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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang 

relevan dengan penelitian yang peneliti sedang lakukan, yang pertama pada 

artikel penelitian yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap 

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan  Kesehatan 

Nasional di Provinsi Bengkulu”  yang  ditulis  oleh  Desri  Suryani Yandrizal  

pada  Jurnal  Kesehatan Andalas. 2015; 4(1) (Yandrizal, 2015, p. 108). Tujuan 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah terhadap 

ketersediaan fisilitas kesehatan pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, 

menyusun skenario kemungkinan di masa mendatang dalam pelaksanaan JKN di 

Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan 

kualitatif dengan rancangan analisis formatif yang dirancang untuk menilai 

bagaimana program/kebijakan sedang diimplementasikan dan bagaimana 

pemikiran untuk memodifikasi serta mengembangkan sehingga membawa 

perbaikan. 

Penelitian yang kedua diambil dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Atik 

Wartini dengan judul “Jaminan Sosial Dalam Pandangan Ibnu Hazm dan 

Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia” dalam 

Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014: 245-275.  

Dalam paper ini ia membicarakan tentang konsep BPJS dan jaminan sosial dalam 

pandangan Ibnu Hazm bahwa Jaminan Sosial ala Ibnu Hazm mewajibkan bagi 

seluruh orang kaya yang ada di negeri tersebut yang wajib menanggung 

kehidupan orang miskin, sedangkan jika kita lihat BPJS yang ada di Negara 

Indonesia itu dibiayai dan dipungut dari masyarakat dan untuk masyarakat 

(Wartini, 2014, p. 273). 

Penelitian yang ketiga dalam WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora, 

Vol 18, No 2 (2015) yang ditulis oleh Yudiyanto Tri Kurniawan, Sanggar Kanto, 

dan  Mardiyono dengan  judul  “Strategi Optimalisasi Implementasi Jaminan 
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Kesehatan Nasional Untuk keluarga miskin di Puskesmas Kedamean.” Penelitian 

ini bertujuan untuk merumuskan Strategi Optimalisasi Implementasi JKN untuk 

keluarga miskin di Puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif 

dengan metode Studi Kasus, yang mengambil lokasi di wilayah kerja Puskesmas 

Kedamean (Kurniawan, 2015).  

Penelitian keempat dalam jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan - 

Vol. 9 No. 1 Januari 2006 dengan judul “Mengembangkan Kriteria Keluarga 

Miskin dalam Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi 

Masyarakat Miskin” yang ditulis oleh Ristrini. Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa dalam rangka   penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi 

Masyarakat Miskin diperlukan pengembangan tentang kriteria keluarga miskin 

yang dipakai sebagai sasaran program.  Inti masalah kemiskinan terietak  pada apa 

yang disebut sebagai 'deprivation trap', yang terdiri dari lima ketidakberuntungan 

yang melilit kehidupan keluarga miskin, meliputi (1) kemiskinan itu sendiri, (2) 

kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan, dan (5)  ketidakberdayaan 

(Ristrini, 2006, p. 5). 

Penelitian kelima dalam Ulul Albab Jurnal Studi Islam vol. 14, no.2; 2013 

yang ditulis oleh Toriqudin dengan judul “Teori Maqashid Al-syariah 

Perspektif Ibnu Ashur.” Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori 

maqashid al-syariah menurut Ibnu Ashur. Dengan harapan agar bisa mengetahui 

karakteristik dan keunikan teori tersebut. Di tangan Ibnu Ashur, maqashid al-

syariah mudah untuk diterapkan pada masalah-masalah kekinian sehingga syariah 

Islamiyah akan selalu bisa menjawab tantangan zaman atau dengan kata lain 

shalihun li kulli zaman wa al makan. Ada beberapa pembaharuan yang 

dilakukan oleh Ibnu Ashur di bidang maqashid al-syariah di antaranya ialah 

semua hukum baik yang bersifat mu‟amalah (transaksional) atau ibadah (ritual), 

semuanya mempunyai illat (sebab), dalam mengoperasionalkan teori maqashid ia 

berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu maqam khitab al syar‟iy (situasi dan 

kondisi khitab syar‟iy), al tamyiz baina al wasilah wa al maqshud (membedakan 

antara prasarana dan tujuan), istiqra‟ (induksi). Teori maqashid al-syariah Ibnu 
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Ashur secara global didasarkan pada maqasid al ammah dan maqasid al khasah, 

sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid  dengan menggunakan 

fitrah, maslahah, dan ta‟lil. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai 

maslahah atau tidak, Ibnu Ashur menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu 

maslahah bagi umat, maslahah bagi kelompok atau individu, dan untuk 

merealisasikan kebutuhan (Thoriqudin, 2013, p. 1). 

Penelitian keenam yang tercantum dalam Ulul Albab Jurnal Studi 

Islam vol. 14, no. 2 tahun 2013 yang ditulis oleh Muhammad Aziz dan Sholikah 

dalam judul “Metode Penetapan Maqhasid Syari‟ah: Studi Pemikiran Abu 

Ishaq Al- Syatibi.” Penelitian ini membahas tentang bagaimana metode penetapan 

maqashid al-syariah menurut Al-Syatibi. Menurut Al-Syathibi, ada empat cara 

yang dapat digunakan  sebagai  metode  penetapan  maqashid  al  syari‟ah,  yaitu:  

Pertama, mujarrad al amr wa an nahy al ibtida‟i at tasrihi. Kedua, 

memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan. Ketiga, 

memperhatikan semua maqashid turunan (at tabi‟ah). Keempat, tidak adanya 

keterangan syar‟i (sukut asy sayri‟). Ruh dan inti setiap sesuatu yang disyariatkan 

oleh Islam, pada dasarnya adalah antara mendatangkan kemaslahatan untuk 

manusia dan mencegah bahaya baginya. Hal ini penting untuk diketahui selain 

menjalani seluruh syariat yang diembankan Allah kepada hamba-Nya, ada juga 

yang lain, yaitu mengetahui dan menentukan seluk beluk maksud dan tujuan atas 

pensyariatan suatu hukum tertentu (Sholikah, 2013, p. 1). 

Penelitian ketujuh dalam  Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 

Vol. 3, No. 2 tahun 2013 yang ditulis oleh Eva Muzlifah dalam judul “Maqashid 

al-syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam.” Benang merah yang dapat 

diambil dari uraian di atas adalah bahwa maqashid al-syariah sebagai tujuan 

dibalik adanya serangkain aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan 

tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan 

bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu Muslim harus mengarah 

pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam maqashid al-

syariah. Berdasar penjelasan tersebut, maka Ekonomi Islam juga menempatkan 



15 
 

 
 
  

 

Maqashid  Syari‟ah sebagai  acuan,  sehingga  sistem  dan  ilmu  yang  kini  

tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan terhadap kompleknya 

problem ekonomi kekinian  yang  kian akut.  Para mujtahid di bidang Ekonomi 

Islam sudah semestinya menerapkan maqashid al-syariah dalam proses analisis 

mereka tentang ekonomi. Maqashid al-syariah dalam dataran idealnya juga harus 

berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya 

sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus 

menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara maqashid al-syariah 

(Muzlifah, 2013, p. 90). 

