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Abstrak 

Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat. Namun dalam konteks penelitian ini, peran yang 

dimaksud adalah terkait keberadaan dan vitalitas BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan 

pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai 

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

beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa yang mulai 

beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. Penelitian ini fokus pada pengukuran peran 

BPJS Kesehatan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilihat dari sisi 

maqasid syari’ah. Pada sisi perlindungan agama, terdapat tiga indikator dengan 

persentase sebesar 2,8%. Pada sisi perlindungan jiwa mencapai persentase sebesar 

37% dengan tiga indikator yang dimiliki. Ketiga indikator berikutnya pada sisi 

perlindungan akal yang mencapai persentase sebesar 25,4%. Sisi perlindungan akal 

merupakan indikator maqashid al-syari‟ah yang memiliki keterikatan cukup kuat 

dengan obyek yang diteliti. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan angka yang telah 

dicapai pada sisi perlindungan akal menduduki posisi terbesar kedua. Sisi 

perlindungan harta yang memiliki angka 14,27%. Namun berbeda halnya dengan sisi 

perlindungan keturunan yang mencapai persentase sebesar 9,4%.  

 

 

Kata kunci: Peran, BPJS Kesehatan, derajat kesehatan, maqashid al-syari’ah 
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A. PENDAHULUAN 

Jaminan sosial (at-takaful al-ijtima’iy) adalah salah satu rukun ekonomi Islam 

yang paling azasi (mendasar dan esensial) di antara tiga rukun ekonomi Islam 

lainnya. Prof. Dr Ahmad Muhammad „Assal, Guru Besar Universitas Riyadh, Saudi 

Arabia, dalam buku An-Nizam al-Iqtishadity al Islami, menyebutkan bahwa rukun 

paling mendasar dari ekonomi Islam ada tiga, yaitu kepemilikan (al-

milkiyyah), kebebasan (al-hurriyyah) dan jaminan sosial (at-takaful al-ijtima’iy). 

Jaminan sosial, dengan demikian menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam, 

karena itu secara substansial, program pemerintah Indonesia menerapkan sistem 

jaminan sosial di Indonesia, melalui konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

sudah diundangkan tahun 2004 dan melalui pembentukan BPJS yang diundangkan 

tahun 2011, sesungguhnya merupakan tuntutan dan imperatif dari ajaran syariah. 

Maka patut disyukuri dan diberikan apresiasi yang tinggi kepada Negara atau ulil 

amri (pengelola negara) yang telah menerapkan program kesejahteraan masyarakat 

melalui pembentukan BPJS ini, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan 

(Agustiyanto, 2014) 

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan tanggung jawab dan 

kewajiban Negara dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat guna 

terciptanya masyarakat yang mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan 

Negara. Dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan Sosial akan 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan 

transformasi kelembagaan dari PT ASKES (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT 

TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero). Guna memberikan kepastian hukum 

bagi pembentukan BPJS diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang BPJS. Berdasarkan UU tersebut, akan dibentuk dua BPJS yaitu BPJS 

Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT ASKES (Persero) dan BPJS 

Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT JAMSOSTEK (Persero). UU 

BPJS belum mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT 

TASPEN (Persero) dan mendelegasikan pengaturannya ke Peraturan Pemerintah. 
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Pemerintah telah menjadwalkan pada tanggal 1 Januari 2014 PT ASKES (Persero) 

dan PT Jamsostek (Persero) tersebut berubah menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan serta keduanya dinyatakan bubar oleh UU BPJS (Afriyanti, 2014). 

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan 

Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, 

terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, 

Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya 

ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan Jenis BUMN Industri/jasa Kesehatan 

Didirikan 1968 (sebagai BPDPK) Kantor pusat Jln. Let. Jend. Suprapto Cempaka 

Putih Jakarta Pusat. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu 

bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk 

BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS 

Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.  

