolehkan 

bagi dua keadaan tersebut. Kondisi pertama dibolehkan 

karena tuntutan undang-undang yang dianggap mujbar, 

mukrah. Sedangkan yang kedua, untuk masyarakat yang 

tidak mampu dibolehkan karena darurat karena tidak ada 

alternatif lainyang halal dan jika tidak diambil, maka akan 

ada risiko finansial sebagaimana dijelaskan ditegaskan 
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dalam kriteria darurat dalam kitab Nazhariyyah Ad-

Dharurah Asy-Syar’iyyah karya Wahbah Az-Zuhaili.44 

Setelah melihat fakta dari BPJS Kesehatan dan 

menganalisa para pendapat baik yang membolehkan atau 

tidak membolehkan. Maka, penulis melihat bahwa program 

BPJS Kesehatan bukanlah jaminan kesehatan akan tetapi 

sebagai asuransi kesehatan dengan beberapa alasan : 

1) Jaminan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah melalui 

BPJS Kesehatan adalah transformasi dari Askes (Asuransi 

Kesehatan). BPJS sama dengan perusahaan asuransi 

konvensional yang menjadikan rakyat sebagai 

nasabahnya. Rakyat sebagai peserta BPJS Kesehatan 

diwajibkan membayar iuran tiap bulan, baik dalam 

keadaan sakit maupun tidak. 

Masalah asuransi konvensional, mayoritas ulama 

mengharamkannya karena adanya unsur gharar 

(ketidakpastian,uncertainty), riba (bunga), dan maisir 

(judi/spekulasi). Dan secara fakta hal tersebut terdapat 

pada sistem iuran BPJS Kesehatan. Yaitu, iuran yang 

dibayarkan peserta BPJS ternyata diinvestasikan dalam 

usaha-usaha non halal, yaitu deposito dan obligasi 

konvensional yang berbunga. Selain itu, dana surplus dan 

defisit underwriting dalam BPJS dikelola dengan basis 

gharar yang risiko tinggi dan ketidakjelasan serta adanya 

pinjaman berbunga.  

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitab An 

Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam, asuransi konvensional tidak 

sesuai syariat karena dua hal45:  

                                            
44 Oni Sahroni, “Bagaimana Hukumnya Menjadi Peserta BPJS Kesehatan”, 

tersedia di : https://mediadakwah.id/2019/12/11/fiqh-bpjs-kesehatan/, (4Juli 2020). 
45 Taqiyuddin An Nabhani.  An -Nidzam Al-Iqtishady Fil Islam, (Jakarta Selatan : 

Dar- al Ummah), h. 182. 
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2) Ketidaksesuaian akad asuransi konvensional dengan 

syariah, terdapat pada dua aspek. Aspek pertama, obyek 

akad (ma’quud ‘alaihi) asuransi konvensional tak sesuai 

syariah. Karena obyek akad dalam muamalah yang sah 

hanya dua, yaitu barang (al ‘ain), seperti dalam akad jual-

beli, dan jasa (al manfa’ah), seperti dalam akad jasa 

tenaga kerja (ijarah al ajiir). Sementara obyek akad 

asuransi konvensional, adalah janji/komitmen (at ta’ahhud) 

atau pertanggungan (al dhamanah), yang tak dapat 

dikategorikan sebagai barang ataupun jasa. Maka akad 

asuransi konvensional adalah akad batil. 

3) Akad asuransi konvensional tak sesuai dengan ketentuan-

ketentuan akad pertanggungan/jaminan (al dhamaan) 

dalam Islam, yaitu terdapat 3 (tiga) pihak; penanggung 

(dhamin), tertanggung (madhmun ‘anhu), dan penerima 

tanggungan (madhmun lahu), di mana terjadi 

penggabungan tanggungan (dhamm al dzimmah) pihak 

tertanggung menjadi tanggungan pihak penanggung, dan 

pihak penerima tanggungan tidak membayar apa-apa 

untuk mendapatkan dana pertanggungan. Sementara 

dalam asuransi konvensional, hanya ada dua pihak (bukan 

tiga pihak), yaitu perusahaan asuransi sebagai 

penanggung (dhamin), dan peserta asuransi sebagai 

penerima tanggungan (madhmun lahu). Tak ada pihak 

tertanggung (madhmun ‘anhu). Selain itu, dalam asuransi 

konvensional tak terjadi penggabungan tanggungan 

peserta asuransi dengan tanggungan perusahaan 

asuransi, karena peserta asuransi tidak punya tanggungan 

apa-apa kepada pihak lain. Dan juga, dalam asuransi 

konvensional pihak penerima tanggungan harus 

membayar kepada penanggung. Sedang dalam Islam 
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penerima tanggungan tidak membayar apa-apa. Maka dari 

itu, asuransi konvensional haram hukumnya. 

