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ABSTRAK 

Pratama, Rizal Rizky. 8111415023 “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan 

Denda Pada Nasabah BPJS Kesehatan Kota Cirebon Yang Terlambat Membayar 

Premi”. 

Pembimbing : Baidhowi, S.Ag., M.Ag. 

 

Kata Kunci: Penerapan Denda, BPJS Kesehatan, Hukum Islam 

Penerapan denda bagi peserta BPJS kesehatan yang terlambat membayar 

premi, dirasa sangat memberatkan bagi peserta. Namun disisi lain, BPJS Kesehatan 

mengalami defisit yang berpengaruh terhadap layanan kesehatan. BPJS merupakan 

salah satu program asuransi sosial dengan mengutamakan gotong royong yang sama 

dengan prinsip syariah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. 

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan dirumuskan 

kedalam beberapa submasalah, yaitu: 1. Bagaimana penerapan denda pada nasabah 

BPJS Kesehatan Kota Cirebon yang terlambat membayar premi? 2. Bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap penerapan denda pada nasabah BPJS kesehatan Kota 

Cirebon? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif, alat pengumpulan 

datanya dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Metode 

pendekatan yuridis sosiologis. Untuk mengukur faliditasnya dengan triangulasi baik 

melalui sumber maupun dokumen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; adanya ketentuan untuk 

memberlakukan denda bagi nasabah yang telat membayar/ bayar tunda. Besaran 

denda pelayanan 2,5% dari biaya perawatan rumah sakit, terjadinya defisit oleh BPJS 

sehingga kemampuan bayar BPJS kepada fasilitator kesehatan mengalami penundaan. 

Layanan kesehatan oleh Faskes kurang maksimal. Adapun prinsip hukum Islam dapat 

ditarik pemahaman, adanya asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Oleh sebab itu 

dalam mensikapi pemberlakuan denda bagi nasabah BPJS kesehatan yang terlambat 

membayar adalah; setelah adanya akad, maka akan ada hak dan kewajiban antara 

nasabah BPJS dengan BPJS.  

Simpulan dari penelitian ini : regulasi penerapan denda bagi nasabah BPJS 

kesehatan bertujuan untuk menertibkan kedisiplinan pembayaran iuran sehingga 

harapan akan terhindarnya permasalahan defisit keuangan dapat terselesaikan. 

Berdasarkan teori maslahah mursalah As-Syathibi pemberlakuan denda pelayanan 

juga berdasar pada masalahat yang hakiki. Yaitu tercapainya suatu sistem jaminan 

sosial nasional yang berasas kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, 

dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program 

dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta/masyarakat. 

Peneliti berharap kedepannya MUI dapat segera merealisasikan terkait 

aturan BPJS Kesehatan syariah berupa aturan perundang-undangan dan dikelola 

secara totalitas menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk 

kita berlindung dari segala tingkah laku yang menyalahi aturan. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

adalah merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tersurat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal Ini merupakan bukti kesungguhan 

bahwa keberlangsungan kepemimpinan di Indonesia akan selalu  mengacu dan 

mengutamakan kepentingan warga negara secara menyeluruh sesuai dengan 

pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pemerataan pembangunan dari 

Sabang sampai Merauke yang mencakup segala bidang atau sendi kehidupan 

berbangsa dan bertanah air adalah indikator atau fenomena yang bisa di lihat 

secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Di bidang kesehatan sebagai salah satu sendi kehidupan wujud nyatanya 

adalah peningkatan taraf hidup sehat masyarakat sehari-hari dapat dinikmati 

dengan nyaman dan aman. Artinya masyarakat merasakannya  dengan tanpa ada 

tekanan atau paksaan karena beban hidup. Pada pasal 28 huruf h ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap 

orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya 

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kesadaran tentang pentingnya 

jaminan perlindungan sosial terus berkembang hingga UUD NRI Tahun 1945 pada 
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Pasal 34 ayat (2), menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan 

sosial bagi masyarakat. 