BPJS telah beroperasi terhitung sejak 1 Januari 2014. Selama masa 

perjalanannya, tidak sedikit dampak negatif yang dirasakan masyarakat yang 

mengasuransikan dirinya di BPJS Kesehatan, terutama terkait dengan masalah 

pelayanan kesehatan yang didapatkan. Tidak   hanya itu, banyak pihak yang 

mengklaim buruknya layanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan, karena beberapa 

pasien BPJS  Kesehatan terutama terkait  mayarakat  miskin  yang  menjadi peserta 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) menyebutkan bahwa tidak jarang mereka menerima 

pelayanan  kesehatan  yang  buruk  dari RS  yang  bekerjasama  dengan  pihak  

BPJS. Misalnya, ketiadaan kamar rawat inap kelas III, terdapat beberapa obat khusus 

yang dibutuhkan pasien tidak bisa diklaim oleh BPJS, dan penanganan yang lambat, 

serta beberapa rumah sakit yang tidak melayani pasien BPJS sekalipun telah terjalin 

kerjasama dengan pihak BPJS. 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini berlokasi di 

kabupaten Sleman khususnya SMPN 3 Pakem, Sleman. Saat ini, jumlah peserta BPJS 

Kesehatan di Sleman mencapai 653.523 orang. Sebagaimana dilansir dari harian jogja 

(2016) bahwa Asisten Sekda Bidang Pembangunan Sleman Suyamsih mengatakan, 

Pemkab mendaftarkan pemegang karta Jamkesda sebanyak 51.924 jiwa sebagai 

peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Adapun pekerja bukan 

penerima upah (PBPU) sebanyak 33.491 jiwa atau pemegang kartu Jamkesda 

mandiri, didorong untuk membayar iuran sendiri. Pemkab menyediakan dana Rp 40 

miliar di APBD 2017 untuk membayar iuran PBI BPJS. 

Dari sejumlah peserta BPJS Kesehatan hingga saat ini, penelitian ini fokus 

pada peserta BPJS Kesehatan di wilayah D. I. Yogyakarta tepatnya di Kabupaten 

Sleman yakni SMPN 3 Pakem-Sleman. SMPN 3 Pakem yang beralamat di Jl. 

Kaliurang, Km 17, Pojok, Harjobinangun, Pakem, Sleman ini memiliki 25 tenaga 

pendidik baik honorer maupun PNS dengan akreditasi sekolah B. Dari data awal yang 

diperoleh, para peserta BPJS Kesehatan dari kalangan PNS di SMPN 3 Pakem-

Sleman ini telah berkomitemn untuk menggunakan BPJS Kesehatan. hal tersebut juga 

didukung oleh data dari hasil kuisioner yang telah disebarkan sebagai bentuk analisis 

kondisi lapangan (pra-observasi). Dari 25 kuisioner yang disebarkan, ternyata hanya 

21 kuisioner yang bisa dipakai karena hanya terdapat 21 PNS di SMPN 3 Pakem-

Sleman. Dalam hal ini, telah didapatkan sekitar 84% PNS sekaligus peserta BPJS 

Kesehatan di SMPN 3 Pakem-Sleman. Secara akademis, persentase tersebut telah 

layak untuk diteliti karena telah melebihi 80% dari pengguna BPJS. Oleh karena itu, 

pada akhirnya peneliti melanjutkan observasi di SMPN 3 Pakem-Sleman guna 

mendapatkan data yang mampu menunjang terselesaikannya masalah yang sedang 

diangkat. 

 

  



5 
 

B. KERANGKA TEORI 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang relevan 

dengan penelitian yang peneliti sedang lakukan, yang pertama penelitian 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 kedua 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 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 ketiga 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 
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keluarga miskin, meliputi (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) 

keterasingan, (4) kerentanan, dan (5)  ketidakberdayaan (Ristrini, 2006, p. 5). 

Penelitian keempat 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). 

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

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. 

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:  

  



7 
 

Gambar 2.1 

Indikator-indokator Peran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
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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). 

 

C. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Selain itu, dalam analisis data, peneliti menganalisis data primer 

dan sekunder secara kualitatif yaitu menganalisis tidak menggunakan angka-angka 

tetapi kata-kata atau sebuah kalimat yang disusun secara logis, runtun dan teratur 

serta efektif. Selain itu, dalam menganalisa data, peneliti menggunakan coding 

sebagai proses penganalisaan. Menurut Strauss dan Corbin (1980) terdapat 3 (tiga) 

macam/jenis proses analisis data (coding) yaitu Open Coding, Axial Coding, dan 

Selective Coding. Agar teori yang dibangun berdasarkan data itu tidak salah, ketiga 

macam coding tersebut harus dilakukan secara simultan dalam penelitian. 