Penelitian kedelapan dengan judul “Membangun Konstruksi Keilmuan 

Ekonomi  Islam”  yang ditulis oleh Yulizar D. Sanrego Nz dalam jurnal 

ISLAMICA, Vol. 5, No. 1, September 2010. Penelitian ini menyebutkan 

bahwa ada empat hal fundamen yang memberikan pengaruh sangat besar umat 

manusia dalam cara mereka ber-ekonomi; (1)Konsep Tauhid (2)Konsep 

Nubuwwah (3)Konsep Khalifah (4)Konsep Alam semesta. Artinya, pemahaman 

yang komprehensif tentang pokok-pokok di atas akan memberikan arah yang 

jelas bagaimana seharusnya melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Pada 

pemahaman ini ingin menegaskan bahwa proses terjadinya aktivitas ekonomi 

merupakan sunnat Allah ketika manusia diciptakan di satu sisi dan penyediaan 

alam beserta isinya di sisi lain dalam rangka bertahan hidup dan mencapai 

kesejahteraan hidupnya. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem 

ajaran Islam. Dia merupakan ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari 

Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan 

shari„at-Nya. Dia bukan lahir sebagai produk alternatif dari sistem yang sedang 

berlaku sekarang (sosialis maupun kapitalis), tetapi merupakan sunnat Allah 

(ketetapan Allah) yang seharusnya diaplikasikan di sepanjang lembaran sejarah 

peradaban manusia. Ekonomi Islam mengandung dua pemaknaan sekaligus yaitu 

sebagai sistem nilai maupun sebagai sistem analisa (ilmu) (Sanrego, 2010). 
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Penelitian yang selanjutnya terdapat dalam Publika, Jurnal S-1 Ilmu 

Administrasi Negara volume 5 nomor 1 edisi Maret 2016 yang ditulis oleh 

Munawir Tulus Sugiarto dengan judul “Kualitas Pelayanan Pasien BPJS di 

Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso.” Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman, deskripsi, dan analisis mengenai 

kualitas pelayanan pasien BPJS di RSUD dr. Soedarso. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori kulaitas pelayanan dari Parasuraman yaitu 

reliability, assurance, tangibles, emphaty, dan responsiveness. Hasil analisis dari 

dimensi reliability ialah belum maksimal yakni pasien masih menunggu 

kedatangan petugas kesehatan. Dimensi assurance pada sikap, kompetensi 

petugas kesehatan dan keamanan obat cukup seimbang karena masih ada sebagian 

pasien yang merasa puas. Dimensi tangibles yang belum maksimal pada 

kenyamanan, kondisi bangunan, jalan dan parker, stok obat, jumlah tenaga 

kesehatan dan alat medis. Dimensi emphaty juga belum maksimal pada 

kemudahan, komunikasi, dan kendala, sedangkan perhatian sudah maksimal. 

Dimensi responsiveness pada waktu pelayanan juga belum maksimal (Sugiarto, 

2016). 

Penelitian selanjutnya pada skripsi dengan judul “Hubungan Terpaan 

Sosialisasi BPJS Kesehatan dan Sikap Masyarakat Pada Program dengan 

Keputusan Masyarakat Sebagai Peserta BPJS Kesehatan” yang ditulis oleh 

Prescilla Roesalya, mahasiswa sarjana strata satu program studi ilmu komunikasi 

Universitas Diponegoro Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan terpaan sosialisasi BPJS Kesehatan dan sikap masyarakat pada program 

dengan keputusan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah warga Kecamatan Candisari, kelurahan Jatingaleh, RT 

02 RW 03 dengan rentan usia 20-60 tahun. Responden yang terlibat dalam 

penelitian ini sebanyak 100 sampel. Di dalam penelitian ini menggunakan teori 

difusi- inovasi  dan  Analisis  yang  digunakan  adalah  Analisis  kuantitatif  

dengan  menggunakan Korelasi kendall (Roesalya, 2014, p. ii).  

Kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah terdapat hubungan antara 
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terpaan sosialisasi program BPJS Kesehatan dengan keputusan masyarakat 

sebagai peserta program BPJS Kesehatan.  Hal ini berarti pesan yang disampaikan 

melalui sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan berkaitan dalam 

pembuatan keputusan masyarakat untuk bergabung menjadi peserta BPJS 

Kesehatan sehingga sosialisasi merupakan hal yang penting agar masyarakat 

mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan dan yang ingin disampaikan 

oleh BPJS Kesehatan sehingga akan membantu untuk menghasilkan keputusan 

masyarakat yang menguntungkan BPJS Kesehatan serta terdapat hubungan antara 

sikap masyarakat pada program BPJS Kesehatan dengan keputusan masyarakat 

sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal ini menunjukan bahwa ada kaitannya 

mengenai bagaimana masyarakat bersikap terhadap suatu program dengan 

keputusan yang akan diambil. Sehingga BPJS kesehatan harus bisa mengambil 

hati masyarakat dengan  memberikan  apa yang dan dibutuhkan oleh masyarakat 

sehingga kelak masyarakat dapat memberikan sikap yang positif terhadap 

program BPJS Kesehatan yang pada akhirnya kelak akan membantu masyarakat 

dalam mengambil keputusan yang positif pula (Roesalya, 2014, p. vi). 

Penelitian selanjutnya yang telah dikaji oleh Atika Rukminastiti Masrifah
 

& Achmad Firdaus dalam The First International Conference On Shari‟ah 

Oriented Public Policy In Islamic Economic System (ICOSOPP 2015) 

”Formulating Effective Public Policy in the Islamic Economic System under the 

Framework of Shari‟ah” 30-31 March 2015, Ar-Raniry State Islamic University, 

Banda Aceh, Indonesia, dengan judul “The Framework of Maslahah Performa as 

Wealth Management System and Its Implication for Public Policy Objectives.” 

Kajian ini mengusulkan kerangka Maslahah Performa sebagai sistem pengelolaan 

harta dalam rangka menyoroti kontribusinya terhadap isu-isu kontemporer 

mengenai kebijakan publik dalam kaitannya terhadap sistem ekonomi Islam. 

Dalam menentukan kebijakan publik, pemerintah diharapkan mampu menciptakan 

maslahah bagi masyarakat.  
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Maslahah adalah konsep bersifat kualitatis. Dibutuhkan metodologi yang 

tepat untuk mengukur penerapan kemaslahatan di dalam sebuah pemerintahan. 

