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ABSTRAK
Limaisah, Khusnul.2019.Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Denda Pelayanan Atas
Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Perpres nomor 19
Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan. Skripsi.Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ponorogo. PembimbingDr. H. Moh. Munir., Lc. M.Ag.
Kata kunci: Mas}lah}ah, BPJS Kesehatan
Pemberlakuan denda pelayanan 2,5% atas keterlambatan pembayaran
iuran BPJS Kesehatan dilatarbelakangi oleh kurangnya kepatuhan peserta dalam
membayar iuran. Ketidak disiplinan peserta dalam membayar iuran ini berimbas
pada devisit keuangan BPJS Kesehatan. Adanya peraturan terbaru tersebut juga
sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah kepesertaan. Sebab, dinilai
peraturan pemberlakuan denda terbaru tersebut tidak membebani peserta dan
memiliki nilai kemanfaatan tinggi. Ada juga penilaian justru regulasi denda
tersebut membebani peserta. Sehingga, dalam skripsi ini hanya akan menjabarkan
bagaimana mas}lah}ah yang terkandung dalam Perpres jaminan kesehatan ini.
Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus pembahasan yaitu: (1)
Bagaimana tinjauan konsep mas}lah}ah terhadap tinggat kepentingan atas denda
yang terdapat pada Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan?
(2) Bagaimana tinjauan konsep mas}lah}ah terhadap tujuan atas denda yang yang
terdapat pada Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan?
Penelitian ini merupakan menelitian kepustakaan (library research) yang
menggunakan data-data kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis isi
(content analysis). Pada tahap awal peneliti memaparkan teori dan data sesuai
dengan rumusan masalah, kemudian mengklasifikasikan mas}lah}ah yang
terkandung dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan.
Dari analisis data dikemukakan bahwa, (1) denda pelayanan 2,5% termasuk dalam
kategori mas}lah}ah ha>ji>yah dimana sebuah upaya ih}tiya>t dalam
perlindungan harta yang harta tersebut untuk menjaga kestabilan ekonomi, demi
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan demudian, (2) denda pelayanan 2,5%
memiliki tujuan untuk menutupi defisit serta memberi kemudahan kepada peserta,
sebab denda hanya berlaku pada saat pengguna rawat inap di rumah sakit dan itu
masih termasuk taraf kewajaran. Sehingga denda pelayanan bermanfaat bagi
masyarkat pada umumnya dan termasuk dalam kategori mas}lah}ah „a>mmah.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kesehatan merupakan harta yang paling berharga bagi setiap
orang, karena merupakan kunci keberhasilan seseorang dalam melakukan
kegiatan ibadah dan lainnya. Dalam shari>‟at Islam bukan hanya seruan
keagamaan yang hanya mementingkan akhlaq dan pengaturan hubungan
manusia dengan Tuhannya, akan tetapi cangkupan shari>‟at Islam adalah
komprenshif, termasuk di dalamnya adalah masalah kehidupan, apalagi
urusan Negara dan kebutuhan pokok yang merupakan urusan manusia.1
Negara Indonesia mempunyai lembaga-lembaga yang bertugas
untuk menaungi kegiatan yang ada di dalamnya, yang biasa disebut
dengan kementerian. Kementerian sosial yaitu kementerian yang
bertanggungjawab terhadap jaminan kehidupan warga negara Indonesia,
salah satunya adalah Kementerian Kesehatan yang bertugas khusus
mengenai perkembangan kesehatan. Pada awal tahun 2014, 1 Januari
Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS).BPJS ini lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24
Tahun 2011 tentang BPJS. Dengan harapan pelayanan kesehatan di
Indosesia dari masyarakat
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Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, alih bahasa Arif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 17.

Maftuhin Dzohir

kelas atas sampai ke bawah mendapatkan pelayanan yang terbaik dan
sama.2
Pada 1 Juli 2016 BPJS Kesehatan mengeluarkan regulasi terbaru
terkait sanksi denda pelayanan. Apabila peserta telat membayar iuran
lewat dari tanggal 10, dan setelah selang dari 30 hari dari tanggal tersebut
(10) iuran belum dibayarkan, maka penjaminan iuran dan status
kepesertaan diberhentikan sementara. Status peserta aktif kembali jika
telah membayar iuran bulan tertunggak (maksimal 12 bulan), dan
membayar iuran bulan berjalan. Apabila peserta dalam waktu 45 hari sejak
status kepesertaan aktif mendapat fasilitas pelayanan rawat inap, maka
peserta wajib membayar denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan rawat
inap dikali bulan tertunggak (maksimal 12 bulan) atau maksimal Rp.
30.000.000,00. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), pembayaran iuran
tertunggak dan denda ditanggung oleh pemberi kerja. Hal ini juga berlaku
bagi pemberi kerja penyelenggara. Ketentuan pembayaran iuran
tertunggak dan denda tidak berlaku /dikecualikan untuk peserta yang tidak
mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang
berwenang.3
Berbeda

dengan

peraturan

tersebut,

peraturan

sebelumnya

mengatur keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dikenakan
denda 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak.
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http://www.com/megapolitan/35363-ditolak-rsud-kota-bogor-pasien-bpjsmeninggaldunia.html diakses pada: 19 Oktober 2018, pukul 07:00 WIB.
3
Pasal 17A. 1Perpres RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Perpres
Nomor 12 Tahun 2013Tentang Jaminan Kesehatan.

Rinciannya pun berbeda bagi Peserta Bekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) diberi waktu tenggang 6 bulan, dan apabila melebihi waktu
tenggang maka status kepesertaan diperhentikan sementara, bagi Pekerja
Penerima Upah (PPU) hanya diberi waktu tenggang selama 3 bulan, denda
dibayar beserta jumplah iuran tertunggak.4
Direktur hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Kesehatan, Bayu Wahyudi menilai regulasi sanksi denda administratif
ditujukan guna meningkatkan kedisplinan peserta. Sebab, peraturan itu
berlaku umum baik bagi peserta (PPU) maupun (PBPU). Peserta dipaksa
untuk mentaati peraturan tersebut jika masih ingin menggunakan fasilitas
kesehatan dari BPJS Kesehatan. Pelayanan bisa didapatkan peserta baik
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rawat jalan pada
Fasilitas Kesehatan Rujukan (FKRTL) jika status kepesertaan telah aktif
dan kembali menggunakan fasilitas layanan kesehatan.5
Koordinator Advokat BPJS Watch, Timboel Sirager menyatakan,
kebijakan terbaru BPJS Kesehatan merupakan langkah yang tidak tepat
bagi BPJS Kesehatan. Sebab dengan adanya kebijakan tersebut,
masyarakat tidak sertamerta disiplin dalam membayar iuran. Karakter
masyarakat yang jarang menggunakan fasilitas kesehatan, hal ini jelas
membuat para peserta tidak memiliki urgensi dalam membayar iuran.
4

Pasal 17 dan 17A Perpres RI Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Atas
Perpres
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (sudah dirubah dengan
diundangkannya Perpres RI Nomor 19 tahun 2016).
5
Finansial.bisnis.com "BPJS Kesehatan Tegaskan Tenggat Waktu Keterlambatan
Pembayaran Hanya Satu Bulan” (http://finansial.bisnis..com/red/20160914/215/583774/bpjskesehatan-tegaskan-tenggat-waktu-keterlambatan-pembayaran-hanya-satu-bulan) diakses pada 19
Oktober 2018 pukul 08.00 WIB.

Siregar juga menilai bahwa regulasi tersebut justru memberatkan peserta,
karena perhitungan denda adalah 2,5% dari total biaya layanan kesehatan
dan masih dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak. Semisal, seorang
pasien sudah telat membayar dua bulan dan diagnose perlu rawat inap
senilai Rp 6 juta. Maka orang tersebut harus membayar Rp 300 ribu. Lebih
rumit lagi, peserta dalam keadaan yang memaksa (force majuer) harus
membayar iuran tertunggak terlebih dulu mengaktifkan kembali
kepesertaannya, dan masih dibebani denda yang bisa akan lebih tinggi
sesuai dengan biaya diagnose layanan kesehatan yang diperoleh.6 Terlepas
dari kontroversi kebijakan sanksi denda BPJS Kesehatan, peneliti akan
menjabarkan bagaimana mas}lah{ah yang terkandung dalam Peraturan
Presiden tentang Jaminan Kesehatan.
Isu mas}lah}ah dan maqa>s}id al-shari>‟ah dalam khazanah
pemikiran us}u>l fiqh dan fiqh memiliki peran yang sangat penting. Meski
keduanya masih diperdebatkan oleh para ulama baik salaf dan khalaf dan
masuk dalam kategori sumber hukum yang bersifat mukhtalaf fi>h, namun
perannya sangat kunci di dalam melakukan terobosan-terobosan hukum
islam atau fiqh. Karena tak heran karena mas}lah}ah dan maqas}id alshari>‟ah terus menerus menjadi isu sentral diseputar kajian-kajian
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Jppn.com,
“Penting!
Aturan
baru
dari
BPJS
Kesehatan”
(http://www.jppn.com/new/penting-aturan-baru-dari-BPJS-Kesehatan) diakses pada 19 Oktober
2016 Pukul 08.44 WIB.

pembaruan dan senantiasa menjadi isu menarik banyak ulama dan elit
entelektual Islam hingga sekarang. 7
Semua kajian yang menyangkut isu-isu kontemporer juga tak luput
memakai analisis mas}lah}ah. Bahkan metode ini dianggap mampu
mendobrak hukum Islam dan sangat strategis dalam mengeksplorasi
dimensi-dimensi internal teks-teks yang masih mengendap di balik teksteks al-Qur‟an dan sunah yang begitu kaya makna dan arti. Mas}lah}ah
juga dianggap mampu merekonsiliasikan kontradiksi-kontradiksi yang
terjadi dalam sebagian sumber hukum itu dengan realitas-realitas
kekinian.8
Para ulama terutama ulama khalaf, percaya bahwa mas}lah}ah dan
maqas}i>d al-shari>‟ah bisa dipakai sebagai unit analisis dalam ijtiha>d
secara efektif dan strategis. Kedua konsep tersebut memungkinkan para
ulama membangun hukum Islam dalam kehidupan global vis a vis
pertarungannya dengan kebuntuan fiqh memnnghadapi persoalanpersoalan baru dan isu-isu kontemporer. Dengan mas}lah}ah dan
maqas}i>d al-shari>‟ah, fiqh atau hukum Islam memilki basis-basis
relevensi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang kian kompleks, dan
memerlukan landasan-landasan moral hukum. Sebaliknya, us}u>l fiqih
sebagai suatu metodologi yang khas dalam Islam memperoleh pengayaan
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Mudhofir Abdullah, Masa‟il Fiqhiyyah, Isu-isu Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: Sukses
Offset, 2011), 91.
8
Ibid., 92.

dengan hadirnya berbagai genre pemikiran baru dalam masalah-masalah
fiqih kontemporer.9
Mas}lah}ah secara harfiah berarti manfaat, mewujudkan manfaat
dan menghilangkan kerugian. Pembagian mas}lah}ah ada tiga macam
yaitu, pertama, mas}lah}ah yang diterima (mu‟tabarah), yaitu mas}lah}ah
yang dinyatakan

atau didukung oleh suatu nas}s} khusus, kedua

mas}lah}ah yang ditolak (mulgha>h) yaitu bertentangan dengan nas}s},
ketiga, mas}lah}ah netral (mursalah).10
Perwujudan mas}lah}ah secara umum adalah tujuan hukum Islam
(maqas>id shari>‟ah). Akan tidak semua kategori mas}lah}ah merupakan
tujuan hukum sehingga karenanya tidak semua kategori mas}lah}ah dapat
dijadikan sebagai penetapan hukum. Mas}lah}ah yang sah sesuai dengan
tujuan hukum dan karenanya dapat dijadikan landasan penemuan hukum
adalah mas}lah}ah yang didukung oleh nas}s} atau mas}lah}ah yang
selaras dengan tindakan shara‟, artinya selaras dengan semangat shara‟
secara umum. Sedangkan yang bertentangan dengan shara‟ tidak dapat
dijadikan sebagai dasar penemuan hukum.11
Mas}lah}ah sebagai prinsip penalaran hukum, secara luas
menyatakan bahwa “kebaikan” adalah halal dan bahwa “halal mestilah
baik-akhirnya” digunakan dimasa awal perkembangan fiqh. Penggunaan
prinsip ini dinisbatkan, misalnya kepada yuridisi awal dari madhab hukum

9

Ibid., 93.