D. PEMBAHASAN 

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana 

Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan 

bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 
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digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,  

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat (Kesehatan, 2015, p. 23). Data yang disajikan di atas 

merupakan hal yang menjadi faktor penting dalam peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan rumah sakit serta 

kamar rawat inap yang memadai, menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam 

peningkatan kesehatan masyarakat. Eksistensi BPJS Kesehatan dapat terlihat dari 

semakin banyaknya faskes dan dokter keluarga yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. 

Sebagaimana disebutkan dalam situs resmi BPJS Kesehatan bahwa terdapat 156 

faskes di kabupaten Sleman yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di antaranya 

yaitu Faskes Rumah Sakit sebanyak 21, Faskes Rumah Sakit TNI/POLRI sebanyak 1, 

Faskes Puskesmas sebanyak 25, Faskes Dokter Praktik Perorangan sebanyak 51, 

Faskes Dokter Gigi sebanyak 17, Faskes Klinik Pratama sebanyak 12, Faskes Klinik 

TNI/POLRI sebanyak 3, Faskes Apotek sebanyak 22,  Faskes Optik sebanyak 2, dan 

Faskes lainnya sebanyak 2 (Humas, 2015).  

Peran BPJS Kesehatan yang cukup vital ini, 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%. Namun hal ini belum cukup disadari karena kurangnya 

informasi yang diserap oleh peserta. Misalnya saja, para PNS di SMPN 3 Pakem, 

Sleman yang sampai saat ini masih memegang kartu ASKES dan belum dikonversi 

ke kartu BPJS Kesehatan atau sekarang JKN KIS. Fenomena tersebut menjadi tugas 

bersama sebagai pihak yang berada dalam ranah tersebut untuk membantu 

memberikan penjelasan bahwa sejak berdirinya BPJS Kesehatan, seluruh perusahaan 

pemerintah yang bergerak di bidang jaminan atau asuransi kesehatan secara otomatis 

berada di bawah naungan BPJS termasuk PT ASKES sehingga apabila ada peserta 

yang masih dengan kartu ASKES statusnya sama seperti peserta dengan kartu BPJS 

Ksehatan atau JKN KIS. 
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Sebagai pengejawantahannya, sebagai badan yang ditunjuk langsung oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial nasional, BPJS Kesehatan 

memiliki sasaran dan inisiatif srategis dalam menjalankan bisnisnya guna 

meningkatkan vitalisasi peran dan eksistensinya. Hal ini dibuktikannya melalui 

inovasi-inovasi yang dikembangkan, misalnya kartu BPJS Kesehatan yang belum 

lama ditransformasi ke JKN KIS, ekspansi melalui KLO-KLO setiap kantor 

perwakilan kabupaten/kota, kemudahan pendaftaran peserta melalui situs resmi dan 

tidak harus datang langsung ke kantor, kemudahan pembayaran premi melalui outlet-

outlet kerjasama yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan misalnya indomaret tanpa harus 

bayar langsung di kantor BPJS Kesehatan, serta pencairan klaim yang tidak terlalu 

lama dan tidak membutuhkan proses yang panjang. 

Kehadiran BPJS dalam hal jaminan sosial, tentunya disambut dengan tangan 

terbuka oleh masyarakat terlebih PNS di SMPN 3 Pakem, Sleman. Namun tidak 

dapat dipungkiri, terdapat pula beberapa pihak yang kontra dengan keberadaan BPJS 

itu sendiri. Peran BPJS Kesehatan semakin tampak jelas di kalangan peserta BPJS 

Kesehatan di SMPN3 Pakem, Sleman beberapa tahun terakhir.  Hal ini dapat 

dibuktikan dengan jumlah peserta yang telah mendapat bantuan pengobatan karena 

kepesertaannya di BPJS Kesehatan yang terus meningkat dan tidak sedikit pula dari 

anggota keluarga mereka yang sedang membutuhkan bantuan biaya pengobatan, 

merasa puas dengan program BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat akan selalu 

menggunakan kartu kepesertaannya ketika berobat. Sehubungan dengan bunyi 

undang-undang tentang jaminan sosial bahwa kepesertaan masyarakat dalam BPJS 

Kesehatan bersifat wajib hingga tahun 2019, masyarakat mulai tertarik untuk 

mendaftarkan diri dan keluarganya dalam BPJS Kesehatan. Selain itu, masyarakat 

mulai menyadari pentingnya jaminan sosial kesehatan bagi diri sendiri maupun 

keturunannya kelak, bagi kehidupan sekarang maupun kehidupan hari esok. 