Sistem jaminan kesehatan di Indonesia mulai berlaku dan dikenal dengan 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 2004 dengan salah satu program utamanya yaitu Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). Pelaksanaan programJaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan yang ditetapkan dalam UU No. 24 tahun 2011 dan mulai beroperasi 

sejak tanggal 1 Januari 2014. Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

atau BPJS dalam bidang kesehatan bagi masyarakat adalah wujud serius yang kini 

menjadi harapan utama bagi para pribadi atau individu demi mendapatkan 

pelayanan kesehatan secara nyata sampai tuntas. Dalam pelaksanaannya 

diharapkan bahwa cita-cita tercapainya masyarakat Indonesia yang sehat dan 

berkembang baik jasmani maupun rohani bisa terpenuhi secara maksimal. Adanya 

BPJS ini di harapkan dapat memberikan keyakinan atau jaminan terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan kesehatan masyarakat. Dengan menyimak motto 

hidup “Dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat” hendaknya dijadikan 

sebagai motivasi hidup bahwa segala sesuatu yang berjalan dan dilaksanakan 

secara sehat maka akan didapatkan hasil yang sehat, benar dan kuat dalam segala 

bidangnya. Melalui generasi yang sehat dan kuat sudah tentu bahwa cita-cita luhur 
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bangsa Indonesia akan mudah terwujud sehingga pelaksanaan sendi-sendi 

kehidupan yang lainnya akan berdampak positif. 

Namun demikian dalam proses perjalanannya secara riil BPJS ini 

mengalami pasang surutnya baik yang bersifat positif maupun 

negatifnya.Banyaknya pengaduan atau komplain terhadap pelayanan BPJS ini 

sering menjadi polemik ( perdebatan ) di hampir semua kalangan tentang realita 

pelaksanaan program BPJS. Perlunya pengkajian secara lebih mendalam lagi 

tentang BPJS di pandang sangat penting agar supaya dapat meminimalisir 

perbedaan yang sangat mencolok. BPJS sebagai badan penyelenggara kesehatan 

masyarakat jangan di anggap sebagai simbol jaminan belaka tanpa manfaat yang 

berarti bagi para pesertanya. Karena itu akan berakibat negatif oleh masyarakat 

sebagai suatu lembaga pengumpul jaminan uang semacam asuransi tetapi saat di 

gunakan muncul banyak model penolakan pelayanan. Diantaranya, karena baru 

menjadi peserta BPJS sehingga belum bisa dilayani, atau karena beda tingkatan 

atau kelas keanggotannya sehingga terjadi penolakan dalam pelayanan ada juga 

peserta BPJS kurang mendapat perhatian ekstra oleh para perawat dibanding 

dengan pasien eksekutif yang umum. Masyarakat juga banyak yang belum 

memahami perihal konsekuensi yang diberikan apabila masyarakat tidak 

membayar iuran BPJS secara rutin. Seperti halnya dalam kasus di RSUD Gunung 

Jati peserta BPJS yang bernama Irma Normaninsih, warga Kabupaten Cirebon 

yang terlambat membayar BPJS menebus obat dengan membayar sejumlah uang. 
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Adapun alasannya akibat kelangkaan obat. Heri Susanto Kornas MP BPJS 

mengatakan tidak dibenarkan jika ini dibebankan kepada peserta BPJS. 

Berdasarkan Survei pihaknya 75% peserta BPJS yang paling bermasalah ada di 

RS. Mulai dari masalah antrian, Kamar fasilitas selalu penuh keuali bayar umum 

atau naik kelas, diminta uang muka, pending pelayanan, transfusi darah bayar dan 

sebagainya. (Jabarnews.com) 

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 

menyatakan bahwa adanya kenaikan iuran jaminan kesehatan. Kriteria iuran 

apabila peserta memilih manfaat pelayanan kelas rawat inap I maka besar iuran 

jaminan kesehatan yang harus dibayar setiap bulannya adalah Rp 80.000,- per 

orang, untuk kelas rawat inap II besar iuran adalah Rp 51.000,- per orang dan 

kelas rawat inap III besar iuran tetap sebesar Rp 25.500,- per orang dengan denda 

keterlambatan naik menjadi 2,5% per bulan dan penjaminan dihentikan sementara 

jika keterlambatan lebih dari 1 bulan. Ketentuan pemberhentian sementara 

penjaminan peserta dan pengenaan denda mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. 