10

Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2006), 101.
Ibid., 102.
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kuno atau bahkan kepada para sahabat. Diantaranya adalah diasosiaskan
dengan Ima>m Ma>lik.12
Berangkat dari paparan latar belakang di atas, penelitian ini akan
mempelajari seluruh aspek dari denda pembayaran BPJS Kesehatan
berdasar pada konsep mas}lah}ah untuk memastikan kategori mas}lah}ahnya dan penelitian ini akan penulis akan mengangkat sebuah judul
“Tinjauan

Mas}lah}ah

Terhadap

Denda

Pelayanan

atas

Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan”.
B. Rumusan Masalah
Agar lebih terarah dari segi operasional maupun sistematik
penulisan skripsi ini, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1.

Bagaimana

tinjauan

konsep

mas}lah}ah

terhadap

tingkatan

kepentingan atas denda yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor
19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan?
2.

Bagaimana tinjauan konsep mas}lah}ah terhadap tujuan atas denda
yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Jaminan Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

12

Ibid., 104.

1.

Untuk memperoleh kejelasan tentang tingkatan kepentingan atas
denda denda
Tahun

2016

yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 19
tentang

Jaminan

Kesehatan

menurut

konsep

mas}lah}ah.
2.

Untuk memperoleh kejelasan tentang tujuan atas denda yang
terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Jaminan Kesehatan menurut konsep mas}lah}ah.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna untuk:
1.

Kegunaan Ilmiah
Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan pemikiran
dalam bidang metodologi hukum Islam khususnya us}u>l fiqh, juga
sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam
penelitian berikutnya mengenai BPJS Kesehatan, khususnya dalam
hal penyelenggaraan dan hal-hal yang terkait.

2.

Kegunaan Terapan
Penelitian ini secara praktis padat dijadikan panduan, manakala ada
permasalahan dalam ruang lingkup BPJS Kesehatan. Sekaligus
sabagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang konsepsi
mas}}lah}ah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 19
Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.

E. Telaah Pustaka

Sudah banyak peneliti yang telah mengadakan penelitian terhadap
konsep

mas}lah}ah

yang direlevansikan

dengan

hukum

Islam,

diantaranya adalah:
Skripsi karya Lavina Reza Rahvita yang berjudul Tinjauan Sadd
al-Dhara‟i Terhadap Larangan Memberi Kepada Pengemis di Sekitar
Lampu Merah Pada Perda Kota Madiun No. 8 Tahun 2010 dengan
kesimpulan bahwa pemberlakuan larangan member kepada pengemis di
sekitar lampu merah pada pasal 8(b) Perda Kota Madiun No. 8 tahun
2010 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, jika di
analisis dari latar belakang pembentukannya dengan konsep Sadd alDhari>‟ah, sudah sejalan karena tujuan dan alasan Perda sudah
memenuhi konsep Sadd al-Dhari>‟ah, yaitu demi kemaslahatan
masyarakat Kota Madiun. Pemberlakuan peraturan Kota Madiun pasal
8(b) pada Perda No. 8 Tahun 2010 terkait larangan member kepada
pengemis telah sesuai dengan konsep Sadd al-Dhari>‟ah, karena
berdampak pada tertutupnya pintu kemafsadatan yang diakibatkan oleh
keberadaan pengemis dijalanan, baik dampak hukum maupun sosial
sehingga ketertiban umum dapat tercipta.13
Skripsi karya Yahya Milatussaniah yang berjudul Tinjauan
Mas}lah}ah Terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan
Pajak dengan kesimpulan bahwa pengampunan pajak termasuk dalam
kategori mas}lah}ah h}a>ji>yah dimana sebuah upaya ih}tiya>t dalam
13

Lavina Reza Rahvita, Tinjauan Sadd al-Dhara‟i Terhadap Larangan Memberi Kepada
Pengemis di Sekitar Lampu Merah Pada Perda Kota Madiun No. 8 Tahun 2010 (Skripsi S1,
Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

perlindungan harta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian pengampunan pajak termasuk dalam kategori mas}lah}ah
mursalah karena tidak memiliki dalil dari al-Qur‟an maupun al-Hadith.
Dan yang teralhir dilihat dari keluasan cakupannya, pengampunan pajak
termasuk dalam kategori mas}lah}ah „a>mmah karena tidak hanya
bermanfaat bagi segelintir orang atau golongan, melainkan bermanfaat
bagi masyarakat umum.14
Penelitian menggunkan konsep mas}lah}ah juga dilakukan oleh
Robi Darwis yaitu Analisis Mas}lah}ah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih
Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok. Dengan kesimpulan pada
tanggal 8 Maret 2011, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa hukum
merokok haram. Adapun alasan dalam penjelasan fatwa Majelis Tarjih
yaitu memelihara kesehatan merupakan kewajiban manusia dan termasuk
bagian dari tujuan shari‟ah terkait memelihara kesehatan bahwa rokok
terdapat racun yang membahayakan kesehatan jika dikonsumsi.
Berangkat dari paparan di atas Robi membahas konsep mas}lah}ah
sebagai istinba>t} hukum Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih
atau menharamkan rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah tidak lepas
untuk kepentingan atau kemaslhatan manusia. Hal ini berdasarkan isi
keputusan fatwa, bahwa dalam penelitian ilmu kedokteran ternyata rokok
sangat membahayakan kesehatan kesehatan manusia sehingga apabila

14

Yahya Milatussaniah, Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Undang-Undang Nomor 11
tentang Pengampunan Pajak (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017).

dikonsumsi terus menerus akan mengancam jiwa yang merupakan salah
satu tujuan shara‟.15
Meskipun penelitian di atas terkait mas}lah}ah dan Perda tetapi
dalam penelitian ini menggunakan obyek yang berbeda, secara khusus
penelitian akan fokus terhadap denda keterlambatan pembayaran iuran
BPJS kesehatan pada Perpres No. 19 tahun 2016 Tentang Jaminan
Kesehatan.
F. Metode Penelitian
1.

Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)
di mana obyek dan data diperoleh dari material-material yang bersifat
perpustakaan, seperti buku, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah,
dokumentasi, kitab, web dan lain-lain.16 Sedangakan pendekatan
penelitian ini adalah kualitatif, dalam arti mencari kedalaman analisis
dan bukan keluasannya (representativness).

2.

Data dan Sumber Data
Data dalam penelitan ini adalah bahan-bahan kepustakaan
berupa buku, majalah, jurnal, dan web. Sedangkan sumber data dalam
penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
a. Sumber Data Primer

15

Robi Darwis, “Analisis Mas}lah}ah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah
Tentang Hukum Rokok,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2011), 88.
16
Aji damanuri, Medotologi Penelitian Mua‟amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),
5-6.

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai
bahan utama dalam melaksanakan kegiatan penelitian.17 Sumber
data primer yang digunkan dalam penelitian ini adalah Perpres
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan bahan pendukung penelitian,
diantaranya sebagai berikut:
1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial
Nasional
2) Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan
3) Permen Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013
3.

Teknik Pengolahan Data
Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan
(library research), maka seluruh data yang diperoleh terdiri dari
dokumentasi seperti buku, jurnal, majalah, kitab, internet dan lainnya.
Data yang telah terkumpul selanjutnya dipilih yang paling releven
sesuai obyek pembahasan dan diolah dengan tahapan sebagai berikut:
a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang telah terkumpul
dari segi kelengkapan dan kejelasan makna, kesesuaian dan
keselarasan antara satu konsep dengan yang lain.
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Sunardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 39.

b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan pada
rumusan masalah.
c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisa lanjutan
terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah,
teori, dalil dan lain-lain sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas
dan obyektif.18 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan datadata yang terkandung dalam Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang
Jaminan Kesehatanserta menguraikan teori-teori mas}lah}ah baik
dari

pengertian,

dasar

hukum,

klasifikasi,

syarat

hingga

kehujjahannya. Kemudian memadukan konsep mas}lah}ah ke
dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.
4.

Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan adalah teknik analisis isi (content
analysis). Analisis ini merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam
penelitian sacara obyektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi,
serta dibangun dengan metode deskriptif.19 Pada tahap awal peneliti
akan

memaparkan

data

sesuai

dengan

rumusan,

kemudian

mengklasifikasikan tingkat mas}lah}ah yang terkandung dalam
Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.
5.

18

Tahapan Penelitian

Restu kartika, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 129.
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada
Univercsity Press, 2007), 33-34.
19

Penenlitian ini banyak dilakukan di perpustkaan karena jenis
pennelitian

ini

adalah

(library

research).

Jadwal

penelitian

diperkirakan enam bulan mulai dari tahap persiapan sampai dengan
ujian skrispi. Adapun agenda kegiatan penelitian adalah sebagai
berikut:
a. Persiapan
Pada tahap ini dilakukan penelitian pendahuluan melalui studi
pustaka berkaiatan dengan topic BPJS Kesehatan khususnya denga
terhadap

keterlambatan

pembayaran

iuran.

Selanjutnya,

penyusunan proposal penelitian dan setelah itu disetujui dilanjutkan
dengan tahap seminar proposal penelitian. Pada tahap akhir
dilakukan perbaikan proposal berdasarkan masukan dari pada
pembimbing pada seminar proposal penenlitian.
b. Penelitian Pustaka
Penelitian pustaka dilakukan selama dua bulan. Selama pennelitian
ini peneliti melakukian pennelitian terhadap buku-buku, jurnal,
karya tulis ilmiah dam media-media lainnya. Pada tahap ini pula
dilakukan pengkajian dukomen yang digunakan dalam penelitian.
c. Penulisan Laporan
Penulisan laporan dalam bentuk skrisi dilakukan selama satu bulan.
Sehingga dapat mengikuti sidang skripsi.
G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis
akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika
pembahasan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN
Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran
secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi:
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,
landasan teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

BAB II

GAMBARAN UMUM MAS}LAH}AH
Merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis
akan membahas konsep mas}lah}ah. yang terdiri dari
beberapa sub bab yaitu: Pengertian mas}lah}ah, dasar
hukum mas}lah}ah, klasifikasi mas}lah}ah, syaratsyarat mas}lah}ah, dasar hukum mas}lah}ah dan
peranannya dalam hukum Islam.

BAB III

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 09 TAHUN
2016 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
Sebagai bahan analisis dari bab sebelumnya yang
dikhususkan membahas tentang jaminan kesehatan
yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 09

Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dengan
uraian yang meliputi beberapa sub pembahasan
yaitu: pengertian BPJS Kesehatan, sejarah BPJS
Kesehatan, fungsi dan tujuan BPJS Kesehatan,
sanksi denda pelayanan, iuran BPJS Kesehatan dan
operasional BPJS Kesehatan.
BAB IV

ANALISA MAS}LAH}AH TERHADAP UNDANGUNDANG NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN
Merupakan analisis mas}lah}ah terhadap Undangundang No. 09 Tahun 2016 tentang Jaminan
Kesehatan, meliputi: Analisis konsep mas}lah}ah
terhadap kepentingan atas denda yang terdapat pada
Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Jaminan Kesehtaan, analisis konsep mas}lah}ah
terhadap tujuan atas denda yang terdapat pada
Peraturan presiden No. 09 Tahun 2016 tentang
Jaminan Kesehatan.

