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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Peran BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman 

BPJS Kesehatan sedang gencar melakukan sosialisasi melalui perangkat-

perangkat desa dan kecamatan yang ada di Indonesia serta publikasi-publikasi 

baik melalui media elektronik maupun media cetak, sehingga seluruh lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali dapat mengakses informasi terkait hal tersebut. Hal 

tersebut dibuktikan oleh peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman yang 

mayoritas telah mengetahui informasi mengenai BPJS Kesehatan. Beberapa dari 

responden mengaku bahwa mengetahui dan mendapat informasi terkait BPJS 

Kesehatan dari keluarga, media cetak dan elektronik, dll.  

Peran BPJS Kesehatan yang cukup vital ini pula, ditunjukkan dengan 

semakin banyaknya pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan ketika sakit 

dengan mengunakan kartu BPJS Kesehatan terutama para PNS di SMPN 3 

Pakem, Sleman. Fakta tersebut didukung oleh hasil olahan data dari responden 

yang mencapai persentase sebesar 62%. Selain itu, beberapa dari responden 

menyatakan bahwa saat ini telah banyak faskes dan dokter keluarga yang bekerja 

sama dengan BPJS Kesehatan sehingga dapat mempermudah ketika berobat 

menggunakan BPJS Kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam situs resmi BPJS 

Kesehatan bahwa terdapat 156 faskes di kabupaten Sleman yang bekerjasama 

dengan BPJS Kesehatan. 

Kemudahan dalam pelayanan peserta BPJS Kesehatan juga dirasakan oleh 

peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman. Hal ini dikarenakan, pihak 

BPJS Kesehatan telah memiliki kantor-kantor perwakilan tiap kabupaten (KLO) 

sehingga mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut didukung 

oleh hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini yang mencapai 75 %, artinya 

peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman setuju dan cukup mengakui 

peran BPJS Kesehatan di tengah-tengah masyarakat saat ini. 
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2. Peran BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman perspektif Maqashid 

Al-syari’ah 

Data yang peneliti dapatkan di lapangan terkait persepsi peserta BPJS 

Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman mencapai 68 %. Artinya, peserta setuju dan 

cukup memahami peran BPJS Kesehatan jika ditinjau dari sisi maqashid al-

syari‟ah. Dari sisi perlindungan agama, menurut data yang diperoleh di lapangan 

bahwa para peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman tidak mengakui 

dan menyadari bahwa tidak ada korelasi antara BPJS Kesehatan terkait fondasi 

yang pertama yakni perlindungan agama sehingga menghasilkan persentase hanya 

sebesar 2,8%. Dari sisi perlindungan jiwa, BPJS Kesehatan mampu meningkatkan 

angka harapan hidup dan menekan angka kematian dini yang mencapai angka 

37%. Menurut responden terkait, BPJS Kesehatan berkontribusi dalam 

peningkatan kesehatan masyarakat, terlebih peserta BPJS Kesehatan. Indikator 

yang sering digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah salah 

satunya Angka Harapan Hidup (AHH). 

Dari sisi perlindungan akal, BPJS Kesehatan telah mampu memberikan 

edukasi dan perlindungan kepada masyarakat khusunya peserta BPJS Kesehatan  

di SMPN 3 Pakem, Sleman dan mencapai angka 25,4%. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada 

para perangkat kecamatan. Dari sisi perlindungan harta, BPJS Kesehatan yang 

memberlakukan subsidi silang, dengan kepesertaannya para peserta BPJS 

Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman mampu berkontribusi dalam aspek sosial. 

Misalnya, subsidi silang yang diberlakukan merupakan salah satu alasan yang 

dapat dikemukakan dalam hal keikhasan dan ketulusan membantu sesama yang 

membutuhkan. Poin ini mencapai persentase sebesar 14,27%. Namun berbeda 

halnya dengan sisi perlindungan keturunan yang mencapai persentase sebesar 

9,4%. Angka tersebut menunjukkan bahwa peran BPJS Kesehatan berpengaruh 

kurang signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan peserta BPJS Kesehatan 

di SMPN 3 Pakem, Sleman ditinjau dari sisi perlindungan keturunan.   
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B. Saran  

Beberapa hal maupun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini, di 

antaranya: 

1. Sebagaimana telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa 

kehadiran jaminan sosial maupun BPJS merupakan pengejawantahan dari 

ajaran syari‟ah dan secara substansial merupakan kehendak syari‟ah. 

Namun, alangkah baiknya di masa depan sistem manajemen perlu 

mendirikan unit syari‟ah yang menjalankan sistem operasionalnya sesuai 

dengan prinsip-prinsip syari‟ah. Ketika program jaminan sosial dikelola 

sebuah lembaga, seperti BPJS, maka prinsip-prinsip at-takmin at-

ta‟awuniy (asuransi sosial), seharusnya diterapkan. Untuk menerapkan 

prinsip itulah diperlukan Unit Syariah. Dalam Unit Syariah, dana premi 

yang dibayarkan peserta, dibagi kepada beberapa bagian. Bagian pertama 

untuk dana tabarru‟, yang akan digunakan untuk membayar klaim jika 

peserta sakit, sehingga sumber dananya jelas (tidak gharar). Bagian yang 

lainnya digunakan untuk ujrah (fee) bagi pengelola BPJS. Inilah konsep 

asuransi syariah, memisahkan dana tabarru‟ dengan dana bukan tabarru‟. 

2. Sebaiknya sebagian dana jaminan sosial yang terkumpul nantinya 

diinvestasikan di investasi yang halal, produktif, sedikit risikonya dan 

mendatangkan manfaat bagi perekonoman Indonesia baik dalam skala mikro 

maupun makro. Contohnya investasi di Sukuk Negara (SBSN), perbankan 

syariah dan sukuk corporate syari‟ah seperti multifinance syari‟ah, 

pegadaian syari‟ah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Syariah (Indonesia Exim 

bank) serta pasar modal syariah. 

3. Oleh karena BPJS masih merupakan hal yang baru di Indonesia, makan 

upaya sosialisasi perlu lebih intens lagi dilakukan. Terutama terkait bentuk 

pelayanan dari BPJS Kesehatan dan koordinasi manfaat antara asuransi 

swasta dengan BPJS Kesehatan. 