Diperlukan keberadaan skor kuantisasi untuk mengelola kinerja pemenuhan 

kebutuhan dasar pemerintahan. Sistem yang dimaksud adalah sistem 

pengelolaan kinerja pemerintahan berbasis maqasid a l - syariah atau disebut 

pula dengan Maslahah Performa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan enam orientasi kemaslahatan, yaitu: a. Orientasi ibadah 

sebagai cara pandang atas terjaga dan terpeliharanya agama di dalam 

pemerintahan. b. Orientasi proses internal sebagai cara pandang atas terjaga dan 

terpeliharanya jiwa pemerintahan. c. Orientasi bakat sebagai cara pandang atas 

terjaga dan terpeliharanya keturunan. d. Orientasi pembelajaran sebagai cara 

pandang atas terjaga dan terpeliharanya akal. e. Orientasi  masyarakat  sebagai  

cara  pandang  atas  terjaga  dan  terpeliharanya hubungan pemerintah dengan 

masyarakat. f. Orientasi harta kekayaan sebagai cara pandang atas terjaga dan 

terpeliharanya harta (Firdaus, 2015, p. 327). Untuk memudahkan dalam 

pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini: 

No Tahun Peneliti Judul Penelitian Hasil/Temuan Hal Penerbit 

1. 2015 Desri 

Suryani Y 

Analisis Peran Pemerintah 

Daerah terhadap 

Ketersediaan Fasilitas 

Kesehatan pada 

Pelaksanaan Jaminan  

Kesehatan Nasional di 

Provinsi Bengkulu 

Peran pemerintah  

daerah terhadap 

ketersediaan fasilitas 

kesehatan pada 

pelaksanaan jaminan 

kesehatan nasional di 

provinsi Bengkulu 

sudah cukup vital. 

108 Jurnal 

Kesehatan 

Andalas 

2. 2014 Atik 

Wartini 

Jaminan Sosial dalam 

pandangan Ibn Hazm dan 

relevansinya dengan 

pengembangan jaminan 

social di Indonesia 

Ibnu Hazm 

mewajibkan bagi 

seluruh orang kaya di 

negeri tersebut 

menanggung 

kehidupan orang 

miskin 

273 Jurnal 

Studi 

Islamika 

3. 2015 Yudianto, 

Sanggarka

Strategi optimalisasi 

implementasi jaminan 

Terciptanya rumusan 

dalam strategi 

pengoptimalisasian 

- WACANA

, jurnal 
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nto, & 

Mardiyono 

kesehatan nasional untuk 

keluarga miskin di 

puskesmas Kedamean 

implementasi JKN 

untuk keluarga miskin 

di puskesmas 

Kedamean 

social dan 

humaniora 

4. 2006 Ristrini Mengembangkan kriteria 

keluarga miskin dalam 

penyelenggaraan jaminan 

pemeliharaan kesehatan 

bagi masyarakat miskin 

Dalam 

penyelenggaraan 

jaminan kesehatan bagi 

masyarakat miskin 

diperlukan 

pengembangan tentang 

kriteria keluarga 

miskin yang dipakai 

sebagai sasaran 

program yang terletak 

pada apa yang disebut 

“deprivation trap”  

5 Jurnal 

buletin 

penelitian 

sistem 

kesehatan 

5. 2013 Toriqudin Teori maqashid al-syari‟ah 

perspektif Ibnu Ashur  

Teori maqashid al-

syariah Ibnu Ashur 

secara global 

didasarkan pada 

maqasid al ammah dan 

maqasid al khasah, 

sementara dasar 

pemikiran dalam 

menetapkan maqashid  

dengan menggunakan 

fitrah, maslahah, dan 

ta‟lil. 

18 Ulul albab 

jurnal studi 

Islam 

6. 2013 Muhamma

d Aziz & 

Solikah 

Metode penetapan 

maqashid syari‟ah: studi 

pemikirn Abu Ishaq Al-

Syatibi 

Menurut Syatibi, cara 

menetapkan maqashid 

al syariah antara lain: 

1) Mujarrad al amr wa 

an nahy al ibtida‟i at 

tasrihi, 2) 

Memperhatikan 

konteks illat dari setiap 

perintah dan larangan, 

3) Memperhatikan 

semua maqashid 

turunan (at tabi‟ah), 4) 

Tidak adanya 

keterangan syar‟i 

(sukut al syar‟i). 

17 Ulul albab 

jurnal studi 

Islam 

7. 2013 Eva 

Muzlifah 

Maqashid syari‟ah sebagai 

paradigm dasar ekonomi 

islam 

Semua aspek dalam 

kehidupan individu 

Muslim harus 

mengarah pada 

tercapainya 

90 Economic: 

jurnal 

ekonomi 
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kemaslahatan seperti 

yang dikehendaki 

dalam maqashid al-

syariah. Berdasar 

penjelasan tersebut, 

maka Ekonomi Islam 

juga menempatkan 

Maqashid  Syari‟ah 

sebagai  acuan,  

sehingga  sistem  dan  

ilmu  yang  kini  

tengah diformulasikan 

dapat memberi 

kemaslahatan terhadap 

kompleknya problem 

ekonomi kekinian  

yang  kian akut 

dan hokum 

Islam 

8. Yulizar 2010 Membangun kontruksi 

keilmuan ekonomi islam 

ada empat hal 

fundamen yang 

memberikan pengaruh 

sangat besar umat 

manusia dalam cara 

mereka ber-ekonomi; 

(1)Konsep Tauhid 

(2)Konsep Nubuwwah 

(3)Konsep Khalifah 

(4)Konsep Alam 

semesta. Artinya, 

pemahaman yang 

komprehensif tentang 

pokok-pokok di atas 

akan memberikan arah 

yang jelas bagaimana 

seharusnya melakukan 

aktivitas-aktivitas 

ekonomi 

- Islmica  

9. 2016 Munawir 

Tulus 

Kualitas pelayanan pasien 

BPJS di instalasi rawat 

jalan RSUD dr. Soedarso 

Hasil analisis dari 

dimensi reliability ialah 

belum maksimal yakni 

pasien masih 

menunggu kedatangan 

petugas kesehatan. 

Dimensi assurance 

pada sikap, kompetensi 

petugas kesehatan dan 

keamanan obat cukup 

- Publika  



21 
 

 
 
  

 

seimbang karena masih 

ada sebagian pasien 

yang merasa puas. 