BAB V

PENUTUP
Berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian ini dan
saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian
kedepannya.

BAB II
KONSEP MAS}LAH}AH
A. Pengertian Mas}lah}ah
1. Secara Bahasa
Kata mas}lah}ah merupakan lawan dari kata mafsadah, yang
artinya kerusakan. Apabila kerusakan adalah lawan katanya, maka
mas}lah}ah dapat diartikan menjadi manfaat.20 Di samping itu, kata
manfaat dapat diidentikkan dengan keadaan yang baik, karena sesuatu
dalam keadaan yang baik itu dapat pula membawa suatu manfaat. Jadi
mas}lah}ah dapat diartikan menjadi keadaan yang baik, guna atau
manfaat.
Sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok dan Miftahul Huda
mas}lah}ah berasal dari kata s}alah}a yang bermakna “keadaan yang
baik dan bermanfaat”.21 Dalam Kamus Ilmu Ushul Fiqh, mas}lah}ah
berasal dari kata s}alah}a ( )صلحdengan penambahan alif-lam (menjadi
al-s}ala>h}) di awalnya yang secara arti “baik” lawan dari kata “buruk
atau rusak”. Mas}lah}ah adalah mas}dar dengan arti kata s}ala>h}
( )صالحyaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan. Sedangkan
mas}lah}ah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang
mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum, yaitu
setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia seperti
menghasilkan keuntungan (kemudahan) atau dalam arti menolak atau
261.

20

Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006),

21

Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2002), 152.

menghindarkan kerusakan.22 Muhammad Khalid Mas‟ud mengatakan
bahwa dalam al-Qur‟a>n kata s}alah} sering kali dilawankan dengan
kata fasa>d, tetapi kata mas}lah}ah tidak pernah disebutkan di sana.23
Secara etimologis mas}lah}ah berasal dari kata ح-ل- صatau
s}alah}a dan s}aluh}a, kata s}alah}a atau s}aluh}a bisa berarti wafaqa,
s}ah}h}a. namun pada umumnya s}alah}a dipakai dengan padanan
kata nafa‟ah lawannya fasada yang artinya rusak.24 Kata kerja
s}aluh}a digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang
menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak menyimpang, adil,
saleh, jujur atau secra alternatif menunjukkan keadaan keadaan yang
mengandung kebijakan-kebijakan. Ketika dipergunakan bersama kata
li, s}aluh}a akan memberi pengertian keserasian. Bentuk jamaknya
adalah mas}a>lih}. Mafsadah merupakan lawan katanya yang tepat.25
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata
mas}lah}ah berarti baik, manfaat, faedah, mudah dan lain-lain. Artinya
jika terdapat sesuatu yang membawa hal-hal positif atau manfaat
kepada manusia maka hal itu disebut mas}lah}ah dan jika terdapat halhal negatif maka dinamakan mafsadah.

2. Secara Istilah
22

Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Grafika
Offset, 2009), 200.
23
Muhammad Khalid Mas‟ud, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996),
154.
24
Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 104.
25
Abdul Mun‟im Saleh, Otoritas Maslahah dalam Madhab Syafi‟I (Yogyakarta:
Magnum Pustaka Utama, 2012), 67.

Setelah dijelaskan bahwa mas}lah}ah secara bahasa adalah
merupakan sesuatu yang membawa manfaat, maka selanjutnya akan
diperjelas secara lebih terperinci ke dalam pengertian mas}lah}ah
secara istilah. Di samping itu, akan dipaparkan pendapat para „ulama
tentang mas}lah}ah.
Adapun pengertian mas}lah}ah secara istilah adalah mengambil
manfaat dan menolak kerusakan dalam rangka memelihara tujuan
shari>‟ah. Para „ulama us}u>l fiqh berbeda-beda redaksi dalam
mendefinisikannya, di antaranya adalah:

َةَّم اَة صَة َة ُةا َة ِة ا ِةَة ارٌةاِة ا اَة ْة ِة ا َة ا َة ِة
صلا َة َةن َة ٍة اَةْة َة ٍةفا َة َة ٍةرا
َة
َة
dasarnya mas}lah}ah adalah meraih kemanfaatan atau

Pada
menolak kemadaratan.26

لش ِةاعا حل ِةكيمالِة ِة ِة ِةهاِة ِة
ِة
ِة
اح ْةن ِةظا ِة يِة ِة ْةما
َة َّمنا َة صَة َة ُةا َة َةارٌةا َة ِة ا َةْة َةن َة ا لَّمِةِتاقَة َة َةد َةه ا َة ُة َة ُة َة
َة ُة ُةن ِةو ِة ْةما َة ا ُة ُة ِةوِة ْةما َة َة ْة صِة ِة ْةما َة اَةْة َة ِةوِة ْةام

Mas}lah}ah adalah bentuk perbuatan yang manfaat yang telah
diperintahkan oleh Sha>ri‟ (Allah) kepada hamba-Nya untuk
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka.27

ِة
ِة
لش ِةاِةعاِة َةد ْة ٍةفا لْة َة َةن ِةو ِةدا َة ِة ا اَة ِةصلا
ْة صَة َة ُةاه َة ا َة َة َة ُةا َةصَة ا َة ْة ُة ا َة
ُة
َة
Mas}lah}ah adalah memelihara tujuan shara‟ dengan cara
menolak sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.28
Menurut „ulama us}u>l fiqh tujuan shari>‟ah berkaitan
dengan memelihara kelima pokok dasar yaitu: agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta. Sedangkan mas}lah}ah menurut shara‟ adalah
faktor penyebab yang mengantarkan pada maksud pembuat hukum
dalam masalah ibadah, maupun adat kebiasaan.29
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Al-Ghaza>li>, al-Mustas}fa>, 139.
Al Razi, al-Mahs}ul, 434.
28
Wahbah Zuhaili, Us}u>l Fiqh, 757.
29
Huda, Filsafat Hukum Islam, 114.
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Ima>m al-Ghaza>li> mengemukakan bahwa pada prinsipnya
mas}lah}ah adalah mengambil manfaat dan menolak mad}arrat dalam
rangka memelihara tujuan-tujuan shara‟. Beliau memandang bahwa
suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara‟ sekalipun
bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan
manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak shara‟, tetapi
sering disandarkan pada kepentingan hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang
dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak
dan tujuan shara‟, bukan kehendak dan tujuan manusia.30
Al-Khawa>rizmi>

yang

dinukil

oleh

Wahbah

Zuhaili

memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghaza>li>
di atas, yaitu:

لش ْة ِةعاِة َةد ْة ِةفا لْة َة َةن ِةو ِةدا َة ِة ا ْةاَةْةص ِةلا
لْة ُة َة َة َة ُةا َةص َة ا َة ْة ُة ْة ِة ا َّم

Memelihara tujuan shara‟ (dalam menetapkan hukum) dengan
cara menghindarkan kerusakan dari manusia.31
Definisi itu memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghaza>li>
dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu
mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan
berarti menarik kerusakan.
al-Sha>ti}bi> mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan
mas}lah}ah adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadah yang
tidak hanya berdasar pada akal sehat semata, tapi dalam rangka

30
31

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, 114.
Wahbah Zuhaili, „Ilm Us}u>l, 757.

memelihara hak seorang hamba.32 Al-Sha>t}ibi> mengemukakan
kriteria

mas}lah}ah

adalah

tegaknya

kehidupan

dunia

demi

tercapainya kehidupan akhirat (min h}aythu tuqa>m al-h}aya>h aldunya> li al-ukhra>). Dengan demikian, segala hal yang hanya
mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, hal itu
bukanlah mas}lah}ah yang menjadi tujuan shari>‟ah. Untuk itu,
manusia dalam mewujudkan mas}lah}ah haruslah terbebas dari nafsu
duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur menurut keinginan
nafsu (la min h}aythu ahwa al-nufu>s).33
Al-Sha>ti}bi>

menegaskan

bahwa

mas}lah}ah

harus

dikembangkan kepada tujuan dan perintah Allah (maqas}i>d
shari>‟ah) yaitu memelihara kemaslahatan bagi manusia (ra‟iyat
mas}a>lih al-„iba>d). Al-Sha>ti}bi> mengkalisifikasikan mas}lah}ah
menjadi dua bagian yaitu pertama, dari aspek keberadaannya di dunia
dan kedua dari aspek hubungannya dengan sistem shari>‟ah (khita>b
al-shari>‟ah).34
a. Dari segi keberadaannya di dunia, berarti:

ِة
ِة
ماحيَة ِةرا ِةا ْة َة ِةنا َة َةَتَة ِةما َة ْةي َةشتِة ِةها َة َةْةيصِة ِةها َة اتَة ْة تَة ِة ْةي ِةهاَةْة َة ُةهُةا لْة َةش ْة َة تِةيَةهُةا
َة ايَة ْة ُةفا َةَلاقيَة َة
َة ل َة ْة صيَّم ُةا َةصَة ا ْة ِةا ْة َة ِةا

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan
manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang yang
dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.35

32

Yusdani, Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, 6.
Hamka Haq, al-Sha>t}ibi>, Aspek Teologis Konsep Mas}lah}ah, 81.
34
Huda, Filsafat Hukum, 107-108.
35
Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 347
33

b. Dari

aspek

hubungannya

dengan

sistem

shari>‟ah

yaitu

kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum
shara‟. Untuk menghasilkannya Allah menuntun manusia untuk
berbuat.
Sementara mas}lah}ah menurut al-T}u>fi> adalah:

ِةَة َةارٌةا َة ِة ا لْة َة َة ِةاا َة ِةّة ا َةَلا َة ْة ُة ْة ِة ا لْة َّمش اِةعا ِةَة َة ًةراَةْة َة َة ًةرا
ُة
dari sebab yang membawa kepada tujuan shara‟

Ungkapan
dalam bentuk ibadah ataupun adat.36

Definisi al-T}u>fi> ini bersesuaian dengan definisi alGhaza>li> yang memandang mas}lah}ah dalam artian shara‟ sebagai
sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan shara‟.37
Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para „ulama
us}u>l fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa mas}lah}ah adalah
sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan
dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi manusia serta
kebaikan tersebut sejalan dengan tujuan shara‟.
B. Dasar Hukum Mas}lah}ah
a. Dasar Hukum Mas}lah}ah
Dasar

penggunaan

mas}lah}ah

oleh

kelompok

yang

menggunakan mas}lah}ah sebagai h}ujjah dasar hukumnya adalah:

احيَة ٰو را ٰوَةُةْةِة ا ٱَةلَة ِة
َةلَة ُةكماِة ا ل ِة َة ِة
١٧٩ ٰولالَة َةصَّم ُةكماتَةتَّم ُة َةان
ا َة

36

Najmudin al-T}u>fi>, al-Ta‟yin fi Sharh}i al-Arba‟in (Beirut: al Mu‟assasah al-Rayyan
al Maktabah al Malikiyah, 1998), 239.
37
Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 347.