Sebelum kebijakan terbaru tersebut, pada April 2016 pemerintah 

menaikkan kelas I dari Rp. 59.500 menjadi Rp. 80.000, kelas II dari Rp.42.500 

menjadi Rp. 51.000, dan kelas III dari 25.500 menjadi Rp. 30.000. kenaikan iuran 

tersebut diakibatkan karena adanya defisit keuangan BPJS Kesehatan selama ini. 

Defisit terjadi karena BPJS tidak dapat menutupi besarnya klaim rumah sakit.  
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Dewan BPJS meyakini terjadinya difisit disebabkan oleh rendahnya tingkat 

kepatuhan pembayan iuran oleh peserta. Hal itu akan mengancam BPJS Kesehatan 

dalam mengoperasionalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  

Pengelolaan BPJS adalah dengan menanggung jaminan kesehatan ataupun 

ketenagakerjaan bagi setiap masyarakat yang tercatat dalam daftar BPJS, dimana 

bagi setiap masyarakat diwajibkan untuk membayar berupa sejumlah iuran dengan 

nominal tertentu. Metode pengelolaan BPJS ini sekilas dilihat seperti asuransi 

pada umumnya, yang membedakannya adalah BPJS merupakan salah satu 

program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakatnya. Asuransi 

merupakan salah satu produk jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian, pengertian asuransi yakni, “Asuransi adalah perjanjian antara dua 

pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi 

penerimaan premi oleh perusahaan sebagai imbalan memberikan penggantian 

kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang 

timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 

yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu 

peristiwa yang tidak pasti. Dalam Islam, negara dituntut untuk menjaga 

kesejahteraan masyarakatnya lewat cara-cara yang dibolehkan syariat. Menurut 

hukum Islam, asuransi adalah sebuah akad (perjanjian) antara perusahaan asuransi 

muammin dengan nasabah muamman yang berisi tentang sebuah keharusan 
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perusahaan asuransi untuk memberikan sejumlah harta dalam bentuk imbalan, gaji 

atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun jika terjadi kecelakaan ataupun 

bencana atau terbuktinya peristiwa bahaya yang sebagaimana terdapat pada akad 

tersebut, sebagai premi yang dibayar rutin oleh nasabah kepada perusahaan 

asuransi semasa hidupnya. 

Fatwa MUI No. No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah disebutkan bahwa asuransi adalah usaha saling tolong menolong 

menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset 

dan/atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko 

tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (Abdul, 2007:35). 

Dalam hukum Islam akad dinyatakan sah apabila ada terjadinya kesepakatan 

antara dua pihak dan akad tersebut tidak mengandung gharar (penipuan), maysir 

(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan 

maksiat. Ditambah lagi adanya ketidak jelasan dari dana denda yang dihasilkan, 

masyarakat selaku nasabah tidak mengetahui berapa dana yang dihasilkan dari 

denda tersebut serta digunakan untuk apa dana tersebut. Kemudian melihat 

bagaimana BPJS Kesehatan dikelola terutama menyangkut dananya, serta 

kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan bank konvensional yang masih tidak 

sesuai dengan aturan syariah.   

Dari sekian uraian yang penulis jelaskan pada latar belakang masalah 

terkait Penulis tertarik dengan penerapan denda BPJS dilihat dari hukum Islam dan 
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mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul : “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Penerapan Denda Pada Nasabah BPJS Kesehatan Kota Cirebon Yang 

Terlambat Membayar Premi”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Melihat bagaimana BPJS dikelola, terutama menyangkut dananya, serta 

kerjasamanya yang dilakukan dengan perusahaan konvensional yang 

sistemnya masih tidak sesuai dengan aturan syariah. 

2. Adanya ketidaksesuaian antara pemahaman penerapan denda BPJS Kesehatan 

oleh masyarakat. 