4) Sistem Pembayaran BPJS Kesehatan berbeda dengan 

ta’âwun dan hibah. Prinsip ta’âwun  dan hibah adalah 

kerelaan. Tidak ada pihak yang dipaksa atau yang 

memaksa. Di dalam BPJS, faktanya ada pemaksaan 

dalam hal kepesertaan. Sebagaimana disebutkan dalam 

UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 14 bahwa 

setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang 

sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib 

menjadi anggota BPJS Setiap perusahaan wajib 

mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Orang 

atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajb 

mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. 

Peserta yang terdaftar diwajibkan membayar iuran dan 

akan dikenakan sanksi jika telat membayar iuran. Sanksi 

berupa denda 2,5% serta sanksi tidak mendapat layanan 

publik. Adanya kewajiban dan pemaksaan ini menjadikan 

BPJS tidak sesuai dengan konsep ta’âwun.  

Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah an-nisa ayat 29. 

 

ْ  تارا اٍض  فرا   عا ْا تن ا ٰعو ْ  تا لن إن ه أا ْ باف ن ٰعم  بنف نا ٰعم  باي  وا اْا  ِ ٰعلعو ا أا
نعو ا   تَا  ِا ْا آ ي ف  اْهأن ٰعم   ياف أايُّثا ن  ِن

46 

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan harta di antara sesamamu dengan cara yang 
batil, kecuali dengan cara perniagaan atas dasar suka 
sama suka (saling rela) di antara kalian. 
 

5) Sanksi administratif BPJS dengan tidak memberikan 

layanan publik berarti menghalangi masyarakat dalam 

mendapatkan layanan publik yang menjadi hak mereka. 

                                            
46  QS an-Nisa [4] : 29 
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Dan  mencegah rakyat dari layanan-layanan publik sama 

artinya telah menyulitkan dan memberatkan mereka. 

Nabi saw. bersabda: 

ِا .... ْ قنياف ما  ا لاي هن ياو  قع   هللاع عا ْ  يعشافقن   ياش  ِا  47....وا

Artinya : 

Siapa saja yang menyempitkan (urusan orang lain), 
niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak 
pada Hari Kiamat (HR. Bukhari). 

 
Nabi saw. pun mendoakan keburukan bagi penguasa yang 

membebani rakyatnya: 

رن ....  ِ ْ  أا ِن ْن ا  ْ  وا ِا مه  ي   ف  اْلهثع تن  شا ِه ع رن أ  ِ ْ  أا ِن ْن ا  ْ  وا ِا لاي هن وا قع   عا م  َافش  لاي ثن ي   ف َاشا ه عا تن  شا ِه
ع أ

َع   بنه َا ا بثم  َافر   4٣....َارا

Artinya : 

Ya Allah, siapa saja yang memiliki hak mengatur suatu 
urusan umatku, lalu ia menyempitkan mereka, 
sempitkanlah dia. Siapa saja yang memiliki hak untuk 
mengatur suatu urusan umatku, lalu dia 
memperlakukan mereka dengan baik, perlakukanlah 
dia dengan baik” (HR. Muslim). 

 
6) Layanan kesehatan di dalam Islam menjadi 

tanggungjawab negara. Hal ini didasarkan pada dalil 

umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab Imam 

atau Khalifah (Kepala Negara Islam) untuk mengatur 

seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda: 

يهتنهن .... عن ْ  را ٌل عا س  عو  ِا هعوا  ُن را اعٍ وا لاى  اْنهف ي  عا ي رع  اْهأن ِن  49....َاف ألا

Artinya : 

Pemimpin yang mengatur urusan manusia 
(Imam/Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia 
bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Muslim). 
 

                                            
47  Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, Shahih Al Musnad, Bab 

Al-Iman, (Beirut : Daar Tauqi An-Najah) Juz 22 h. 65 no.6619. 
48  Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, Shahih  Muslim. Bab Al-Imarah. (Beirut : Daar 

Ihya’ut Turats Al-Arabi) Juz 9 h. 351 no. 3407. 
49  Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, Shahih  Muslim. Bab Al-Imarah. (Beirut : Daar 

Ihya’ut Turats Al-Arabi) Juz 9 h. 352 no. 3408. 
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Kesehatan untuk seluruh rakyat adalah tanggung jawab 

negara yang wajib diberikan secara gratis (cuma-cuma), dan 

tidak dipungut iuran. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis 

Nabi saw., sebagaimana penuturan Jabir ra. 