Dan dalam qis}as} itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS.
al-Baqarah: 179)38

ِة ا ُّلد ي ا ِة
كا َة ِة ا ليَة ٰوتَة َة ٰو اقُة اإِة َة َّم
ناُتَة لِةطُة ُةهما َةِةإخ ٰوَة ُة ُةكما
ماخريا َةإِة ُة
ٱخَةِةرا َة يَة أصُة َة َة
حاوُة َة
َة َة
ِة
َة َّمٱُةايَة صَة ُةما ن ِة َةدا ِة َة ا ص ِةا
ُة
ُة
Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu
tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut
adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka
adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat
kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. (QS. al-Baqarah: 220)39

ِة ِة
ٓةٔةاا٧نيا
َةاوص ٰوَة َة
كاإِةَّما َةاامحَة الّةص ٰوَةصَة َة
َة َة اأ َة

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya: 107)40
C. Syarat-syarat Mas}lah}ah
Seperti yang diungkapkan di muka, bahwa mas}lah}ah harus
terlepas dari hawa nafsu manusia. Penerapan mas}lah}ah sebagai sumber
hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madhab Ma>liki terdapat
beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:41
1.

Mas}lah}ah itu harus sejalan dengan tujuan pokok shari>‟ah Islam
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.

2.

Mas}lah}ah secara substantif harus logis, dalam arti bahwa
mas}lah}ah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.

3.

Penerapan mas}lah}ah sebagai sumber hukum harus dapat menjamin
kepentingan manusia yang bersifat primer (d}aru>ri>) atau mencegah
timbulnya kerugian dan kesulitan.
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Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, 40.
Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, 49.
40
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Siroj, Paradigma Ushul Fiqih, 18.

„Ulama H}ana>fi>yah mensyaratkan mas}lah}ah sebagai sumber
hukum harus berpengaruh terhadap hukum, artinya terdapat nas}s} atau
ijma‟ yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan itu
merupakan „illah dalam penetapan suatu hukum.42
Begitu juga dengan madhab H}anbali untuk bisa menjadikan
mas}lah}ah sebagai sumber dalam menetapkan hukum Islam mempunyai
tiga syarat, yaitu:43
1.

Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan shara‟ dan termasuk
dalam kemaslahatan yang didukung oleh nas}s} secara umum

2.

Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar
perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui mas}lah}ah
benar-benar menghasilkan manfaat atau menolak kerugian.

3.

Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Di sisi lain, al-Sha>fi‟i> secara langsung tidak menerima

mas}lah}ah sebagai sumber hukum, namun al-Sha>fi‟i> memberlakukan
qiya>s sebagai sumber hukum dapat dipastikan bahwa ia mau tidak mau
harus menerima mas}lah}ah, sebab di antara komponen penting qiya>s
adalah „illah, dan „illah ini bermacam-macam, di antaranya adalah almuna>sib

al-mursal,

yaitu

„illah

yang

ditetapkan

berdasarkan

pertimbangan manfaat dan mas}lah}ah.44
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Hasby ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,
2001), 341.
43
Abdul Aziz Dahlan et. Al., Ensiklopedi, 1147.
44
Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 21.

Sedangkan para „ulama us}u>l fiqh secara umum membuat kriteriakriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan mas}lah}ah, antara
lain sebagai berikut:45
1. Mas}lah}ah harus termasuk dalam bidang mu‟a>malah sehingga
kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara
rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
2. Mas}lah}ah harus sejalan dengan jiwa shari>‟ah dan tidak
bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumber shara‟.
3. Mas}lah}ah harus termasuk dalam kepentingan d}aru>ri>yah dan
ha>ji>yah, bukan tah}si>ni>yah.46
Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi,
yaitu:47
1. Mas}lah}ah harus bersifat haqi>qi>, bukan wahmi> (imajinatif),
dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini
bahwa menetapkan hukum berdasarkan mas}lah}ah tersebut akan
dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi
umat manusia. Beda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang
meyakini adanya kemaslahatan itu seperti kemaslahatan dicabutnya
hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut sepenuhnya
diserahkan

kepada

hakim

semata. Yang demikian

bukanlah

kemaslahatan haqi>qi>, melainkan kemaslahatan wahmi> yang
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hanya

akan

menghancurkan

tata

kehidupan

keluarga

dan

masyarakat.48
2. Mas}lah}ah itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh,
apa yang dikemukakan al-Ghaza>li> bahwa apabila dalam suatu
pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan
membuat pertahanan melaluai beberapa orang Muslim yang tertawan,
sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi
dan bahkan dapat menghancurkan mayoritas kaum Muslimin, maka
penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan
mengakibatkan kematian beberapa orang Muslim yang seharusnya
dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan
kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu
kemenangan dan stabilitas.49
3. Mas}lah}ah itu bukanlah mas}lah}ah yang tidak diperhitungkan
(mulgha>h) yang jelas ditolak oleh nas}s}. Contoh mas}lah}ah
semacam ini adalah fatwa Ima>m Yah}ya bin Yah}ya al-Laythi>,
salah seorang murid Ima>m Ma>lik dan „ulama fiqh Andalusia,
kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa apabila dia
berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramad}a>n maka
kafaratnya tidak lain adalah puasa dua bulan berturut-turut tanpa
pilihan lain. Menurutnya, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang
kepala negara akan mudah tercapai hanya dengan ketentuan yang
48
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memberatkan semacam ini. sedangkan memerdekakan budak baginya
bukanlah sesuatu yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan
yang terakhir ini tidak akan menimbulkan efek jera. Demikian,
pendapat al-Laythi> ini menurut mayoritas „ulama dinilai sebagai
fatwa yang berdasarkan kepada pertimbangan mas}lah}ah yang
mulgha>h, karena nas}s} al-Qur‟a>n tidak melakukan diskriminasi
antara seseorang kepala negara dan lainnya dalam pemberlakuan
kafarat.50
D. Macam-Macam Mas}lah}ah
Para ahli us}u>l fiqh sepakat untuk mengatakan bahwa mas}lah}ah
dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masingmasing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya, yaitu:
a.

Dari sisi eksistensinya mas}lah}ah terbagi menjadi tiga, yaitu:
1) Mas}lah}ah Mu‟tabarah
Yaitu mas}lah}ah yang keberadaannya diperhitungkan oleh
shara‟, yaitu suatu kemaslahatan secara jelas dan pasti maka itulah
yang dinamakan mas}lah}ah mu‟tabarah. Artinya mas}lah}ah ini
tak lepas dari petunjuk nas}s}, baik langsung maupun tidak
langsung.
Dari langsung dan tidak langsungnya petunjuk shara‟
terhadap mas}lah}ah tersebut, mas}lah}ah terbagi menjadi dua:
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a) Muna>sib Muaththir, yaitu ada petunjuk langsung dari
pembuat hukum yang memperhatikan mas}lah}ah tersebut.
Maksudnya ada petunjuk shara‟ dalam bentuk nas}s} atau
ijma yang menetapkan bahwa mas}lah}ah itu dapat dijadikan
alasan dalam menetapkan hukum.51 Misalnya mas}lah}ah
yang terkandung dalam masalah pen-shari>‟at-an hukum
qis}as}

bagi

pembunuhan

sengaja,

sebagai

simbol

pemeliharaan jiwa manusia. Hal ini berdasarkan petunjuk alQur‟a>n surat al-Baqarah ayat 178.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qis}as} berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang
memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang sangat pedih.52
b) Muna>sib Mula>im yaitu tidak ada petunjuk langsung dari
shara‟ baik dalam bentuk nas}s} atau ijma tentang perhatian
shara‟ terhadap mas}lah}ah tersebut, namun secara tidak
langsung tetap ada. Maksudnya, meskipun shara‟ secara
langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan
untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada
petunjuk shara‟ bahwa keadaan itulah yang ditetapkan shara‟
51
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untuk hukum yang sejenis. Misalnya: berlanjutnya perwalian
ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu
belum dewasa. Belum dewasa ini menjadikan alasan bagi
hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta
milik anak kecil.53
2) Mas}lah}ah Mulgha>h
Yaitu mas}lah}ah yang dibuang lantaran bertentangan
dengan shara‟ atau berarti mas}lah}ah

yang lemah dan

bertentangan dengan mas}lah}ah yang lebih utama. Bentuk ini
lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nas}s} baik
al-Qur‟a>n maupun al-H}adi>th, seperti:54
a)

Status mas}lah}ah yang terkandung dalam hak seorang istri
menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui
oleh shara‟, Sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh
suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan
psikologis kemanusiaan.

b) Keputusan seorang raja tentang “denda kifa>rat” berpuasa dua
bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan
budak bagi mereka yang melakukan hubungan seksual dengan
istrinya di siang hari bulan Ramad}a>n bentuk mas}lah}ah di
sini, seorang raja dengan mudah akan dapat membayarnya,
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sehingga membuat dia berpindah pada denda berikutnya, yaitu
berpuasa dua bulan berturut-turut.

3) Ma}slah}ah Mursalah
Yaitu kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukum oleh Sha>ri.
Tidak ada dalil shara‟ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya
kemaslahatan ini. ia disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh bukti
shara‟. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat
dalam menetapkan adanya penjara, atau mencetak uang atau tanah
pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak
pemiliknya

dengan

berkewajiban

membayar

pajak,

atau

kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan
yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi shara‟ yang
menganggap maupun menyia-nyiakannya.55
b.

Dari segi substansinya mas}lah}ah dibagi menjadi tiga, yaitu:
1) Mas}lah}ah al-D}aru>ri>yah
Adalah sebuah kemaslahatan yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang
termasuk dalam kemaslahatan ini adalah: memelihara agama,
memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan
memelihara harta. Menurut para ahli us}u>l fiqh, kelima
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mas}lah}ah ini disebut al-mas}a>lih al-khamsah.56 Mas}lah}ah
d}aru>ri> ialah tingkatan di mana berbagai mas}lah}ah tidak
dapat terealisasi tanpa terpenuhinya mas}lah}ah ini. Maka,
d}aru>ri> dalam kaitannya dengan

al-nafs (jiwa) adalah

memelihara kehidupan dan sesuatu yang menopang tegaknya
kehidupan manusia. Sedangkan d}aru>ri> dalam kaitannya dengan
harta adalah segala tindakan yang harus dilakukan demi
terpeliharanya harta, demikian halnya dalam kaitannya dengan
keturunan, Ima>m al-Ghaza>li> menerangkan:57
Memelihara kelima mas}lah}ah termasuk ke dalam tingkatan
d}aru>ri>yah. Ia merupakan tingkatan mas}lah}ah yang paling
kuat. Di antara contohnya, shara‟ menetapkan hukuman mati atas
orang kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum
penganut bid‟ah yang mengajak orang lain kepada bid‟ah-nya,
karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam
mengikuti kebenaran agamanya. 58
Secara global, menghindarkan setiap perbuatan yang
mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari tujuan shara‟
tergolong sebagai d}aru>ri>. Shari>‟ah Islam sangat menekankan
pentingnya

memelihara

hal-hal

tersebut,

sehingga

demi

mempertahankan nyawa (kehidupan) diperbolehkan makan barang
56
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haram, bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain.
Karena itu, bagi orang yang dalam keadaan darurat yang akan mati
kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging babi dan minum
arak.59
2) Mas}lah}ah al-H}a>ji>yah
Yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia
untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.
Artinya, ketiadaan aspek h}a>ji>yah ini tidak akan sampai
mengancam

eksistensi

kehidupan

manusia

menjadi

rusak,

melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran
saja.60
Prinsip utama dalam aspek h}a>ji>yah ini adalah untuk
menghilangkan

kesulitan,

meringankan

beban

takli>f

dan

memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan
sejumlah ketentuan dalam bidang mu‟a>malah dan „uqu>bah
(pidana).
Dalam

bidang

ibadah,

Islam

memberikan

rukhs}ah

(dispensasi) dan keringanan bila seorang mukallaf mengalami
kesulitan

dalam

menjalankan

suatu

kewajiban

ibadahnya.