3. Adanya ketidakpatuhan peserta dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. 

4. Adanya defisit anggaran BPJS Kesehatan selama beberapa tahun terakhir. 

5. Ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana dana denda dikelola 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dengan berbagai macam bentuk permasalahan yang dimunculkan oleh 

topik ini, agar terfokus kepada suatu pembahasan, maka pada penelitian ini penulis 

memberikan batasan masalah yang akan dikaji sebagai berikut: 

1. Praktik dan efektifitas penerapan denda bagi nasabah BPJS Kesehatan Kota 

Cirebon yang terlambat membayar  premi / iuran 
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2. Analisis hukum Islam terhadap penerapan denda pada nasabah BPJS 

kesehatan 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok rumusan masalah ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan denda pada nasabah BPJS Kesehatan Kota Cirebon 

yang terlambat membayar premi? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan denda pada nasabah 

BPJS kesehatan Kota Cirebon?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas,  tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui efektifitas penerapan denda pada nasabah BPJS Kesehatan 

Kota Cirebon yang telat membayar premi. 

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan denda 

pada nasabah BPJS Kota Cirebon 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

• Sebagai media dalam pembelajaran sehingga dapat menunjang kemampuan 

individu mahasiswa dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara 
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• Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pengembangan teori 

ilmu hukum dan masalah ilmu ekonomi Syariah, khususnya dalam 

penerapan denda BPJS dilihat dari hukum Islam. 

b. Manfaat praktis 

• Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan 

pengetahuan BPJS Kesehatan dan menjadi rujukan penelitian berikutnya. 

• Sebagai rujukan BPJS untuk bahan pertimbangan melakukan perbaikan 

transaksi BPJS yang sesuai dengan hukum syariah Islam. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil 

penelitian terdahulu yaitu: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO NAMA PENELITIAN HASIL 

1. Skripsi Baby Silvia Putri(2017) 

yang berjudul Pengaruh Kualitas 

Pelayanan BPJS Kesehatan 

Terhadap Kepuasan Pengguna 

Perspektif Dokter Rumah Sakit 

Hermina Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

 

deskriptif persepsi dokter Rumah 

Sakit Hermina Bogor mengenai 

kepuasan dan kualitas terhadap 

pelayanan program JKN menunjukkan 

bahwa program JKN dinilai belum 

sesuai penerapannya. Berdasarkan 

hasil regresi berganda menunjukkan 

bahwa variabel kualitas pelayanan 

BPJS Kesehatan memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan Dokter Rumah 

Sakit Hermina Bogor.  Dalam hal ini 

mempunyai kesamaan dengan penulis 
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yaitu meneliti kualitas pelayanan  

BPJS. Perbedaan dengan penulis 

terkait dengan efektifitas pelayanan 

denda. 

 

2. Skripsi Ridha Yunsari  (2017)  

Universitas Hasanuddin yang 

berjudul Tinjauan Hukun Terhadap 

Pemenuhan Hak Pelayanan 

Kesehatan Peserta Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial di 

Kota Palopo.  

Pertama, Pemenuhan hak pelayanan 

kesehatan di Fasilitas kesehatan mitra 

kerjasama BPJS kesehatan di Kota 

Palopo belum sepenuhnya terpenuhi. 

Hal ini terbukti dengan masih adanya 

keluhan peserta BPJS Kesehatan di 

Kota Palopo dalam beberapa jenis 

pelayanan kesehatan di fasilitas 

kesehatan rujukan tingkat lanjutan. 

Kedua, bahwa dalam proses 

pemenuhan hak pelayanan peserta 

BPJS Kesehatan di kota palopo 

terdapat beberapa faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat 

terpenuhinya hak pelayanan peserta 

BPJS Kesehatan di Kota 
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PalopoDalam hal ini memiliki 

persamaan dalam meneliti penerapan 

pelayanan di BPJS. Tetapi penulis 

lebih menitikberatkan dalam meneliti 

pelayanan denda dalam BPJS. 