Dimensi tangibles yang 

belum maksimal pada 

kenyamanan, kondisi 

bangunan, jalan dan 

parker, stok obat, 

jumlah tenaga 

kesehatan dan alat 

medis. Dimensi 

emphaty juga belum 

maksimal pada 

kemudahan, 

komunikasi, dan 

kendala, sedangkan 

perhatian sudah 

maksimal. Dimensi 

responsiveness pada 

waktu pelayanan juga 

belum maksimal 

10. 2014 Prescilla 

Roesalya 

Hubungan terpaan 

sosialisasi BPJS 

Kesehatan dan sikap 

masyarakat pada program 

dengan keputusan 

masyarakat sebagai 

peserta BPJS Kesehatan 

Terdapat hubungan 

antara terpaan 

sosialisasi program 

BPJS Keehatan dengan 

keputusan masyarakat 

sebagai peserta 

program BPJS 

Kesehatan 

- Universita

s 

Diponegor

o 

Semarang 
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11. 2015 Atika 

Rukminast

iti & 

Achmad 

Firdaus 

The Framework of 

Maslahah Performa as 

Wealth Management 

System and Its Implication 

for Public Policy 

Objectives 

Kajian ini mengusulkan 

kerangka Maslahah 

Performa sebagai 

sistem pengelolaan 

harta dalam rangka 

menyoroti 

kontribusinya terhadap 

isu-isu kontemporer 

mengenai kebijakan 

publik dalam kaitannya 

terhadap sistem 

ekonomi Islam. 

Diperlukan keberadaan 

skor kuantisasi untuk 

mengelola kinerja 

pemenuhan kebutuhan 

dasar pemerintahan. 

Sistem yang dimaksud 

adalah sistem 

pengelolaan kinerja 

pemerintahan berbasis 

maqasid a l - syariah 

atau disebut pula 

dengan Maslahah 

Performa 

327 ICOSOPP 

2015 

 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 

Berdasarkan beberapa literatur yang telah peneliti paparkan sebelumnya 

dengan tujuan untuk membandingkan dengan penelitian lainnya dan mengetahui 

seberapa banyak penelitian ini telah dilakukan, maka telah jelas disebutkan bahwa 

belum pernah ada yang melakukan penelitian serupa sebelumnya. Jika berbicara 

mengenai peran dan eksistensi BPJS Kesehatan dalam peningkatan kesehatan 

masyarakat, akan banyak sekali ditemukan penelitian-penelitian terkait hal itu. 

Oleh karena itu, peneliti berusaha menumbuhkan hal yang berbeda daam 

penelitian ini, yakni analisis terhadap peran dan eksistensi BPJS Kesehatan dalam 

upaya peningkatan kesehatan masyarakat ditinjau dari kacamata maqashid al-

syariah. Hal ini menjadi penting dan akan memiliki kontribusi besar bagi seluruh 
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lapisan masyarakat, sebab negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk 

muslim mayoritas terbesar di dunia. 

B. Landasan Teori 

1. Peran 

a. Pengertian Peran 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat. Peran menurut Soekanto (2009, pp. 212-213) adalah proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara 

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang 

lain dan sebaliknya.  

b. Indikator-Indokator Peran 

Dalam penelitian ini, ada beberapa indikator yang digunakan dalam 

kaitannya dengan peran BPJS Kesehatan, di antaranya  pelayanan masyarakat, 

kemudahan akses informasi, ketersediaan sarana kesehatan, perubahan kondisi 

peserta, intensitas sosialisasi yang dilakukan. Seperti yang telah terangkup dalam 

gambar di bawah ini:  
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Gambar 2.1 

Indikator-indokator Peran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BPJS Kesehatan 

a. Pengertian BPJS 

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Pasal 2 

meneyebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional 

berdasarkan azas: 

1)  Kemanusiaan; 

2)  Manfaat; dan 

3)  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan 

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau 

anggota keluarganya. Adapun pasal 4 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi bahwa BPJS menyelenggarakan 

Pelayanan 
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Indikator Peran  

Kemudahan akses 

informasi 
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Perubahan kondisi 

peserta 

Intensitas sosialisasi 

yang dilakukan 



25 
 

 
 
  

 

sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:  

1)  Kegotongroyongan; 

2)  Nirlaba; 

3)  Keterbukaan;  

4)  Kehati-hatian;  

5)  Akuntabilitas;  

6)  Portabilitas; 

7)  Kepesertaan bersifat wajib; 

8)  Dana amanat; dan 

9)  Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya 

untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan 

peserta. 

b. Fungsi BPJS 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 UU No. 24 Tahun 2011 bahwa 

BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam melaksanakan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: 

1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 

2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 

3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah; 

4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta; 

5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 

6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan 

sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan 

7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan 

sosial kepada peserta dan masyarakat. 
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c. Wewenang BPJS 

Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang 

untuk: 

1) Menagih pembayaran iuran; 

2) Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek 

dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 

solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 

3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta 

dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 

4) Membuat  kesepakatan dengan fasilitas kesehatan  mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 

ditetapkan oleh pemerintah; 

5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 

 

d. Hak dan Kewajiban BPJS 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 UU No. 24 Tahun 2011, BPJS berhak untuk: 

1) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang 

bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

2) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. 
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Selanjutnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU tersebut bahwa 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 

berkewajiban untuk: 

1) Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta; 

2) Mengembangkan  aset  dana  jaminan  sosial  dan  aset  BPJS  

untuk  sebesar- besarnya kepentingan peserta; 

3) Memberikan  informasi  melalui  media  massa  cetak  dan  

elektronik  mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan 

hasil pengembangannya; 

4) Memberikan  manfaat  kepada  seluruh  peserta  sesuai  dengan  

undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional; 

5) Memberikan  informasi  kepada  peserta  mengenai  hak  dan  

kewajiban  untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 

6) Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk 

mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya; 

7) Memberikan  informasi  kepada  peserta  mengenai saldo  jaminan  

hari  tua  dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

8) Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

9) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria 

yang lazim dan berlaku umum; 

10) Melakukan  pembukuan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang  

berlaku  dalam penyelenggaraan jaminan sosial; dan 

11) Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi 

keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden 

dengan tembusan kepada DJSN. 

e. Peran Negara dalam Kesejahteraan Masyarakat 

Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, tidak dapat menafikan peran 

penting Negara di dalamnya. Seperti yang telah diatur dalam UU No. 11 tahun 
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2009 tentang  kesejahteraan  sosial,  bahwa  dalam  hal  ini  Negara  memiliki  

peran  yang sangat krusial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 24 

UU No. 11 tahun 2009 menyebutkan bahwa: 

a. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung  jawab: 

1)  Pemerintah; dan 

2)  Pemerintah daerah. 

b. Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. 

c. Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf  b dilaksanakan: 

1)  Untuk tingkat provinsi oleh gubernur; 

2)  Untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. 