Mislanya, seseorang diperbolehkan tidak berpuasa dalam bulan
Ramad}a>n karena ia dalam keadaan sakit atau sedang bepergian.
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Dalam bidang mu‟a>malah Islam memperbolehkan sejumlah
bentuk traksaksi yang dibutuhkan oleh manusia, seperti akad
muza>ra‟ah, musa>qa>h, sala>m, mura>bah}ah dan lainnya.
Selain itu, Islam melarang menjual arak, membanting harga dan
menimbun barang. Transaksi tersebut diatur oleh shari>‟ah karena
pertimbangan kemaslahatannya. 61
Dalam bidang „uqu>bah, Islam menetapkan kewajiban
membayar denda bagi orang yang melakukan pembunuhan secara
tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua
korban pembunuhan tehadap orang yang membunuh anaknya. 62
3) Mas}lah}ah Tah}si>ni>yah
Yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasikan
kelima mas}lah}ah, tidak pula dalam rangka ih}tiya>t, namun
dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kelima
mas}lah}ah tersebut.
Dalam bidang menjaga jiwa, seperti melindungi diri dari
dakwaan (tuduhan) batil dan makian orang, serta perbuatan serupa
yang tidak menyangkut sumber kehidupan (as}l al-haya>h), tidak
pula menyangkut hajat hidup (kebutuhan sekunder). Namun
berkenaan

dengan

masalah

kesempurnaan hidup.
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yang

dapat

mendatangkan

Di antara contoh mas}lah}ah tah}si>ni>yah yang berkaitan
dengan harta ialah diharamkannya menipu atau memalsu barang.
Perbuatan

ini

tidak

menyentuh

harta

secara

langsung

(eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Sebab hal
itu berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan
harta secara terang dan jelas, serta keinginan untuk memperoleh
kejelasan antara untung dan rugi. 63
Pembagian mas}lah}ah dari d}aru>ri>yah, tah}si>ni>yah
dan h}a>ji>yah adalah penting, karena terdapat dua hal yaitu:
1) Untuk mengetahui mas}lah}ah yang dapat dijadikan h}ujjah
dalam penetapan hukum.
2) Agar dapat dilakukan tarjih apabila ada dua atau lebih
kemaslahatan yang bertentangan.
Sesuai dengan graduasinya, maka yang paling utama adalah
tingkatan mas}lah}ah d}aru>ri>yah, kemudian mas}lah}ah
h}a>ji>yah dan yang terakhir adalah mas}lah}ah tah}si>ni>yah.
Apabila dengan mas}lah}ah tah}si>ni>yah belum dapat tercapai
maka harus dicapai dengan mas}lah}ah h}a>ji>yah atau
d}aru>ri>yah. Tetapi, apabila dengan mas}lah}ah tahsi>ni>yah
dan h}a>ji>yah juga tidak bisa dicapai maka harus dicapai
dengan mas}lah}ah d}aru>ri>yah.64
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c. Ditinjau dari segi keluasan cakupannya, mas}lah}ah dibagi menjadi
dua bagian:65
1. Mas}lah}ah „A>mmah
Mas}lah}ah „ammah adalah kemaslahatan umum yang
menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini
tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk
kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan
orang membunuh penyebar bid‟ah yang dapat merusak akidah
umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2. Mas}lah}ah Kha>s}s}ah
Mas}lah}ah

khas}s}ah

adalah

kemaslahatan

pribadi.

Mas}lah}ah khas}s}ah ini sering terjadi dalam kehidupan kita
seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan
perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.
Pembagian

kemaslahatan di atas sangat urgen, karena

hanya berkaitan dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi
benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang
bersifat

individual.

Dalam

pertentangan

keduanya,

Islam

mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi.66
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Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mas}lah}ah, menurut
Mus}tafa> al-Sha‟labi>, guru besar us}u>l fiqh di Universitas alAzhar Kairo, mas}lah}ah dibagi menjadi dalam dua bentuk, yaitu:67
1) Mas}lah}ah Tha>bitah
Adalah mas}lah}ah yang bersifat tetap, tidak berubah sampai
akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti s}alat,
puasa, dan h}aji
2) Mas}lah}ah Mutaghayyirah
Merupakan

kemaslahatan

yang

berubah

sesuai

dengan

perubahan waktu, tempat dan subyek hukum. Kemaslahatan ini
berkaitan

dengan

permasalahan

mu‟a>malah

dan

adat

kebiasaan. Perlunya pembagian ini menurut Mus}tafa alSha‟labi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan
mana yang dapat berubah dan yang tidak.
E. Keh}ujjahan Mas}lah}ah
Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan
mas}lah}ah mempunyai akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi
Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu
mengacu kepada pertimbangan mas}lah}ah. Di antara kasus yang
memperkuat

bahwa

Rasu>lullah

mengacu

kepada

pertimbangan

mas}lah}ah dalam menetapkan hukum yaitu:68

67

Abdul Aziz Dahlan et. Al., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve,
2003), 1145.
68
Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 23-26.

1.

Nabi Muhammad SAW sengaja meninggalkan sesuatu yang
seharusnya dilakukan, yaitu membongkar dan membangun kembali
Ka‟bah di atas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS semata-mata
karena pertimbangan mas}lah}ah mengingat umat Islam waktu itu
masih pada fase dini dalam ke-Islamannya.

2.

Al-Khulafa>

al-Rashi>di>n

menetapkan

ketentuan bagi

para

pengusaha disektor produksi barang untuk mengganti rugi atas barang
orang lain yang rusak di tangannya, padahal menurut ketentuan
dasarnya, mereka adalah orang yang diberi kepercayaan. Kebijakan ini
dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan bahwa seandainya mereka
tidak dibebani ganti rugi, niscaya mereka akan mengabaikan tanggung
jawab terhadap barang orang lain yang ada ditangannya. „Ali bin Abi>
T}a>lib menegaskan bahwa kebijakan ini berdasarkan pertimbangan
mas}lah}ah.

Dia

berkata,

“Orang

tidak

akan

mendapatkan

kemaslahatan kecuali dengan kebijakan semacam ini.” 69
3.

Abu> Bakar dalam mengalihkan kekuasaannya kepada „Umar bin
Khat}t}a>b menggunakan cara penunjukan secara langsung, yang
kemudian dimintakan pembaiatannya kepada umat Islam. Akan tetapi
cara semacam ini tidak dilakukan oleh „Umar bin Khat}t}a>b ketika ia
mengalihkan kekuasaannya kepada „Uthma>n bin „Affa>n. Ia
menempuh cara lain dengan membentuk tim formatur yang
beranggotakan enam orang dan sekaligus memilih salah seorang di
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antara mereka. Cara-cara suksesi kepemimpinan ini sepenuhnya
didasarkan kepada pertimbangan mas}lah}ah.70
4.

„Umar bin Khat}t}a>b memisahkan kekayaan milik pribadi pejabat
dari kekayaan yang diperoleh dari jabatannya. Ia melihat bahwa dalam
kebijakan ini terdapat kemaslahatan bagi para pejabat, yaitu dapat
mencegah mereka dari tindakan korupsi, menumpuk kekayaan dan
mencari keuntungan pribadi secara ilegal. Di samping itu, dengan
kebijakan di atas ia berharap akan mengetahui neraca perbandingan
kekayaan para pejabat sebelum dan sesudah mereka memegang
jabatan.

5.

Pada periode Nabi Muhammad SAW, hukuman bagi peminum
minuman keras tidak ditentukan secara pasti, karena dengan hanya
diberi pelajaran saja. Pada periode Abu> Bakar, hukuman itu
ditetapkan empat puluh kali dera, sedangkan pada periode „Uthma>n
bin „Affa>n dan periode-periode berikutnya ditambah menjadi
delapan puluh kali dera. Penetapan hukum seperti di atas, berikut
penambahannya adalah didasarkan pada pertimbangan mas}lah}ah
semata. Khalifah „Ali> bin abi> T}a>lib KW membuat ketetapan
hukuman meminum minuman keras dengan menganalogikannya
kepada hukuman menuduh zina (qaz}f). Menurutnya, apabila orang
minum minuman keras dan mabuk, ia akan mengigau dan apabila
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mengigau ia akan berbuat bohong (menuduh zina) dan hukuman
berbohong (menuduh zina) adalah delapan puluh kali dera.71
Dengan memahami ketetapan hukum di atas semakin jelaslah
bahwa mas}lah}ah tidak perlu diragukan lagi validitasinya, bahkan
merupakan suatu keniscayaan untuk menerimanya, sebab penetapan
hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta
para „ulama, kita dapat mengambil suatu kesimpulan yang menyakinkan
bahwa mas}lah}ah telah mendapat legitimasi yang sangat kuat sebagai
dasar penetapan hukum, bukan hanya ketika tidak terdapat nas}s} tetapi
ketika terdapat nas}s} sekalipun.72
F. Mas}lah}ah dalam Penetapan Hukum Islam
Pada dasarnya ahli us}u>l al-fiqh menanamkan mas}lah}ah
sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syariat (maqa>s}id al-shari>‟ah).73
Maqa>s}id al-Shari>‟ah sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah
tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meneti jalan yang diinginkan
oleh Allah SWT. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia, baik di dunia dan di akhirat.74 Tujuan tersebut
hendak dicapai melalui takli>f, yang pelaksanaannya tergantung pada
pemahaman sumber hukum utama yaitu, al-Qur‟an dan hadith.
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan di akhirat,
berdasarkan penenlitian us}uliyyin, ada lima unsur pokok yang harus
71
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dipelihara dan diwujudkan, ke lima pokok tersebut adalah agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf

akan memperoleh

kemaslahatan, ketika ia dapat memelihara ke lima aspek pokok tersebut,
sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadah, ketika ia tidak dapat
memelihara ke lima unsur dengan baik.75 Gambaran tentang teori
maqa>s}id al-shari>‟ah, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok
kemaslahatan tersebut adalah:
1.
2.

Kemaslahatan Memelihara Agama
Agama sesuatau yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar
kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan mahluk
lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi
dan sempurna. Oleh Karena itu agama harus dipelihara dari segi
sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu
sendiri maupun dari esktrennya. Sebagaimana diketahui, dalam jihad
(perang) pertaruhan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib
dihadapi. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa
atau meklenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu
perintah.76

3.

Kemaslahatan Mememlihara Jiwa
Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan,
penganiayaan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam
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eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan
sanksi yang tidak ringan, seperti qis}as} dalam pembunuhan dan
penganiayaan, serta ancaman serius bagi mereka yang mencoba
membunuh dirinya.
4.

Kemaslahatan Memelihara Akal
Akal

adalah

ciri

khas

yang

dimiliki

manusia

yang

membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya,
berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya
dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Oleh karena itu
allah SWT mengharamkan minum khamr dan menghukum pelakunya
dengan hukuman had.77
5.

Kemaslahatan Memelihara Keturunan
Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan
di samping tujuan-tujuan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka
memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan
mereka. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang
untuk menikah dan sebaiknya mengharamkan perbuatan zina.
Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk
kehidupan di dunia, tetapi juga untuk di akhirat.

6.