3. Skripsi Shoraya Yudithia, (2017) 

Universitas Lampung dengan judul 

Perindungan Hukum Terhadap 

Peserta BPJS Kesehatan dalam 

Pelayanan Kesehatan di Rumah 

Sakit 

perlindungan hukum terhadap pasien 

peserta BPJS Kesehatan yang 

dilakukan rawat inap di rumah sakit 

dari aspek regulasi sudah terlindungi 

hak-haknya baik sebagai konsumen 

jasa, sebagai pasien rumah sakit 

maupun sebagai peserta BPJS 

Kesehatan. Namun dalam 

penerapannya masih terdapat 

kekurangan yang menimbulkan 

ketidakpuasaan pasien terhadap 

pelayanan di rumah sakit, seperti 

kurangnya informasi yang diberikan 

oleh pihak rumah sakit terhadap 

Peserta BPJS Kesehatan. Hal-hal yang 

belum dipenuhi kepada pasien BPJS 
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Kesehatan yang dilakukan rawat inap 

adalah mengenai informasi fasilitas 

kesehatan yang ada di rumah sakit. 

 

2.2 Landasan Teori 

Teori yang melandasi penelitian ini adala teori efektifitas hukum. Kata 

efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu 

yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan 

efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya 

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-

Undang atau peraturan.Efektifitas suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor 

meliputi : Faktor Hukum, sarana prasarana, kesadaran hukum (masyarakat) dan 

faktor kebudayaan – sebagai hasil dari karya cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia seutuhnya dalam pergaulan. Faktor - faktor hukum satu dengan 

yang lain harus berjalan agar penegakan regulasi di masyarakat bisa berjalan ideal 

(Soerjono Soekanto, 2008 : 8). 

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat dua hipotesa terkait stratifikasi 

sosial, yaitu : 

a. semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosial, maka 

semakin sedikit hukum yang mengaturnya 
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b. semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosial, maka 

semakin banyak hukum yang mengaturnya 

Hipotesa di atas dapat disimpulkan bahwa mengatakan individu yang 

berkedudukan tinggi akan cenderung tidak taat terhadap hukum dikarenakan 

kedudukannya, sedangkan individu yang berkedudukan rendah akan cenderung 

taat terhadap hukum yang diberlakukan 

Menurut Soerjono Sukanto menyatakan ada lima faktor yang 

mempengaruhi bekerjanya hukum dimasyarakat, yaitu: 

a)  Peraturan Perundang-Undangan. 

b) Aparat Pelaksana (penegak hukum) 

c) Masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukum). 

d)  Sarana Prasarana. 

e) Dana, 

Teori Efektifitas Hukum merupakan pembahasan bagaimana hukum 

beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu 

berfungsi dalam masyarakat, yaitu: kaidah hukum, penegak hukum sarana 

prasarana penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. 

a. Kaidah Hukum 
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Dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga macam 

hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. 

i. Kaidah hukum berlaku secara yuridis. Apabila penentuannya 

didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau 

terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan 

ii. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis. Apabila kaidah tersebut 

efektif, artinyakaidah tersebut dapat dipisahkan berlakunya oleh 

penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori 

kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan 

dalam masyarakat. 

iii. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-

citahukum sebagai nilai positif yang tinggi.  

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka 

setiap kaidah harus memenuhi ketiga macam unsur kaidah diatas, sebab: 

(a) apabila kaidah hukum hanya belaku secara yuridis, maka akan ada 

kemungkinan kaidah hukum itu merupakan kaidah yang mati; (b) apabila 

hanya berlaku sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaidah itu menjadi 

aturan pemaksa; (c) apabila hanya berlaku secara filosofis, maka 

kemungkinannya kaidah itu hanyamerupakan hukum yang dicita-citakan. 
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Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal dari sejak aturan 

perundang - undangan dibuat. Paling tidak ada dua alasan untuk mendukung 

pernyataan ini, pertama, pembuat undang-undang tidak memberi perhatian yang 

cukup, apakah aturan yang dibuat nantinya bisa dijalankan atau tidak. Pembuat 

peraturan undang-undang mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan 

sendirinya berjalan. Terlebih legislator tidak memperhatikan infrastruktur hukum 

yang berbeda di setiap daerah di Indonesia. Padahal, tanpa adanya infrastruktur 

yang memadahi undang-undang ditegakkan seperti yang diharapkan oleh 

legislator. 