Pernyataan di atas, dapat didukung oleh data yang peneliti dapatkan di lapangan yang 

mencapai 62 %. Artinya, peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman setuju 
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dan merespon cukup baik terhadap kehadiran BPJS Kesehatan sebagai badan 

penyelenggara jaminan sosial kesehatan. 

Peran BPJS Kesehatan ditinjau dari kacamata maqashid al-syari’ah akan terasa 

manfaatnya bagi semua pihak. Kelima pilar maqashid al-syari’ah telah 

mencerminkan seluruh lapisan kehidupan ummat Islam baik dalam sisi ekonomi 

maupun pemenuhan kesejahteraan hidup. BPJS Kesehatan mampu meningkatkan 

perlindungan jiwa (hifd al-nafs) dan keturunan (hifd al-nasl). Hal tersebut dapat 

dilihat dari meningkatnya angka harapan hidup (AHH) beberapa tahun ini. BPJS 

Kesehatan juga mampu meningkatkan nilai-nilai religiusitas pesertanya dan tingkat 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari‟ah yang cukup baik (hifd al-din). 

Keterjangkauan harga premi juga menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan telah mampu 

menerapkan indikator dari sisi perlindungan harta (hifd al-mal). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan pula bahwa jika masyarakat 

memiliki kesehatan tubuh yang baik, sudah pasti akan meningkatkan kemampuan dan 

daya kerja otak sehingga tidak menutup kemungkinan akan membantu pertumbuhan 

ekonomi negara dalam skala makro karena meningkatnya produktifitas masyarakat, 

serta mampu mendatangkan mashlahah dan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam 

skala mikro. Kehadiran BPJS Kesehatan secara tidak langsung turut membantu 

masyarakat umtuk lebih peduli lagi dan senantiasa menjaga kesehatan. Hal-hal 

tersebut di atas didukung oleh data yang peneliti dapatkan di lapangan yang mencapai 

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

memahami akan peran BPJS Kesehatan jika ditinjau dari sisi maqashid al-syari’ah. 

Berikut akan dijelaskan secara holistik terkait peran BPJS Kesehatan di SMPN 3 

Pakem, Sleman dalam perspektif maqashid al-syari’ah.  

1. Sisi Perlindungan Agama 

Maqashid al-syari’ah merupakan alasan disyari‟atkannya suatu hukum dengan 

tujuan mencapai falah dunia dan akhirat serta mampu memberikan mashlahah bagi 

semesta alam. Dalam konteks ini, belum banyak ilmuwan dan peneliti yang 
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melakukan penelitian terkait BPJS Kesehatan dari sisi maqashid al-syari’ah. Kelima 

fondasi mashlahah tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia lebih-lebih 

masyarakat muslim. Namun, fokus penelitian ini hanya pada salah satu fondasi yaitu 

sisi perlindungan jiwa. Bukan berarti peneliti menafikan keempat fondasi lainnya, 

namun hal tersebut hanya menjadi pendukung data saja dalam penelitian ini. 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 pada sisi perlindungan agama, hasil penelitian ini 

menunjukkan persentase hanya sebesar 2,8%. 

2. Sisi Perlindungan Jiwa 

Pada tahun 2012, nilai AHH Indonesia mencapai 69,87 tahun lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan nilai AHH tahun 2011 yang sebesar 69,65 tahun. Pada tahun 

2013, nilai AHH Indonesia mencapai 70,07 tahun lebih tinggi dari nilai AHH tahun 

2012 (69,87 tahun) (Kesehatan K. , 2015, hal. 20). Pada tahun 2014-2015, AHH di 

Indoensia mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,1 tahun. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama beberapa tahun terakhir,  

angka harapan hidup masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 

2014 dan 2015 meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, namun hal ini dapat 

menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan dalam 

perannya sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menyelenggarakan 

jaminan sosial. Peningkatan yang terjadi harus diimbangi dengan fasilitas kesehatan 

yang memadai pula tentunya, seperti puskesmas dan rumah sakit serta kamar rawat 

inap. 