ٰاوه ا.... ق ف  عمه  ر  ن هع عن ِن بني ب ف َاقا ا ا  ٰاَاب   ا   ْ لهما إنْاى أعبا   بن سا لاي هن وا لهى هللاع عا لع هللان صا سعو  اثا را  ع بَا

لاي هن   50....عا

Artinya : 

Rasulullah saw. pernah mengirim seorang dokter 
kepada Ubay bin Kaab (yang sedang sakit). Dokter itu 
memotong salah satu urat Ubay bin Kaab lalu 
melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada 
urat itu (HR. Muslim). 

 
Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw., yang bertindak 

sebagai kepala negara Islam, telah menjamin kesehatan 

rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan 

dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya 

dari rakyatnya itu. 

Dalil yang lain dapat dipahami dengan maksud yang 

sama, sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Al-

Mustadrak ‘ala ash-Shahîhayn karya Imam al-Hakim. 

Disebutkan oleh Zaid bin Aslam bahwa kakeknya pernah 

berkata 

ٰعن تع  تىه  فنن  حا ِا بني ب ف َاحا رع  ا ِا ْن  عع ي د  ا َاداعاف  دن ف شا ض  ر  ِا خا هفبن  ْع  اْ  رع ب  ِا ْن عع ف ِا ْا تع َن   ض  ِرن

يا ن  ِون حا ده ن  اْ  ْ  شن ِن ص  اْنُّوا ا ا   ِ  أا

Artinya :  

Aku pernah sakit parah pada masa Khalifah Umar bin al-
Khaththab. Lalu Khalifah Umar memanggil seorang 
dokter untukku. Kemudian dokter itu menyuruh aku diet 
(memantang memakan yang membahayakan) hingga 
aku harus menghisap biji kurma karena saking kerasnya 
diet itu.” Hadis di atas juga menunjukkan, bahwa 
Khalifah Umar selaku kepala Negara Islam telah 

                                            
50  Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, Shahih  Muslim. Bab As-Salam. (Beirut : Daar 

Ihya’ut Turats Al-Arabi) Juz 11 h. 215 no. 4088. 
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menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis, dengan 
cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit 
tanpa meminta sedikitpun imbalan dari rakyatnya 
(Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, 
2/143). 
 

Kedua hadis di atas merupakan dalil syariah yang 

sahih, bahwa dalam Islam jaminan kesehatan itu wajib 

diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis, tanpa 

membebani, apalagi memaksa rakyat mengeluarkan uang 

untuk mendapat layanan kesehatan dari negara.  

layanan, sarana dan prasarana kesehatan tersebut 

wajib senantiasa diupayakan oleh negara bagi seluruh 

rakyatnya. Pasalnya, jika pengadaan layanan kesehatan itu 

tidak ada maka akan dapat mengakibatkan terjadinya bahaya 

(dharar), yang dapat mengancam jiwa rakyatnya. 

Menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat itu 

jelas merupakan tanggung jawab negara. 

Layanan kesehatan wajib diberikan diberikan secara 

gratis kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang lagi strata 

ekonomi rakyatnya. Mereka yang masuk kategori fakir 

maupun yang kaya tetap berhak mendapat layanan kesehatan 

secara sama, sesuai dengan kebutuhan medisnya. Sebabnya, 

layanan kesehatan tersebut telah dipandang oleh Islam 

sebagai kebutuhan dasar (primer) bagi seluruh rakyatnya. 

Dengan demikian negara wajib senantiasa 

mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan 

kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Negara tidak 

boleh melalaikan kewajibannya tersebut. Negara tidak boleh 

mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, baik 

kepada pihak swasta, maupun kepada rakyatnya sendiri. Jika 

hal itu terjadi, maka pemerintahnya akan berdosa, sebab 

tanggung jawab pemimpin negara untuk memberi layanan 
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pada rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban secara 

langsung oleh Allah swt. Namun, hal ini tak berarti bahwa jasa 

dokter swasta atau membeli obat dari apotek swasta 

hukumnya haram. Pasalnya, yang diperoleh secara gratis 

adalah layanan kesehatan dari negara. Adapun jika layanan 

kesehatan itu dari swasta (bukan pemerintah), misalnya dari 

dokter praktik swasta atau membeli obat dari apotik umum 

(bukan apotek pemerintah), maka hukumnya tetap boleh 

membayar jasa dokter atau membeli obat dari apotek swasta 

tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil umum kebolehan 

berobat dengan membayar dan dalil umum kebolehan jual-

beli.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51  Muhammad Usman, dkk. Menggagas Kesehatan Islam, (Jakarta Selatan : 