Kedua, undang-undang kerap dibuat secara tidak realistis.Hal ini latar 

belakang dibuatnya undang-undang bukan terjadi sebab untuk kemaslahatan 

umum tapi hanya untuk kepentingan sepihak bagi kalangan tertentu. Seperti elit 

politik, negara asing, atau pun kepentingan investor asing. Dalam hal ini, undang-

undang menjadi komoditas dan tidak memperhatikan isu penegakan hukum 

Sepanjang trade off dari undang-undang telah didapat, maka penegakan hukum 

bukan hal penting. (Zainudin Ali, 2011 :31) 

B. Penegak hukum 

Institusi penegak hukum di Indonesia meliputi, kepolisian, 

kejaksaan, badan peradilan, dan advokat.Di luar institusi tersebut, 

Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan beberapa 
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institusi yang berkaitan langsung dengan undang-undang/peraturan. 

Penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan hukum atau 

justru diselewengkan. 

C. Sarana atau Fasilitas 

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu 

peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sarana tersebut, terutama 

secara fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Ada baiknya, ketika 

menerapkan hukum juga disertai dengan perhatian terhadap sarana fasilitas 

penegakan hukum. Semisal, pemeliharaan sarana prasarana: pengadaan 

sarana prasarana: perbaikan/pembaharuan fasilitas. 

D. Kesadaran Hukum 

Faktor efektifitas hukum adalah kesadaran masyarakat untuk 

mematuhi hukum. Tipologi masyarakat pencari kemenangan adalah 

masalah bagi penegak hukum. Terutama bila aparat hukum penegak hukum 

kurang berintegritas dan rentan disuap oleh yang mempunyai masalah 

hukum. Masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan 

dan uang agar memperoleh kemenangan atau terhindar dari kemenangan. 

E. Penaatan Hukum 
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Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang 

menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yakni 

• Compliance, orang menaati hukum karena takut terkena hukuman 

• Identification, ketaatan kepada aturan karena takut hubungan baiknya 

dengan seseorang menjadi rusak 

• Internalization, taat kepada aturan karena merasa aturan itu sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya 

2.3 Landasan Konseptual 

Kerangka konseptual adalah penjabaran atau pengambaran antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan 

istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Penulisan 

kerangka konsep tersebut, dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah 

dan/atau salah satunya. Kerangka konseptual yang diuraikan penulis hanya 

memuat definisi operasional sebagai berikut. 

2.3.1 Pengertian Asuransi 

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu Assurantie yang berarti 

pertanggungan. Dalam bahasa Inggris asuransi disebut dengan Insurance 

yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi (Kashmir : 1998).  

Asuransi atau pertanggungan juga diatur dalam KUHD Pasal 246 

yang menyatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik 
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dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang 

tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan 

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tak tertentu (Purwosutjipto : 1996) 

Menurut Man Suparman, Asuransi atau pertanggungan adalah 

Perjanjian antara dua belak pihak atau lebih dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung 

jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung akibat dari 

suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. (Suparman : 2004). 

Asuransi kerugian (pertanggungan) adalah suatu perjanjian dimana 

penanggung, dengan menikmati suatu premi, mengikat tertanggung untuk 

membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan 

keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diminta olehnya karena 

suatu kejadian yang tidak pasti (Harnanto, 2002: 422). 

2.3.2 Asuransi Dalam Islam 

Dalam Bahasa Arab asuransi disebut at-ta’min, takaful dan 

tadhamun . penanggung disebut mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut 

mu’amman atau musta’min. At-ta,min diambil dari kata amana memiliki 
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arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. 

Asuransi disebut at-ta’min karena pemegang polis sedikit banyak telah 

merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai peserta asuransi (Sula, 

2004 : 28) 

At-Ta‟min dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa 

transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban 

memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi 

sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat 

(Zainudin, 2008 : 03). 

Takaful dalam pengertian fiqh muamalah adalah saling memikul 

resiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya 

menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko 

dimaksud, dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan. At-

Tadhamun berarti saling menanggung. Hal dimaksud, bertujuan untuk 

menutupi keruguian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh 

seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk 

memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti 

(sejumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa 

tertanggung. Oleh karena itu, makna dari kata tadhamun adalah saling 

menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah.  
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Berdasarkan pengertian di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) memberikan pengertian 

asuransi syariah adalah sebagai berikut. 

Asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling 

melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui 

dana investasi dalam bentuk asset atau tabarru‟ yang memberikan pola 

pengembalian untuk mengahdapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) 

yang sesuai dengan syariah 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi 

syariah dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan 

solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi kaum muslimin melalui 

mekanisme saling menolong untuk menciptakan keharmonisan dan 

stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme itu dibenarkan, 

bahkan dianjurkan oleh ahli hukum Islam berdasarkan teori maslahah 

mursalah-nya yang besar bagi kesejahteraan umat manusia. 

Dasar hukum Asuransi Syariah ada pada Undang-Undang No. 40 

Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengakomodasikan konsep 

asuransi syariah di Indonesia.  (Dewi, 2004: 145) 

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan 

pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah secara struktural yaitu: 

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 
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2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar 

Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan 

Prinsip Syariah. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi 

Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. 

4. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 

4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip 

Syariah. 

Dasar hukum Asuransi Syariah di Indonesia sudah sangat kuat, 

karena diatur dalam UU, PP dan juga keputusan Menkeu.Dengan 

demikian, maka pelaksanaan usaha asuransi di Indonesia harussesuai 

dengan UU, PP dan juga keputusan Menkeu. 

Sedangkan dalam Hukum Islam, asuransi syariah telah disepakati 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan sebuah lembaga 

yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat 

Islam di Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan 
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yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang 

berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. 

Asuransi syariah hendaknya harus dilandasi dengan prinsip 

ketauhidan, sehingga dalam melakukan aktivitas asuransi ada semacam 

keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak gerik 

manusia yang bertransaksi tersebut. Asuransi syariah dalam 

pengelolaannya tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian atau 

spekulasi) dan maysir (perjudian).Dalam investasi atau manajemen dana 

tidak diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, garar, 

maysir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi 

syariah, dan inilah yang menjadi identitas sebagai pembeda dengan 

asuransi konvensional. 

2.3.3 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional 

 

Perbedaan yang paling utama terletak pada prinsip dasarnya. 

Asuransi syariah menggunakan konsep takaful, bertitik tumpu pada sikap 

yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (wata’wanu 

alal birri wat taqwa) dan tentunya memberi perlindungan (at-Ta’win). 

Antara satu peserta dengan yang lainnya saling menanggung musibah yang 

dialami. (Rahmawati, 2014: 96) 
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Adapun mengenai perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi 

konvensional yang lainnya dapat diketahui dengan tabel di bawah ini, 

yaitu: 

Tabel 2.2 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi 

Konvensional 

Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah 

Konsep Perjanjian antara dua 

pihak atau lebih dengan 

mana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada 

tertanggung, dengan 

menerima premi 

asuransi, untuk 

memberikan pergantian 

kepada tertanggung. 

Sekumpulan orang yang 

saling membantu, saling 

menjamin dan 

bekerjasama dengan cara 

masing-masing 

mengeluarkan dana 

tabarru’. 

Asal Usul Dari masyarakat 

Babilonia 4000-3000 

SM yang dikenal dengan 

perjanjian Hammurabi, 

dan tahun 1668M di 

coffehouse cikal bakal 

asuransi konvensionsl. 

Dari al-Aqillah, 

kebiasaan suku Arab jauh 

sebelum Islam datang. 

Kemudian disahkan 

Rosulullah menjadi 

hukum Islam, bahkan 

telah tertuang dalam 

konstitusi pertama di 

dunia  (konstitusi 

Madinah) yang dibuat 
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langsung oleh Rasululah 

Sumber 

Hukum 

Bersumber dari pikiran 

manusia dan 

kebudayaan berdasarkan 

hukum positif, hukum 

alami, dan contoh 

sebelumnya. 

Bersumber dari wahyu 

Illahi, sumber hukum 

dalam syariah islam 

adalah Al-Quran, sunnah 

atau kebiasaan Rosul, 

ijma’, Fatwa Sahabat, 

Qiyas, Istihsan, Urf, dan 

Mashalih Mursalah. 