Kemaslahatan Memelihara Harta
Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di
atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah
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sebabnya harta menjadi penompang kehidupan yang sangat penting
dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena
itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta
dan melarang menagmbil harta orang lain (mencuri).78
Penggunaan mas}lah}ah sebagai metode penggalian hukum tak
dapat diremehkan. Kapasitas hukum Islam justru akan kian besar
dalam mengakomodasi persoalan-persoalan baru. Kemaslahatan yang
ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal,
spiritual, maslahat sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin,
material spiritual, maslahat individu juga maslahat umum, maslahat
hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik,
tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan
keturunan, orang lemah dan kuat, penguasa atau rakyat.
Penerimaan mas}lah}ah baik sebagai tujuan tashri>‟ Islami atau
sebagai sumber (dasar) penetapan hukum dalam tataran filosofi dapat
dikatakan telah mencapai tingkat kebenaran yang pasti (qat‟i). lebihlebih dalam tataran testual Qur‟ani, sehingga kebenarannya tidak perlu
diperdebatkan

lagi,

sebagaimana

prinsip-prinsip

keadilan,

egalitarianism, toleransi, musyawarah dan prinsip-prinsip universal
lainnya. Bahkan al-Thaufi menaghatakan mas}lah}ah merupakan
sumber hukum yang paling valid di bandingkan nas}s} sekalipun,
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bahkan apabila terdapat pertentangan antara keduanya maka
mas}lah}ah lah yang harus mendapat prioritas.79
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BAB III
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PADA PERPRES NO.19
TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
A. GAMBARAN UMUM BADAN JAMINAN SOSIAL
1.

Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS merupakan
lembaga yang dibentuk untuk penyelenggaraan program jaminan
sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004
dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS
merupakan badan hukum nirlaba.80
BPJS merupakan asuransi kesehatan yang secara umum
didasarkan pada gagasan kerja sama di anatara sekelompok orang
yang memebentuk lembaga, oraganisasi, atau ikatan profesi dengan
kesepakatan setiap orang membayar sejumplah uang tahunan untuk
digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit
dengan prinsip tertentu. Asuransi adalah sikap ta‟awun yang telah
diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumplah besar
manusia. Semuanya telah mengantisipasi suatu peristiwa. Jika
sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling
menolong dalam menghadapi

peristiwa tersebut dengan sedikit

pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta.

80

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1

Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi
kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimba musibah.
Dengan demikian, asuransi adalah ta‟awun yang terpuji, yaitu yang
saling membantu anatara sesame, dan mereka takut dengan bahaya
(malapetaka) yang mengancam mereka.81
2.

Sejarah BPJS Kesehatan
Ditetapkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bangsa Indonesia telah
memiliki Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam
mewujudkan tujuan SJSN perlu dibentuk badan hukum publik
berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, protabilitas, prinsip
kepesertaan wajib, prinsip dana amanat dan prinsip pengelolaan dana
jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan
program dan untuk sebebsar-besarnya kepentingan peserta.82
Tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan
yang secara jelas mengatur pemmeliharaan kesehatan bagi Pegawai
Negeri dan Penenrima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota
keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968.
Menteri

Kesehatan

membentuk

badan

khusus

dilingkungan

Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana
Pememliharaan Kesehatan (BPDPK) dimana oleh Menteri Kesehatan
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RI pada waktu itu (Prof. Dr. G. A. Siwabessy) dinyatakan sebagai
cikal bakal Asuransi Kesehatan Nasional.
Tahun 1984 untuk lebih meningkatkan program jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara
profesional, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Sipil dan
Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta
keluarganya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984
badan penyelenggaraan diubah menjadi Perusahaan Umum Husada.
Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991
kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola
Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis
Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Perusahaan diijinkan
memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan
lainnya sebagai peserta sukarela. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1922 status Perum diubah menjadi Perusahaan
Persero (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan
keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegoisasi untuk
kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.
Tahun 2005 PT Askes (Persero) diberi tugas oleh pemerintah
melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor
56/MENKES/SK/12/2005,

sebagai

Penyelenggaraan

Program

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKEKIN). Mulai
tanggal

1

Januari

2014,

PT

Askes

Indonesia

(Persero)

bertatransformasi kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan sesuai
dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang BPJS.
Tranformasi tersebut diikuti dengan adanya pengalihan peserta,
program, asset dan liabilitas, peagawai serta hak dan kewajiban.
3.

Prinsip-prinsip Jaminan Kesehatan
a. Prinsip Kegotongroyongan
Prinsip kegotongroyongan dalam Jaminan Sosial harus terjadi
antara yang mampu kepada peserta yang kurang mampu, yang
beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan yang sehat
membantu

yang

sakit

secara

nasional.

Melalui

prinsip

kegotongroyongan ini kita dapat mewujudkan keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila. Hanya dengan prinsip
ini, cakupan universal dapat dicapai. Prinsip ini diwujudkan untuk
kewajiban membayar iuran presentase upah atau yang relative
porprosional terhadap pendapatan penduduk/peserta.
b. Prinsip Nirlaba
Kata nirlaba di Indonesia masih sering ditafsikan sebagai
“tidak boleh ada surplus”. Keliru besar. Yang tepat adalah bukan
untuk memebri keuntungan kepada sebagian orang atau badan
hukum yang biasa memegang saham.83
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c. Prinsip

Tata

kelola

Yang

Baik

(Good

Governance):

Keterbukaan, Kehati-hatian, Akuntabilitas, Efisiensi dan
Efektifitas
Dinegara maju, umumnya rakyat lebih senang membayar
pajak karena dana pajak, dana publik atau dana amanat, dikelola
dengan baik. Prinsip-prinsip menejemen yang baik juga berlaku
atas dana amanat.prinsip tata kelola yang baik merupakan
konsekuensi dari transaksi wajib pada pemegang amanat (Direksi,
Dewan Pengawas, dan seluruh pegawai BPJS). Jika semua orang
wajib mengiur (kecuali ia dalam keadaan tidak/kurang mampu)
maka segala kebijakan, penggunaan uang, investasi, harus
dilakukan secara terbuka. Harus diketahuai dengan mudah oleh
pengiur. Begitulah seharunya BPJS bekerja. Hanya saja dalam
BPJS semua kebijakan, penenrimaan, pengeluaran, investasi dan
segala transaksi lainnya harus dicatat dan tersimpan untuk waktu
yang lama.84
d. Prinsip Portabilitas
Prinsip ini berlaku bagi jaminan, manfaat (benefit) baik
berupa uang atau layanan yang menjadi hak peserta. Portable
artinya selalu dibawa, selalu berlaku ditanah air, selalu mengikuti
kebutuhan pesertadari lahir sampai mati. Karena prinsipnya peserta
harus selalu terjamin atau terlindungi kapan dan dimanapun dia
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berada di dalam yurisdiksi Indonesia. Jaminan sosial dimaksudkan
untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan sampai peserta
meninggal dunia. Peserta yang berpindah pekerjaan atau berpindah
tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
harus selalu terlindungi. Ketika orang sakit, maka sakit adalah
pencetus (triger) untuk mendapatkan hak jaminan kesehatan. Maka
BPJS tidak boleh membatasi jaminan pada suatu wilayah tertentu.
Penetapan dokter primer yang dibayar secara kapitasi berlaku untuk
masa normal. Ketika peserta sedang berpergian di luar wilayah
tempat tinggal atau tempat kerja, jaminan harus tetap berlaku. Itu
sebabnya BPJS bersekala nasional dan tidak terkait dengan
pemerintahan. Batas atministrasi pemerintahan tidak boleh
menghambat seorang peserta dari penerimaan pelayanan kesehatan.
Oleh karenanya, segala permenkes atau perda mengatur rujukan
disuatu wilayah administratif pemerintahan bertentangan dengan
prinsip ini tidak boleh dipatuhi.
e. Kepesertaan Bersifat Wajib
Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat
menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan
bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan
dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta
kelayakan penyelenggaraan program.

Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal,
bersamaan dengan sektor informal dapat menjadi peserta secara
mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional
dapat mencangkup seluruh rakyat.
f. Dana Amanat
Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana
titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaikbaik

dalam

rangka

mengoptimalkan

dana

tersebut

untuk

kesejahteraan peserta.
Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan soaial dipergunakan
selurunya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta.
3.

Tujuan Jaminan Kesehatan
dengan cara mempertanggungjawabkan atau mengalihkan pada
perusahaan asuransi. Resiko yang telah ada pada masyarakat tersebut
akan ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan asuransi.85
a. Pertanggungan oleh perusahaan asuransi dapat berupa pencegahan
terhadap

kerugian

sehingga

bertanggung

mendapatkan

keuntungan tertentu yang berupa pengurangan kerugian dan
pengurangan biaya lainnya yang menyangkut pertanggunagan
tersebut.
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b. Pertanggungan dalam bentuk pencegahan dan perlindungan untuk
memperkecil kerugiab yang terjadi dapat berupa pengeminiran
(meminimimalisasi) sebab-sebab

yang dapat

menimbulkan

kerugian, perlindungan produk atau orang yang akan dirugikan,
dan perlindungan agar produk yang telah rusak tidak semakin
rusak.
c. Pertanggunagan oleh perusahaan asuransi juga memberikan
keuntungan lainnya yakni dapat mengetahui besarnya resiko yang
timbul atau besarnya kerugian yang diderita karena dapat
diukur.86
4.

Manfaat Jaminan Kesehatan
Perpres nomor 12tahun 2013 tentang jaminan kesehatan juga
mengatur tentang manfaat apa saja yang didapat dari jaminan
kesehatan yang bersifat pelayanan perorangan, mencangkup pelayanan
promotif, preventif, kuratif dan rehabeletatif termasuk pelayanan obat
dan dan bahan medis yang diperlukan.
Sesuai pasal 21 ayat 1 bahwa manfaat pelayanan promotif dan
preventif meliputi pemberian layanan87:
a. Penyuluhan kesehatan perorangann
b. Imunisasi dasar
c. Keluarga berencana, dan
d. Skrining kesehatan.
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Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 21 Ayat 1.

Manfaat yang didapat bisa berupa tindakan non medis atau
tindakan medis, tindakan non medis seperti manfaat akomodasi dan
ambulans. Namun perlu diketahui bahwa ambulans dalam hal ini
hanya berlaku bagi pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan
kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan. Adapun
manfaat akomodasi diperinci lebih lanjut dalam pasal 23 berupa
layanan rawat inap sebagai berikut:
a. Ruang perawatan kelas III bagi;
1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan, dan
2) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan untuk
manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
b. Ruang perawatan kelas II bagi;
1) Pegawai Negeri Sipil dan penerimaan pension Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota
keluarganya;
2) Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II
beserta anggota keluarganya
3) Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II
beserta anggota keluarganya

4) Pegawai Pememrintah Non-Pegawai Negeri yang setara
pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II
beserta anggota keluarganya
5) Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua)
kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan
1(satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
6) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan
Pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas II.88
c. Ruang perawatan kelas I bagi;
1) Pejabat Negara dan anggota keluarganya
2) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota
keluarganya.
3) Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV
beserta anggota keluarganya
4) Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV
beserta anggota keluarganya
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Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS (Jakarta: Visimedia,

5) Pegawai Pemerintahan Non-Pegawai Negeri yang setara
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV
beserta anggota keluarganya
6) Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya
7) Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali
penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1
(satu) anak, beserta anggota keluarganya, dan
8) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan
Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas I.89
B. Penyelenggaran Jaminan Sosial
1.

Sistem Pembayaran Jaminan Kesehatan
Menurut pasal 32 bab V Permen Kesehatan RI Nomor 71 Tahun
2013 ayat 1-5 dijelaskan bahwa BPJS Kesehatan melakukan
pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan yang memberikan layanan
kepada peserta. Besaran pembayaran dilakukan BPJS Kesehatan
kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara
BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas Kesehatan di wilayah
Fasilitas Kesehatan sersebut serta mengacu pada standar tarif yang
telah ditetapkan oleh Menteri.
Kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas
Kesehatan dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan perwakilan
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Fasilitas Kesehatan di setiap provinsi. Dalam hal besar pembayaran
atas Program jaminan Kesehatan sesuai dengan tarif yang ditetapkan
Menteri.90
2.