Sebagaimana disebutkan dalam situs resmi BPJS Kesehatan bahwa terdapat 156 

faskes di kabupaten Sleman yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di antaranya 

yaitu Faskes Rumah Sakit sebanyak 21, Faskes Rumah Sakit TNI/POLRI sebanyak 1, 
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Faskes Puskesmas sebanyak 25, Faskes Dokter Praktik Perorangan sebanyak 51, 

Faskes Dokter Gigi sebanyak 17, Faskes Klinik Pratama sebanyak 12, Faskes Klinik 

TNI/POLRI sebanyak 3, Faskes Apotek sebanyak 22,  Faskes Optic sebanyak 2, dan 

Faskes lainnya sebanyak 2 (Humas, 2015). 

Pernyataan di atas, didukung pula oleh pernyataan salah satu responden di 

SMPN 3 Pakem, Sleman bernama Yani Susilawati bahwa BPJS Kesehatan 

sebenarnya sangat berperan dalam peningkatan angka harapan hidup masyarakat 

Indonesia. Selain itu, ditinjau dari sisi perlindungan jiwa, responden terkait juga 

menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan telah banyak membantu dirinya dan keluarga 

ketika berobat sehingga secara tidak langsung BPJS Kesehatan berperan aktif dalam 

perlindungan jiwa. Pada sisi perlindungan jiwa, hasil penelitian di lapangan 

menunjukkan persentase sebesar 37%. Menurut responden di SMPN 3 Pakem, 

Sleman berkontribusi cukup signifikan dalam peningkatan kesehatan masyarakat. 

3. Sisi Perlindungan Akal 

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang 

kuat. Hal ini selaras dengan yang dirasakan masyarakat. Jika tubuh dalam keadaan 

sehat, maka akal akan mudah digunakan dan dikendalikan. Oleh karenanya, 

kesehatan tubuh menjadi faktor utama dalam roda kehidupan manusia. Sehingga, 

pemerintah menggalakkan program terkait hal tersebut. Nantinya, diharapkan 

masyarakat Indonesia akan selalu memperhatikan kesehatan dan tidak segan untuk 

berobat karena adanya jaminan dari pemerintah. Hal ini relevan dengan hasil 

wawancara yang didapatkan di lapangan. Menurut beberapa responden terkait, ada 

korelasi kuat antara tubuh yang sehat dengan kejernihan dalam berfikir. Mengingat 

responden dalam penelitian ini berstatus sebagai tenaga pengajar di SMPN 3 Pakem, 

Sleman yang dituntut untuk selalu sehat sehingga mampu mentransfer ilmu dengan 

baik kepada para siswanya. Sehingga dalam sisi perlindungan akal ini, memiliki 

persentase yang cukup tinggi yakni mencapai 25,4%. 
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4. Sisi Perlindungan Harta 

Responden dari penelitian ini, Syaifudin mengatakan bahwa premi BPJS 

Kesehatan terjangkau untuk kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah 

khususnya. Menurutnya, premi yang dibayarkan sudah sesuai dengan manfaat yang 

diperoleh peserta. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa pernyataan responden di 

SMPN 3 Pakem, Sleman. “Jika sedang sakit, preminya terhitung murah, namun untuk 

peserta yang belum pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan, akan terasa 

mahal,” pungkas Yani Susilawati, salah satu sekaligus peserta BPJS Kesehatan di 

SMPN 3 Pakem, Sleman.  Sisi perlindungan harta memiliki persentase mencapai 

14,27% karena menurut para responden terkait di SMPN 3 Pakem, Sleman, BPJS 

Kesehatan memiliki kolerasi yang cukup kuat terhadap perlindungan harta misalnya 

dalam bentuk premi yang terjangkau semua kalangan. 

5. Sisi Perlindungan Keturunan 

Dari sisi perlindungan keturunan, selaras dengan terus meningkatnya angka 

harapan hidup masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun ini, peran keluarga sangat 

vital dalam hal ini. Keluarga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam 

mempengaruhi status kesehatan anggotanya. Di antara fungsi keluarga dalam tatanan 

masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan gizi dan merawat serta melindungi kesehatan 

para anggotanya. Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan 

prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan 

kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Namun 

demikian, peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman menyadari bahwa 

BPJS Kesehatan dapat membantu peningkatan derajat masyarakat dari sisi 

perlindungan keturunan. Misalnya dengan menekan angka kematian bayi dan angka 

kematian ibu. Sehingga berdasarkan pada data yang didapatkan dari para responden 

di SMPN 3 Pakem, Sleman, sisi perlindungan  keturunan mendapatkan persentase 

sebesar 9,4%. 
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E. KESIMPULAN 

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. 

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 
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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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