Sebagaimana disebutkan pula dalam pasal 25 UU No. 11 tahun 2009 

tentang kesejahteraan sosial bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: 

a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial; 

b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial; 

e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya; 

f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di 

bidang kesejahteraan sosial; 

g. Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi 

pelayanan kesejahteraan sosial; 
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h. Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan 

aktivitas pembangunan; 

i. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial; 

j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi 

terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

k. Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

l. Memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; 

m. Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan 

sosial; 

n. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Adapun wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial tercantum dalam pasal 26 UU No. 11 tahun 2009 yang menyebutkan 

bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

meliputi: 

a. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; 

b. Penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan 

sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial; 

c. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

d. Pelaksanaan  kerja  sama  dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  

dengan negara   lain,  dan   lembaga   kesejahteraan   sosial,   baik   

nasional   maupun internasional; 

e. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan  

penyaluran bantuan sosial; 

f. Pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat; 

g. Pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; 



30 
 

 
 
  

 

dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan 

sosial. 

3. Kesejahteraan Sosial 

a. Pengertian Kesejahteraan Sosial 

Menurut  Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan 

sosial bahwa definisi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual,   dan   sosial   warga   negara   agar   dapat   hidup   layak   dan   

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan  fungsi sosialnya. 

Ayat (2) pasal 1 UU No. 11 tahun 2009 juga memberikan definisi tentang 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan 

berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga 

negara, yang meliputi  rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

dan perlindungan sosial. 

b. Tujuan Kesejahteraan Sosial 

Pasal 3 UU No. 11 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: 

1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; 

2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; 

3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan 

menangani masalah kesejahteraan sosial; 

4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial 

dunia usaha dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  secara  

melembaga  dan berkelanjutan; 

5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 

berkelanjutan; dan 

6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan 
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sosial. 

c. Sasaran dan Jenis Kesejahteraan Sosial 

UU No 11 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan tentang 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: 

1) Perseorangan; 

2) Keluarga; 

3) Kelompok; dan/atau 

4) Masyarakat. 

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada 

mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan 

memiliki kriteria masalah sosial: 

1) Kemiskinan; 

2) Ketelantaran; 

3) Kecacatan; 

4) Keterpencilan; 

5) Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; 

6) Korban bencana; dan/atau 

7) Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 

Adapun dalam pasal 6 UU No. 11 tahun 2009 disebutkan bahwa 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: 

1) Rehabilitasi sosial; 

2) Jaminan sosial; 

3) Pemberdayaan sosial; dan 

4) Perlindungan sosial. 

4. Maqashid Al-Syari’ah 

Tujuan disyariahkan hukum sering diistilahkan dengan al- maqashid al-

syari‟ah. Secara umum tujuan disyariahkan hukum adalah untuk mewujudkan 
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kemashlahatan. Kemashlahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga 

tingkatan, yaitu untuk menjamin hal-hal yang dharuri (kebutuhan dharuriyat), 

pemenuhan kebutuhan-kebtuhan hajiyat dan kebutuhan akan kebaikan-kebaikan 

(kebutuhan  tahsiniyat).  Ketiga  hal  ini  merupakan  suatu  yang  bersifat  

hirarkis. Artinya bahwa kebutuhan tahsiniyat tidak boleh dipenuhi selama belum 

terpenuhinya kebutuhaan hajiyat. Sedangkan kebutuhan hajiyat tidak boleh 

dipenuhi kecuali telah terjaminnya kebutuhan dharuriyat. Pemahaman ini penting 

karena nash-nash syar‟i tidak akan dapat difahami dengan pemahaman yang 

benar, kecuali apabila maksud umum syara‟ dalam pensyariatan hukum diketahui. 

Ahmad Firdaus (2013, p. 29) dalam (Zidan, 1997) menyebutkan bahwa Al-

Ghazali menjelaskan hasil yang diharapkan dari segala aktifitas adalah 

keselamatan hidup di akhirat dan kesuksesan hidup di dunia.  Inilah yang 

dimaksud dengan falah. Falah dapat diwujudkan dengan memperjuangkan 

tercapainya pemenuhan kebutuhan manusia secara seimbang atau maslahah. 

Keseimbangan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan 

kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi dapatlah disebutkan 

bahwa maslahah adalah langkah perantara menuju tujuan hidup manusia yang 

sebenarnya yaitu falah. 

Hal ini berarti sejalan dengan tujuan utama shari‟ah (al-Shātibi) yaitu 

menjaga dan memelihara agama (hifdzu „ala al-din), menjaga dan memelihara 

jiwa/life (hifdzu „ala al-nafs), menjaga dan memelihara akal/intellect (hifdzu „ala 

al-„aqal), menjaga dan memelihara keturunan/progency (hifdzu „ala al-nasl), serta 

menjaga dan memelihara harta/wealth (hifdzu „ala al-mal). Al-Shatibi membagi 

maslahah menjadi tiga tingkatan. Maslahah tingkat paling rendah yaitu 

pemenuhan terhadap kebutuhan pokok disebut maslahah dharuriyah  (kebutuhan 

dasar umat manusia di dunia dan akhirat). Maslahah tingkat kedua disebut 

maslahah hajiyah (kebutuhan pendukung) dan maslahah tingkat ketiga disebut 

maslahah tahsiniyah  (kebutuhan pelengkap) (Firdaus A. , 2013, p. 29). 

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dikenal 
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dengan istilah kebutuhan primer. Termasuk dalam kebutuhan dharuriyat ini 

adalah memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan (kehormatan), dan 

(5) harta. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-

maqasid al-khamsah. Kelima hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut 

(Yulkarnain, 2008): 

a. Perlindungan Agama Islam (hifz al-din) 

Pemeliharaan agama Islam adalah hal yang paling esensial dari 

diturunkannya syariah. Hal ini dikarenakan agama Islam, dalam hal ini 

keseluruhan akidah, syariah dan akhlak adalah merupakan kebutuhan pertama 

dan utama manusia. Tanpa agama Islam manusia tidaklah berarti di hadapan Sang 

Khalik. Tegaknya agama secara sempurna adalah merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengaku bersyahadat, bahwa tidak ada 

Tuhan  selain  Allah.  Ini sejalan dengan keberadaan agama Islam itu sendiri 

sebagai satu-satunya jalan yang benar untuk menuju kemashlahatan dunia dan 

akhirat. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama 

serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan maka berbagai macam 

hukum disyariahkan. Misalnya untuk menjamin tegaknya agama Islam secara 

kaffah maka jihad sebagai suatu sarana telah ditetapkan oleh Allah. Adanya jihad 

ini adalah wajib untuk memelihara agama, meskipun harus mengobarkan jiwa 

dan harta, sebab memelihara agama adalah jauh lebih penting daripada 

memelihara jiwa atau harta. 

b. Perlindungan Jiwa (hifz al-nafs)  

Memelihara dan menjamin jiwa adalah memelihara hak untuk hidup 

secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. 