Sanksi Denda Pelayanan
Pengaturan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran
iuran Jaminan Kesehatan diatur di Pasal 17A.1 Perpres RI No. 19
Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Perpres RI No. 12 Tahun
2013 Tentang Jaminan Kesehatan:
a. Dalam hal tersebut keterlambatan pembayaran iuran Jaminan
Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) dan dalam Pasal
17A Ayat (1), penjaminan Peserta diberhentikan sementara.
b. Pemberhentian

sementara

penjaminan

Peserta

sebagaimana

dimaksud dalam Ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif
kembali apabila Peserta:
1) Membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu
12 (dua belas) bulan; dan
2) Membayar iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri
pemberhentiaan sementara jaminan
c. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepersertaan
aktif kembali sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Peserta
bagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib membayar denda
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kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat
inap yang diperolehnya.
d. Denda bagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 2,5% (dua koma
lima persen) dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan
tertunggak dengan ketentuan:
1) Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan;
dan
2) Besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah).
3.

Operasional BPJS Kesehatan
Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan
secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/pemerintah untuk
program Jaminan Kesehatan.91 Beberapa ketentuan Iuran dibagi
sebagai berikut:
a. Bagi peserta Penerima Bantuan 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: 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi
kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
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c. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri
dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran
sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah per orang per bulan,
dibayar oleh pekerja penerima upah.
d. 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:
1) Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III.
2) Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang
per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas
II.
3) Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per
bulan dengan manfaat pelayanan perawatan kels I.
e. Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan dan
janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis
Kemerdekaan, iuran 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.

f. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap
bulan.92
4.

Tujuan dari Pemberlakuan Denda
Penetapan Perpres RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan,
pada dasarnya bermula dari upaya pemerintah membuat sebuah sistem
jaminan sosial nasional yang mampu memberikan kepastian
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Maka
guna

memwujudkan

hal

itu,

pemerintah

,membentuk

badan

penyelenggarayang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,
portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dan amanat. Dan hasil
pengelolaan dana jaminan seluruhnya untuk pengembangan program
dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.93
Pemberlakuan denda pelayanan 2,5% atas keterlambatan iuran
Jaminan Kesehatan merupakan langkah serta upaya BPJS Kesehatan
memberikan pelayanan optimal kepada peserta/masyarakat. Secara
harfiah, peraturan tersebut secara jelas menghilangkan besaran denda
sebelumnya denda presentase 2% dari iuran tertunggak. Denda
pelayanan 2,5% hanya berlaku pada peserta yang menggunakan
pelayanan kesehatan berupa rawat inap di rumah sakit. Denda tidak
92

Abdullah Amrin, “Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah
Asuransi Konvensional” (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016). 83.
93
Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial

berlaku pada pelayanan kesehatan yang lain, baik berupa rawat inap di
Puskesmas, rawat jalan dan yang lainnya. Dan juga denda tidak boleh
lebih dari 30 juta.94

Pemberlakuan

sanksi

denda

pelayanan

2,5%

memang

dilatarbelakangi atas pola perilaku peserta dalam membayar iuran
Jaminan Kesehatan. Masyarakat cenderung tidak patuh/tidak disiplin
dalam memenuhi kewajiban mengiur.

Direktur hukum, Komunikasi dan Hubungan Anatar Lembaga
BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi menilai regulasi sanksi denda
administrative ditunjukkan guna meningkatkan kedisiplinan peserta.
Sebab peraturan itu berlaku umum baik peserta (PPU) maupun
(BPPU). Peserta memang dipaksa untuk mentaati peraturan tersebut
jika masih ingin menggunakan

fasilitas kesehatan dari BPJS

Kesehatan. Pelayanan bisa didapatkan oleh peserta baik pada Fasilitas
Kesehatan Tinggkat Pertama (FKTP) dan rawat jalan pada Fasilitas
Kesehatan Rujukan (FKRTL) jika status kepesertaan telah aktif dan
kembali menggunakan fasilitas layanan kesehatan. Denda 2,5% dari
total diagnosa biaya kesehatan dikali bulan tertunggak. 95
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5.

Contoh Penghitungan Denda
Peserta Andi dengan nomor peserta 013012345678 pada tanggal
2 Juli 2016 membayar tunggakan iuran sebesar Rp. 833.140 (terdapat
tunggakan iuran 12 bulan), pada tanggal 25 Juli 2016 peserta dirawat
di RSU dengan diagnosa sakit Typhus dengan biaya pelayanan Rp.
30.000.000.

Maka

denda

pelayanan

yang

dikenakan

pesertaadalahRp.0(nolrupiah).
Jawab:
Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta tidak
dikenakan denda

pelayanan

karena

dasar perhitungan bulan

menunggak di bulan Juli 2016 adalah "0". 96
Peserta Anne dengan nomor peserta 0001543269875 pada
tanggal 15 Agustus 2016 membayar tunggakan denda sebesar Rp. 240
000 (menunggak 2 bulan), pada tanggal 31 Agustus 201G dirawar di
rumah sakit karena mendenta sakit Usus Buntu dengan besar biaya
pelayanan sebesar Rp. 40.000.000. Maka untuk dapat dilayani dan
biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan peserta harus membayar
denda awal sebesar : 2,5% x 1 x 40.000.000 = Rp 1 000.000.
Dari hasil verifikasi akhir ternyata diagnosa peserta tidak hanya usus
buntu, namun juga kanker usus dengan besar biaya pelayanan Rp.
70.000.000, sehingga sisa tagihan denda yang harus dibayarkan
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kembali oleh peserta adalah = (2,5% x 1 x Rp. 110.000.000) 1.000.000=Rp1.750.000
Jawab :
Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta yang
memiliki tunggakan iuran selama 2 bulan hanya dikenakan dasar
bulan perhitungan denda 1 bulan karena dasar perhitungan bulan
menunggak dimulai dari bulan Juli 2016, sehingga peserta hanya
dikenakan denda pelayanan 1 bulan saja. Selain itu peserta juga
diwajibkan untuk membayar kekurangan dan denda pelayanannya.
Peserta Ayu dengan nornor peserta 013087654321 pada tanggal
1 Juli 2016 membayar tunggakan iurannya selama 2 bulan lalu sebesar
Rp. 160.000. Pada tanggal 15 Agustus 2016 peserta tersebut harus
dirawat di RSU dengan diagnosa sakit Jantung dengan besar biaya
Pelayanan

Rp.

150.000

000.

Maka

besar

denda

yangharusdibayaradalahRp.0(nolrupiah).
Jawab:
Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta tidak
dikenakan denda karena Peserta tersebut dirawat di RSU pada hari ke
46/telahmelewatigraceperiod.97
Peserta Yusman dengan nomor peserta 013012348765 pada tanggal
30 Juni 2016 membayar tunggakan iuran selama 12 bulan terakhir
sebesar Rp. 780.000. Pada tanggal 15 Juli 2016 peserta tersebut harus
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dirawat di RSU dengan diagnosa sakit Usus Buntu dengan besar biaya
pelayanan Rp. 45.000.000. Maka besar denda yang harus dibayar
adalahRp.0(nolrupiah).
Jawab:
Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta tidak
dikenakan denda karena peserta telah melunasi seluruh tunggakan
iurannya sebelum tanggal 1 Juli 2016. Ketentuan atas perhitungan
denda dengan formulasi baru sesuai dengan Peraturan Presiden No. 19
Tahun 2016, mulai efektif berlaku per 1 Juli 2016.98
Peserta Boby dengan nomor peserta 0001238796024 pada bulan
Juli 2016 belum membayar iuran dan baru membayar iuran pada
tanggal 9 Agustus 2016 sebesar Rp. 160.000. Pada tanggal 15 Agustus
2016 peserta tersebut menderita sakit Hepatitis A sehingga harus
dirawat di Rumah Sakit dengan besar biaya pelayaann Rp.
40.000.000. Atas kondisi tersebut denda pelayanan yaan dikenakan
kepada peserta adalah Rp. 0.
Jawab:
Dari contoh kasus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peserta
belum dinyatakan menunggak, karena telah membayar total iuran Juli
-

Agustus

Peserta

Rendi

2016
dengan

belum
nomor

melewatitanggal11Agustus2016.
peserta

0005897421365

telah

menunggak 12 bulan dengan total tunggakan hingga September 2016
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sebesar Rp. 862.640. Pada tanggal 10 September 2016 peserta tersebut
membayar tunggakan iurannya. Pada tanggal 15 September 2016
peserta tersebut menderita sakit Hepalltis A dengan biaya pelayanan
Rp. 50.000.000, maka besar denda pelayanan yang harus dibayarkan
oleh peserta adalah 2,5% x 1 x Rp. 50.000.000 = Rp. 1.250.000.
Dalam masa perawatan peserta ternyata juga memiliki komplikasi
dengan

sakit

jantung dengan

biaya

pelayanan

sebesar

Rp.

100.000.000. Peserta menyatakan ingln mencicil untuk pembayaran
denda kedua, maka besar denda yang harus dibayarkan adalah = 2,596
x 1 x 100.000.000 = Rp. 2.500.000. Dengan cicilan (standar 3x cicil)
adalah 833.333. Pada bulan Oktober Peserta tidak membayar cicilan
denda kedua. Namun pada tanggal 10 November 2016 peserta masuk
kembali ke Rumah Sakit karena didiagnosa menderita sakit Hepatitis
Besar biaya pelayanan adalah Rp. 50.000.000. Maka besar biaya
denda ya, harus dibayarkan adalah 2,5% x 1 x 50.000.000 + 1.666.666
= 2.916.666.
Jawab:
Dari contoh kasus tersebut diatas peserta akan tetap dikenakan denda
pelayanan walaupun telah sembuh dari sakit pertama karena masih
dalam masa grace period 45 (empat puluh lima). Selain itu peserta
pada sakit kedua peserta diwajibkan menyelesaikan tunggakan cicilan
denda kedua dan ketiga pada bulan November 2016 ditambah dengan
dendapelayanandiagnoseawal.

Peserta Murdi (Kelas 3) dengan nomor peserta 0007895231468 telah
menunggak 12 bulan.99
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BAB IV

ANALISIS MAS>}LAH}AH TERHADAP PERPRES NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
A. Analisis Mas}lah}ah

Terhadap Tingkatan Kepentingan Penetapan

Denda Pada Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan
Kesehatan
Umat Islam sepakat bahwa tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain
adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak
mas}lah}ah sama halnya dengan membekukan shari>‟ah. Ini berdasarkan
firman Allah SWT dalam surat al-Anbiya>: 107.

ِة ِة
١٠٧نيا
َةاوص َة
ٰوكاإِةَّما َةاامحَة الّةص ٰوَةصَة َة
َة َة اأ َة
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya>)
Adapun bahwa kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam berkaitan
dengan menjaga kelima aspek terpenting dalam kehidupan manusia, hal ini
sebagaimana yang telah disepakati para „ulama bahwa kelima aspek itu
adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok
tersebut sangat urgen demi tegaknya shari>‟ah. Dan tidak ada yang lebih
diprioritaskan ketika terjadi benturan di antaranya.
Namun, jika dikategorikan dari segi prioritasnya, „ulama us}u>l fiqh
mengkategorikan kepentingan manusia menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:
D}aru>ri>yah, h}a>ji>yah dan tahsi>ni>yah.