Kaafaah Penerbit,2017), h. 203. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait iuran BPJS 

Kesehatan berdasarkan 2 rumusan masalah, dapat ditarik kesimpulan 

yaitu : 

1. Fakta Iuran BPJS Kesehatan : 

a. Iuran BPJS Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan 

secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program 

Jaminan Kesehatan. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi 

peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk 

orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 

Indonesia. 

b. Selama berdiri Iuran BPJS Kesehatan telah beberapa kali 

mengalami perubahan :   

Manfaat 

Layanan Kelas 

Perawatan 

PP RI Nomor 

82 Tahun 

2018 

PP RI Nomor 

 75 Tahun 

2019 

PP RI Nomor  

64 Tahun 2020 

Kelas I 
Rp. 80.000,- Rp. 160.000,- Rp. 150.000,- 

Kelas II 
Rp. 51. 000,- Rp. 110.000,- Rp. 100. 000,- 

Kelas III 
Rp. 25.500,- Rp. 42.000,- Rp. 42.000,- 

 

c. Iuran BPJS Kesehatan dibayarkan paling lambat tanggal 10 

setiap bulan. Bagi peserta yang tidak atau telat akan dikenakan 

sanksi administratif berupa denda sebesar 2,5% dan Sanksi 

tidak mendapat pelayanan publik tertentu. 
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2. Terkait hukum iuran BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 pendapat 

yaitu ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. 

Dari kedua pendapat tersebut sama-sama memiliki alasan.  

a. Pendapat yang membolehkan karena mengganggap BPJS ini 

adalah sistem ta’awun (tolong menolong). Adapun yang 

mengharamkan karena BPJS Kesehatan merupakan asuransi 

yang haram hukumnya karena mengandung gharar, maisir dan 

akadnya tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad 

pertanggungan / jaminan (al dhamaan) dalam Islam. Juga 

mengandung riba karena adanya denda bagi peserta yang 

tidak atau telat sebesar 2,5%.  

b. Setelah melihat fakta dari BPJS Kesehatan dan menganalisa 

para pendapat baik yang membolehkan atau tidak 

membolehkan. Maka, penulis menemukan bahwa iuran BPJS 

Kesehatan hukumnya haram  karena beberapa hal : 

a. BPJS Kesehatan merupakan asuransi yang haram 

hukumnya karena mengandung gharar, maisir dan riba 

serta akadnya tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad 

pertanggungan / jaminan (al dhamaan) dalam Islam. 

b. Sistem Pembayaran BPJS Kesehatan berbeda dengan 

ta’âwun dan hibah karena prinsip ta’âwun dan hibah adalah 

kerelaan.  

c. Adanya denda bagi peserta yang tidak atau telat sebesar 

2,5% berarti mengandung riba.  

d. Layanan kesehatan adalah hak bagi seluruh warga negara 

dan menjadi tanggung jawab negara yang wajib diberikan 
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secara gratis (cuma-cuma), sehingga haram bagi negara 

untuk memungut iuran kepada rakyatnya. 

e. Kecuali karyawan yang tidak bisa mengelak karena tidak 

ada pekerjaan alternatif, sedangkan dia wajib menanggung 

nafkah.. Juga dibolehkan untuk masyarakat yang tidak 

mampu secara finansial karena mereka tidak membayar 

premi. 

B. Saran 

1. Tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah dengan 

memberikan pelayanan kesehatan dengan administrasi yang 

sederhana dan mutu yang berkualitas.  

2. Diharapkan kepada pemerintah menjalankan amanah berdasarkan 

dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan memberikan layanan 

kesehatan gratis kepada seluruh rakyatnya dengan mengambil alih 

pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara. 

3. Diharapkan kepada institusi pendidikan agar mampu menghasilkan 

output yang berkualitas yang peka dengan permasalahan umat dan 

mampu mengawal dan mengontrol kebijakan agar senantiasa 

sesuai dengan syariat Islam. 

4. Untuk mengatasi masalah yang mendasar, hendaklah semua 

pemangku jabatan bekerja sama untuk mengindetifikasi akar 

masalah sehingga keputusan yang diambil bersumber dari 

informasi dan pertimbangan yang menyeluruh, agar dilakukan 

tindakan yang efesien dan efektif dalam melihat permasalahan 

BPJS Kesehatan. 
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