Untuk memelihara dan menjamin jiwa, Islam menghukumi wajib bagi setiap 

individu untuk mencari sarana penghidupan. Diharamkan menghilangkan jiwa diri 

sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Dalam masalah perlindungan 

terhadap jiwa ini Islam memiliki aturan yang tegas bagi mereka yang 

melanggarnya dan jika diimplementasikan dalam kehidupan nyata maka akan 
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terjamin setiap jiwa yang ada pada setiap manusia. Aturan tersebut salah satunya 

adalah hukum qisas. Dalam perlindungan terhadap jiwa ini dapat dikemukakan 

bahwa jika seseorang terancam jiwanya dan tidak lain hanya bisa disembuhkan 

dengan jalan obat yang mengandung narkotika (haram), maka pemakaian obat 

tersebut adalah boleh. Hal ini dimengerti dikarenakan memelihara jiwa adalah 

lebih penting daripada menjaga akal.  

c. Perlindungan Akal  (hifz al-„aql)  

Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan, karena 

adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk adalah sesuatu 

anugerah yang tidak dijumpai pada selain manusia. Islam dalam pemeliharaan 

akal ini juga menjamin kebebasan berkarya, berfikir, dan berpendapat. Karena 

itulah Islam melindungi keberlangsungan akal manusia ini.  Segala perbuatan 

yang mengarah pada rusaknya akal oleh Islam tegas dilarang. Misalnya 

pengharaman  minuman  yang  memabukkan  serta  memberikan  hukuman  yang 

keras bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Arti penting pemeliharaan akal ini 

menurut Abu Zahra dapat ditinjau dari beberapa segi.  Pertama, bahwa akal tidak 

dapat diklaim sebagai hak murni pribadi namun memiliki fungsi sosial, karena 

merupakan hak masyarakat untuk memperhatikan keselamatannya. Kedua, orang 

yang membiarkan akalnya dalam bahaya akan menjadi beban yang harus dipikul 

oleh masyarakat, oleh karenanya perusak akal baik milik dirinya sendiri ataupun 

merusak akal milik orang lain harus diancam dengan hukuman.  Ketiga, orang 

yang akalnya terkena bahaya (rusak) akan menjadi timbulnya kerawanan sosial. 

Masyarakatlah yang menanggung risiko, karenanya perbuatan yang merusakkan 

akal, apapun bentuknya, harus dicegah. 

d. Perlindungan Keturunan (kehormatan) (hifz al-nasl) 

Keturunan dalam Islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya 

generasi  manusia  akan  mengakibatkan  rusaknya  manusia  seutuhnya.  Karena 

itulah Islam mensyariahkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang 

sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Hubungan manusia 
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(laki-laki dan perempuan) yang dilakukan tanpa lembaga pernikahan adalah sama 

dengan hubungan binatang, padahal manusia adalah makhluk yang beradab dan 

jauh berbeda dengan binatang. Dalam menjamin hal ini Islam mensyariahkan 

hukuman hadd bagi laki-laki dan perempuan yang berzina serta hukuman hadd 

pula bagi orang lain berbuat zina tanpa mampu menghadirkan saksi. Dalam 

pemeliharaan keturunan ini Islam juga menentukan hukum tentang hubungan 

orang tua dengan anaknya. 

e. Perlindungan Harta (hifz al-mal) 

Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga 

pembelanjaannya. Hukum Islam juga sangat melindungi harta yang ada pada diri 

seseorang. Bahkan Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha sungguh- 

sungguh dalam mencari rizki dengan cara bermuamalah, pertukaran, 

perdagangan, dan kerjsama dalam usaha. Dalam menjamin harta, Islam 

mengharamkan pencurian, menghukum hadd terhadap pencuri, mengharamkan 

penipuan, merusak harta orang lain, mengakui lembaga ganti rugi, mengharamkan 

riba, dan lain sebagainya yang pada pokoknya melarang memakan harta milik 

orang lain dengan cara yang bathil. Dalam keseriusannya menjaga harta ini dalam 

al-Qur‟an dan hadis sangatlah banyak dijumpai detail cara-cara muamalah yang 

dibolehkan dan diharamkan. 

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder yakni mengacu pada 

sesuatu yang menghilangkan, memperingan, mempermudah kesulitan-kesulitan 

yang dialami manusia dalam hal unruk memenuhi kebutuhan dharuriyat. 

Sedangkan kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan tersier yakni mengacu pada 

segala sesuatu yang memperindah keadaan dan menjadikannya sesuai dengan 

hak yang dituntut oleh akhlak yang mulia. 

1) Konsep Maqashid Al-Syariah menurut Ibnu Ashur 

Pada  tahap  pertama  Ibnu  Ashur  membagi  maqashid  syariah  menjadi  

dua bagian yaitu maqashid al amah dan maqashid al khasah. Selanjutnya ia 

menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid yaitu dengan fitrah  
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maslahah, dan ta‟lil. Terakhir dijelaskan terkait operasionalisasi teori maqashid 

dengan tiga cara yaitu melalui al Maqam, Istiqra‟ (induksi) dan membedakan 

antara wasail dan maqashid. Tujuan umum (maqashid al „amah) syariah dari 

seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. 

Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah swt 

dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepada-

Nya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk 

beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak 

bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Menjaga keteraturan umat, 

dan melestarikan kebaikan mereka. Kebaikan ini mencakup kebaikan akal, 

perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya (Thoriqudin, 2013, p. 3). 

2) Arahan Fitrah bagi Maqashid Al-Syari’ah 

Sifat dasar fitrah adalah adanya sikap toleransi, tidak adanya paksaan, 

ketetapan dan perubahan syariat, persamaan, dan kebebasan.  Dengan  mengacu  

pada fitrah maka  suatu  hukum  akan  menjadi  moderat,  toleran  yang  

mengedepankan kepentingan umum, artinya mudah diterima oleh khalayak umum 

dan memenuhi rasa keadilan. Mayoritas makna-makna hukum syariah khususnya 

hukum-hukum muamalah adalah mempunyai arti yang pasti dan jauh dari cabang 

yang datang dengan redaksi umum.  Karena itu maka seorang ahli fikih harus 

waspada bahwa hukum-hukum syariah menggunakan arti-arti terbatas sehingga 

kasus lain bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepadanya. Sifat umum ini menjadikan 

syariah sebagai ajaran yang sesuai bagi segala waktu dan tempat (Thoriqudin, 

2013, p. 5). 