Mas}lah}ah d}aru>ri>yah adalah mas}lah}ah pokok di mana apabila
mas}lah}ah ini tidak terpenuhi maka akan merusak atau membahayakan
kelima maqasi>d al-shari>‟ah. Sedangkan mas}lah}ah h}a>ji>yah
merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk
menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan
aspek h}a>ji>yah ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan
manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan
dan kesukaran saja.100 Dan yang terakhir adalah mas}lah}ah tah}si>ni>yah
yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasikan kelima maqas}i>d alshari>‟ah, tidak pula dalam rangka ih}tiya>t, namun dimaksudkan untuk
menjaga kehormatan dan melindungi kelima maqas}i>d al-shari>‟ah
tersebut.
Sesuai dengan graduasinya, maka yang paling utama adalah tingkatan
mas}lah}ah d}aru>riyah, kemudian h}a>ji>yah dan yang terakhir adalah
mas}lah}ah tah}si>ni>yah. Apabila dengan mas}lah}ah tah}si>ni>yah
belum dapat tercapai maka harus dicapai dengan mas}lah}ah h}a>ji>yah
atau d}aru> ri>yah. Tetapi, apabila dengan mas}lah}ah tah}si>ni>yah dan
h}a>ji>yah juga tidak bisa dicapai maka harus dicapai dengan mas}lah}ah
d}aru>ri>yah.101 Tingkatan-tingkatan kepentingan tersebut berlaku untuk
melindungi tujuan hukum Islam yang lima tidak terkecuali.
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Peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan sosial
nasional adalah prinsip taawun, tolong menolong dalam upaya memenuhi
kebutuhan sosial yaitu kesehatan masyarakat.
Seiring adanya aturan Islam tersebut, aturan denda pelayanan
sebagaimana amanat Perpres No.19 Tahun 2016 itu ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya rutin membayar iuran.
Dalam perjalanan program JKN-KIS selama ini ada peserta yang sudah
menggunakan manfaat tapi tidak mau menanggung beban iuran.
Pemberlakuan sanksi denda pelayanan 2,5% dilatar belakangi atas
pola perilaku peserta dalam membayar iuran jaminan kesehatan, masyarakat
cenderung tidak patuh/ tidak disiplin dalam memenuhi kewajiban memayar
iuran.

BPJS Kesehatan dalam mengupayakan jaminan sosial nasional
berprinsip pada asas kegotongroyongan, nirlaba keterbukaan, kehati-hatian,
akuntabilitas, protabilitas, pesertaan bersifat wajib, dana amanat dan dana
hasil pengelolaan jaminan sosial seluruhnya untuk mengembangkan
program dan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana
manusia tidak akan pisah darinya. Manusia mencari harta demi menjaga
eksistensinya dan menambah kenikmatan materi didunia. Islam membatasi 3
syarat dalam mencari harta, yakni harta dikumpulkan dengan cara yang

halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan harta harus dikeluarkan
dalam hak Allah serta masyarakat tempat dia hidup.102
Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut:
Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak
pencuri, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan
cara yang batil seperti merampok, menipu, atau memonopoli.
Kedua, harta tersesbut digunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa
ada unsure mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Maka
harta ini tidak dinafikahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.
Sangat jelas sekali bahwa harta tidak boleh diberdayakan untuk halhal yang baik dan haram. Melalui harta, jangan sampai berbuat suap atau
kesaksian palsu, atau digunakan untuk mencari kesenangan yang haram,
serta berbagai pekerjaan yang haram. Dalam Islam, harta adalah milik
Allah yang dititipkan pada alam sebagai anugerah untuk manusia. Harta
dan hak Allah seperti yang ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan
hak kelompok, golongan atau strata tertentu.103
Dalam masalah sosial, ketika Islam berpihak pada sekelompok umat
dan

menjadikan

kebutuhan

sebagai

tolak

ukur

kekuasaan,

makasesungguhnya Islam mempunyai target untuk menghindari semua
bahaya dan madarat yang muncul dari tindak pemusatan kekayaan Allah
(kekayaan umat) di tangan sebagian kecil orang-orang kaya yang memutar
dan membatasinya di kalangan mereka saja, karena dalam pengonsentrasian
102
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harta seperti ini benar-benar terdapat kerusakan dalam bidang materi,
pikiran, dunia dan agama.
Dalam Islam, kekayaan harus didistribusikan sesuai dengan
kebutuhan, sehingga kekayaan orang kaya tidak akan bertambah, dan harta
tidak menjadi penganiaya mereka.104 Sebagaimana dalam firman Allah:

َّم اأَةَة اَةا َّمٱُةا َةصَة ٰو َةاا ُةو لِةِةاه ۦا ِة اأَةه ِة ا ل ُة َة ٰو ا َةصِةصَّم ِةها َة لِةصَّم ُةو ِةلا َة لِة ِةذيا ل ُة َة ٰوَبا َة ليَة ٰوتَة َة ٰو ا
ٰو ِةك ِة
نيا ٱَةغِةيَة ِةاا ِة ُةكما َة َة ااَة تَةٰوى ُةك ُةما لَّم ُةو ُةلا
نيا َة ِة ا ل َّم ِةي ِة َة
اك َةااايَة ُةك َةنا ُة لَة َةا َة َة
َة َة َة
٧ا
يدا ل ِة َة ِةا
ْةا َّمٱَةاإِة َّمنا َّمٱَةا َة ِةد ُة

َة ُة ُةذ هُةا َة َة ا َة َة ٰوى ُةكما َة هُةا َة تَة ُة ْةا َة تَّم ُة

Apa saja harta rampasan (fay) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk
Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat
keras hukumannya. (QS. al-H}asr: 7)105
Program denda BPJS Kesehatan merupakan suatu kebijakan
pemerintah yang alokasi dananya sacara langsung dialokasikan kepada
seluruh peserta. Program denda BPJS Kesehatan dapat dikatakan sebagai
langkah dalam rangka perlindungan terhadap tujuan hukum Islam
(maqas}i>d al-shari>‟ah) yang diaplikasikan di suatu wilayah hukum yaitu
berupa perlindungan harta milik suatu negara untuk menjaga kestabilan
ekonomi, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
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Seperti disebutkan di atas, bahwa harta harus didistribusikan kepada
masyarakat. Untuk itu, program denda BPJS Kesehatan berupaya untuk
mengumpulkan harta dari keterlambatan pembayaran iuran yang wajib
diiur setiap bulannya, dan menarik harta berada diluar wilayah NKRI
untuk memanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.
Meskipun tanpa program denda BPJS kesehatan negara masih
berdiri, artinya tidak sampai merusak eksistensi negara. Namun, dengan
adanya denda ini, dapat menutupi defisit akan tetapi juga membantu
peserta BPJS Kesehatan lainnya, sehingga dapat meringankan kesulitan
dan lebih mudah mewujudkan tujuan. Sehingga apabila ditinjau dari segi
masl}ah}ah sesuai dengan prioritasnya, hal ini termasuk masl}ah}ah
h}a>ji>yah, dimana sebuah masl}ah}ah yang tidak dimaksudkan untuk
memelihara lima tujuan hukum Islam, akan tetapi dimaksudkan untuk
menghilangkan kesempitan atau dalam rangka ikhtiya>t terhadap lima
tujuan hukum Islam tersebut.
B. Analisis Mas}lah}ah Terhadap Tujuan Atas Denda Yang terdapat
Pada Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan
Dalam

Islam,

ditinjau

dari

segi

keluasan

cangkupannya,

mas}lah}ah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:106
1.

Masl}ah}ah „A>mmah
Masl}ah}ah „a>mmah

adalah kemaslahatan umum yang

menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak
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berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk
kepentingan mayoritas umat.
2. Mas}lah}ah Kha>s}s}ah
Mas}lah}ah kha>s}s}ah adalah kemaslahatan pribadi. Mas}lah}ah
kha>s}s}ah ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti
kemaslahatan

yang

berkaitan

dengan

pemutusan

hubungan

perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.
Sebagaimana telah diuraikan pada BAB III, bahwa program
BPJS Kesehatan ini bermanfaat untuk semua pihak, bukan hanya
beberapa golongan saja seperti yang banyak diisukan di banyak
media. Dalam kenyataanya banyak dana masuk yang digunakan untuk
kepentingan seluruh peserta. Sehingga pada sasarnya untuk rakyat.
Program ini juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.
Denda ditetapkannya peraturan tersebut, BPJS Kesehatan
berupaya memberikan layanan terbaik kepada peserta/masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aka nada dampak negatif dengan
ditetapkannya peraturan tersebut.
Dengan merujuk pada undang-undang yang mengatur Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan terkhusus Pemberlakuan denda
pelayanan 2,5% atas keterlambtan pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan, maka dapat disimpulkan:
1. Pemberlakuan denda pelayanan 2,5% berdasar pada maslahat yang
haqiqi. Yaitu tercapainya suatu sistem jaminan sosial nasional yang

berasas kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,
akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat,
dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk
pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya untuk
kepentingan peserta/masyarakat.
2. Pemberlakuan denda pelayanan 2,5% dan sistem jaminan sosial
secara umum telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
Sebagaimana yang telah dikehendaki bahwa pada prinsipnya
masyarakat berpedoman pada asas tolong menolong, saling
menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan,
persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain).
Salah satu prinsip kebijakan pemerintah adalah adanya tuntunan
kemaslahatan umum yang harus didahulukan untuk mencegah
kemadharatan. Dalam keadaan tertentu pemerintah mengadakan
kebutuhan rakyat di atas ada atau tidaknya harta. Tanpa terpenuhinya
hal tersebut, besar kemungkinan akan datang kemadaratan yang lebih
besar.
Dilihat dari tujuan dan manfaatnya, kebijakan denda pelayanan
2,5% ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum (mas}lah}ah
„a>mmah) sehingga program denda pelayanan 2,5% sesuai dengan
maqas}i>d shari>‟ah dalam hal perlindungan jiwa negara dan
perlindungan terhadap harta.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Program denda pelayanan 2,5% merupakan suatu kebijakan pemerintah yang
alokasi

dapa

pendapatannya

secara

langsung

dialokasikan

ke

peserta/masyarakat dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Meskipun tanpa

program denda BPJS kesehatan negara masih berdiri, artinya tidak
sampai merusak eksistensi negara. Namun, dengan adanya denda ini,
dapat menutupi defisit akan tetapi juga membantu peserta BPJS
Kesehatan lainnya. Sehingga apabila ditinjau dari segi masl}ah}ah
sesuai dengan prioritasnya, hal ini termasuk masl}ah}ah h}a>ji>yah.
2. Program denda pelayanan pada BPJS Kesehatan ini bermanfaat untuk

semua pihak, bukan hanya beberapa golongan saja seperti yang
dirisaukan peserta. Dalam kenyataan denda ini bermanfaat untuk semua
peserta

dan

dana

yang diperoleh

semua

dialokasikan

untuk

pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan
peserta. Sehingga program denda pelayanan dikategorikan ke dalam
mas}lah}ah „a>mmah.
B. Saran
1.

Bagi BPJS Kesehatan
Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negarayang
bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat. Dari itu BPJS Kesehtaan berupaya maksimal guna

mewujudkan sistem jaminan sosial prinsip kegotoroyongan, nirlaba,
keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan
bersifat wajib, dana amanat. BPJS Kesehatan harus memberikan
layanan yang maksimal kepada peserta/masyarakat.
2.

Bagi Masyarakat
Sistem Jaminan Sosial secara keseluruhan sudah tertata dengan baik.
Dari itu, masyarakat sebagai subyek pelaku/pengguna jaminan sosial
nasional bisa berperan partisipatif dalam mewujudkan sistem jaminan
sosial yang sesuai dengan tuntunan Peraturan Perundang-undangan
dan norma-norma yang lain.
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