3) Pemahaman yang Mendasari Teori Maqashid 

Ibnu Ashur mendefinisikan fitrah adalah keadaan pertama yang ada 

pada manusia yang tercermin pada nabi Adam as, merupakan keadaan yang bisa 

menerima kebaikan dan konsistensi yang merupakan maksud dari firman Allah 

SWT adalah manusia itu (dahulunya) satu umat. Tauhid, petunjuk, dan kebaikan 

adalah fitrah yang diciptakan Allah SWT ketika menciptakan manusia 
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(Thoriqudin, 2013, p. 8). 

a) Maqashid al khasah: tujuan yang paling penting yang didasarkan pada 

fitrah adalah tujuan menentukan hak-hak melalui penciptaan. Asal 

kejadian telah menimbulkan hak bersamaan terciptanya pemilik hak. 

Hak ini adalah hak yang paling tinggi di dunia. Ibnu Ashur menjelaskan 

hak-hak ini sebagai: hak manusia dalam menggunakan badan, hak 

terhadap yang telah dilahirkan, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari 

barang yang menjadi haknya. 

b) Maqashid Al-„amah: tujuan umum yang dibangun berdasarkan fitrah 

adalah: bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya 

paksaan (nikayah) dari shariah dan tujuan umum shariah. 

Ibnu Ashur menegaskan pentingnya fitrah untuk membantu ahli fiqih 

dalam menyimpulkan hukum, karena ukuran ini bisa dijadikan alat untuk menilai 

perbuatan para mukallaf. Maka sesuatu yang sangat melenceng dari fitrah, 

dianggap haram, sedangkan sesuatu yang mengakibatkan terpeliharnnya 

keberadaan fitrah maka hukumnya wajib, sedangkan sesuatu yang berada di 

bawah keduanya maka dilarang, sedangkan sesuatu yang tidak bersentuhan 

dengan fitrah maka diperbolehkan. Terkadang sifat fitrah ini bertentangan dalam 

satu perbuatan, jika dimungkinkan untuk menggabungkan keduanya maka 

digabungkan, dan jika tidak mungkin maka dipilih perbuatan yang 

mengakibatkan terpeliharanya fitrah. Ibnu Ashur menjelaskan bahwa semua 

perbuatan yang disukai oleh akal sehat untuk dilakukan manusia maka termasuk 

fitrah, sedangkan sebaliknya adalah telah melenceng dari fitrah. Alal al Fasi 

menjelaskan pengertian fitrah adalah setiap kemaslahatan adalah fitrah, seperti 

jujur, menepati janji, ikhlas, amanah, adil, lemah lembut terhadap sesama, berbuat 

baik, toleransi. Sebaliknya sifat dusta, khianat, menipu, ingkar janji, saling 

membenci, berbuat buruk, fanatik, adalah melawan fitrah (Thoriqudin, 2013, p. 9). 
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4) Konsep Maqashid Menurut Jasser Auda 

Dalam pandangan Auda bahwa ada kesamaan antara illat dan maqashid, 

sebab illat yang didefinisikan sebagai al-ma‟na al-lazi syuri‟a al-hukm li ajlih 

(sebuah makna yang karenanyalah suatu hukum itu disyari‟atkan). Ini sama 

dengan definisi maqashid (maksud dan tujuan yang dipahami secara kontekstual) 

(Arfan, 2013, p. 7). Auda menyimpulkan, ada empat alasan mengapa maqashid 

dijadikan sebagai metode ijtihad dalam istinbat hukum Islam, dengan kata lain, 

maqashid adalah salah satu sumber hukum Islam. Pertama, fahm dilalat al-

maqashid, artinya bolehnya seorang mujtahid mengambil sebuah kesimpulan 

makna terhadap sebuah teks syari‟at lewat maqashid. Ini dibuktikan dengan hadits 

Bani Quraydah yang berbunyi:  

ٔ ظ ح   ز  إ الَّ فٓ  ت ىٓ  ق ز  د  ان ؼ ص  هِّٕ هَّ أ ح   ال  ٔ ص 

“Janganlah ada satupun yang shalat „Ashar kecuali di perkampungan Bani 

Quraiydah.” (HR. Bukhâri, al-Fath, 15/293, no. 4119) 

Dari Ibn Umar ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda pada hari perang Al-

ahzab (“Jangan salah seorang dari kalian shalat ashar kecuali di perkampungan Yahudi 

Bani Quraydah”). Maka sebagian sahabat Nabi saw telah mendapati waktu ashar di 

jalan (sebelum sampai Bani Quraydah), lalu sebagian sahabat berkata: Kami tidak akan 

shalat sebelum sampai, dan sebagian lain berkata: Kami tetap akan shalat di jalan. 

Kemudian diadukannya persoalan itu pada Nabi saw dan Nabi tidak menyalahkan atau 

membenarkan siapa-siapa.”  

Kedua, taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman hasb al-maqashid 

(berubahnya fatwa hukum sebab perubahan keadaan suatu zaman dengan 

pertimbangan maqashid), artinya relatifitas sebuah fatwa hukum itu ditentukan 

dengan relatifitasnya maqashid suatu zaman yang memang sangat relatif dan 

dinamis. Ini dibuktikan dengan beberapa ijtihad Umar r.a., dengan tidak 

memotong tangan bagi seorang pencuri dalam kondisi zaman yang sedang 

paceklik; tidak memberi bagian zakat pada muallaf yang kaya dan mampu atau 
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adanya fatwa zakat profesi al-Qardawi dan lain-lain. Ketiga, hall al-ta‟arud bi 

I‟tibar al-maqashid (penyelesaian kontradiksi antara dalil dengan pertimbangan 

maqashid). Dalam ushul fiqh ketika terjadi kontradiksi lahiriyah antara dalil, 

maka ada tiga macam solusi, yaitu al-naskh, al-tarjih, dan al-jam‟ yang 

sebenarnya solusi ini bisa juga dilakukan dengan pertimbangan maqashid. Ini 

telah dibuktikan dengan beberapa perbuatan Nabi Muhammad seperti 

membolehkan ziarah kubur setelah sebelumnya dilarang dan melarang 

menyimpan daging kurban setelah sebelumnya dianjurkan (Arfan, 2013, p. 8). 

Keempat, man‟ al-hiyal al-fiqhiyyah (larangan hilah/trik hukum). Secara 

umum para ulama telah sepakat mengharamkan hilah hukum. Sebagaimana 

larangan Nabi saw terhadap praktek muhallil dan muhallil lah, walau ada 

beberapa kasus hilah yang diperbolehkan. Oleh karena empat alasan di atas, 

kemudian Auda mengusulkan lima strategi untuk menjadikan maqashid sebagai 

metodologi baru dalam berijtihad, yaitu (a) harus ada keberanian untuk merubah 

garis madzhab secara teoritis, (b) berfikir ala madzhab Zahiriyah (literalism) 

dengan menjadi Neo-Literalism, (c) melakukan pendekatan filsafat dekonstruksi 

via historicism, (d) namun berada di tengah-tengah (moderat) antara literalism dan 

historicism; dengan batasan bahwa literalism tidak boleh melalaikan mashlahah 

dan historicism tidak boleh melampaui wewenang wahyu dan dengan 

mengembalikan posisi maqashid pada tempatnya semula, dan (e) terus 

mengoptimalkan peran konsep maqashid dalam pembaruan Islam di segala bidang 

(Arfan, 2013, p. 9). 

C. Kerangka Berfikir 

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa secara umum tujuan 

disyariahkan hukum adalah untuk mewujudkan kemashlahatan. Kemashlahatan 

yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu untuk menjamin hal-

hal yang dharuri (kebutuhan dharuriyat), pemenuhan kebutuhan-kebtuhan hajiyat 

dan kebutuhan akan kebaikan-kebaikan (kebutuhan tahsiniyat). Kebutuhan 

dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dikenal dengan istilah 
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kebutuhan primer. Termasuk dalam kebutuhan dharuriyat ini adalah memelihara 

(1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan (kehormatan), dan (5) harta. Kelima 

tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al- khamsah 

atau maqashid al-syariah.  

Dalam kaitannya dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan 

BPJS, ada beberapa indikator-indikator maqashid al-syariah (al-maqashid al-

khamsah). Pertama, indikator dari sisi perlindungan agama yang berkaitan dengan 

akidah, syari‟ah, dan akhlak. Dalam penelitian ini indikator perlindungan terhadap 

agama yang dilakukan pada peserta BPJS Kesehatan akan ditinjau dari segi 

kepatuhan syariah. Selain itu kepatuhan syariah tersebut juga akan diukur melalui 

pemahaman informan mengenai produk asuransi halal-haram di mana telah sesuai 

dengan syariat atau tidak. Selain itu, indikator yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini terkait komitmen dan konsistensi BPJS Kesehatan terhadap aturan syari‟ah 

maupun peraturan yang menaunginya.  

Kedua, indikator dari sisi perlindungan jiwa misalnya tingkat kematian. 

Dengan adanya BPJS Kesehatan diharapkan mampu mengurangi angka kematian 

penduduk dan meningkatkan angka harapan hidup, karena pemerintah telah 

menyediakan lembaga penjamin kesehatan yakni BPJS sehingga nantinya tidak 

akan ada lagi pasien yang tidak bisa mendapatkan perawatan dengan baik sebab 

keterbatasan biaya karena telah tercover oleh BPJS. Dapat dikatakan perilaku 

masyarakat dalam hal jaminan kesehatan dapat mempengaruhi tingkat keimanan 

(dan sebaliknya), tingkat keimanan dapat mempengaruhi ketenangan jiwa, 

ketenangan jiwa akan mempengaruhi kejernihan pola pikir (perlindungan terhadap 

akal), begitulah semuanya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Selain angka 

harapan hidup (AHH), indikator lainnya meliputi kondisi kesehatan rata-rata 

masyarakat sebelum dan setelah adanya BPJS Kesehatan  serta ketenangan jiwa 

yang dirasakan oleh peserta BPJS Kesehatan. 
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Ketiga, indikator dari sisi perlindungan akal misalnya tingkat pemahaman 

peserta maupun masyarakat terhadap kehadiran BPJS Kesehatan. BPJS sejak 

beroperasi memang tidak lepas dari kontroversi beberapa masyarakat, ada pihak 

yang menerima dan merasa nyaman dengan kehadiran BPJS namun ada pula 

pihak yang menolak akan kehadirannya. Hal ini tentunya karena beberapa alasan, 

di antaranya kurangnya sosialisasi pihak BPJS tentang pentingnya BPJS bagi 

kelangsungan hidup terutama dalam hal penunjangan kesehatan. Hal ini yang 

menyebabkan beberapa kalangan masyarakat kurang mendapatkan informasi 

tentang pentingnya BPJS Kesehatan. Seharusnya para masyarakat memiliki 

kemudahan akses informasi terkait BPJS Kesehatan. Selain itu, indikator lain 

yakni rasionalitas peserta maupun masyarakat terhadap segala sesuatu yang terkait 

jaminan sosial kesehatan. 

Keempat, indikator dari sisi perlindungan harta misalnya keterjangkauan 

harga premi peserta BPJS Kesehatan dan salah satu sarana untuk shodaqah. Selain 

itu, indikator lainnya yaitu rasionalitas konsumsi peserta terkait premi bulanan 

yang harus dibayarkan oleh setiap keluarga. Kelima, indikator dari sisi 

perlindungan keturunan misalnya dengan adanya BPJS Kesehatan mampu 

membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk tetap 

mendapatkan kesehatan yang layak, karena kesehatan yang buruk akan 

memberikan ancaman bagi lingkup sosial terkecil yaitu keluarga (keturunan) 

maupun lingkup sosial yang lebih luas yaitu masyarakat. Selain itu, angka 

kematian bayi dan angka kematian ibu juga menjadi indikator penting pada sisi 

perlindungan keturunan, karena jika berbicara keturunan, tidak dapat dilepaskan 

dari kedua hal tersebut. Indikator yang terakhir yakni BPJS Kesehatan lebih pada 

sebuah ancaman (mengancam) dan merugikan bagi masyarakat atau justru tidak 

ada pengaruh sama sekali Selain karena diwajibkannya, kepesertaan masyarakat 

dalam BPJS Kesehatan disebabkan oleh kesadaran dari diri sendiri tentang 

pentingnya jaminan sosial kesehatan baik untuk kehidupan sekarang maupun yang 

akan datang.  
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Berdasarkan informasi yang disuguhkan dalam landasan teoritik yang 

diperoleh dari eksplorasi teori yang kemudian dijadikan sebagai rujukan 

konsepsional variabel penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran seperti 

yang disajikan dalam model di bawah ini: 

Gambar 2.1.  

Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari model kerangka berfikir yang peneliti sajikan di atas, dapat diambil 

hipotesis bahwa peran dan eksistensi BPJS Kesehatan memiliki pengaruh yang 

sidnifikan terhadap indikator-indikator dalam derajat kesehatan masyarakat yang 

terdiri dari angka kematian bayi, angka harapan hidup, pemanfaatan fasilitas 

kesehatan, dan imunisasi serta berpengaruh pula pada hal-hal yang termasuk di 

dalamnya maqashid al-syariah, di antaranya perlindungan agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa segala yang 

tercantum dan telah dijelaskan dalam maqashid al-syariah mengenai derajat 

kesehatan masyarakat dapat dicapai dengan indikator-indikator yang terdapat 

dalam variabel-variabel penelitian yang peneliti uji di dalamnya, yakni peran 

BPJS Kesehatan. 
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