Maghrib 

(Maysir, 

Gharar, dan 

Riba) 

Tidak selaras dengan 

syariah Islam karena 

adanya Maysir, Gharar, 

dan Riba hal yang 

diharamkan dalam 

muamalah. 

Bersih dari adanya 

praktik Maysir, Gharar, 

dan Riba. 

DPS 

(Dewan 

Pengawas 

Syariah) 

Tidak ada, sehingga 

dalam praktiknya 

bertentangan dengan 

kaidah-kaidah syara’. 

Ada, yang berfungsi 

untuk mengawasi 

pelaksanaan operasional 

perusahaan agar bebas 

dari praktik-praktik 

muamalah yang 

bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

Akad Akad jual beli (akad 

mu’awadhah, akad 

idz’aan, akad ghara, dan 

akad mulzim) 

Akad tabarru’ dan akad 

tijarah (mudharabah, 

wakalah, wadiah, syirkah 

dan sebagainya) 

Jaminan/ Transfer of risk, dimana Sharing of risk, dimana 
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Risk terjadi transfer risiko 

dari tertanggung kepada 

penanggung. 

terjadi proses saling 

menanggung antara satu 

peserta dengan peserta 

lainnya (ta’awun) 

Pengelolaan 

Dana  

Tidak ada pemisahan 

dana, yang berakibat 

pada terjadinya dana 

hangus (untuk produk 

saving life) 

Pada produk-produk 

saving life terjadi 

pemisahan dana, yaitu 

dana tabarru’ / ‘derma’ 

dan dana peserta, 

sehingga tidak mengenal 

istilah dana hangus, 

sedangkan untuk 

terminsurance (life) dan 

general insurance 

semuanya bersifat 

tabarru’. 

Investasi  Bebas melakukan 

Investasi dalam batas-

batas ketentuan 

perundang-undangan 

dsn tidak dibatasi pada 

halal dabn haramnya 

obyek atau sistem 

investasi yang 

digunakan. 

Dapat melakukan 

investasi sesuai 

ketentuuan perundang-

undangan, sepanjang 

tidakbertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

Bebas dari riba dari 

tempat tempat  investasi 

yang terlarang. 

Kepemilikan 

Dana 

Dana yang terkumpul 

dari premi peserta 

seluruhnya menjadi 

Dana yang terkumpul 

dari peserta dalam bentuk 

iuran atau kontribusi 
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milik perusahaan dan 

perusahaan bebas 

menggunakan, serta 

menginvestasikan 

kemanapun. 

merupakan milik peserta 

(shaabihul maal) 

perusahaan hanya 

sebagai pemegang 

amanah (mudharib) 

dalam mengelola dana 

tersebut. 

Unsur premi Unsur premi terdiri dari 

tabel mortalitas 

(mortality tables), bunga 

(interest), biaya asuransi 

(cost insurance) 

Iuran atau kontribusi 

terdiri dari unsur 

tabarru’ dan tabungan 

(yang tidak mengandung 

unsur riba). Tabarru’ 

juga dihitung dari tabel 

mortalitas tetapi tanpa 

perhitungan bunga 

teknik. 

Loading Loading pada asuransi 

konvensional cukup 

besar terutama 

diperuntukan untuk 

komisi agen, bisa 

menyerap premi tahun 

pertama dan kedua. 

Karena itu, nilai tunai 

pada tahun pertama dan 

kedua biasanya belum 

ada ( masih hangus). 

Pada sebagian asuransi 

syariah, loading (komisi 

agen) tidak dibebankan 

kepada peserta, tetapi 

dari dana pemegang 

saham. Namun sebagian 

lainnya mengambil dari 

sekitar 20%-30% saja 

dari premi tahun pertama. 

Dengan demikian, nilai 

tunai tahun pertama 

sudah terbentuk. 
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Sumber 

Pembayaran 

Klaim 

Sumber biaya klaim 

adalah dari rekening 

perusahaan, sebagai 

konsekuensi 

penanggung terhadap 

tertanggung. Murni 

bisnis dan tidak ada 

nuansa spiritual. 

Sumber pembiayaan 

klaim diperoleh dari 

rekening tabarru’, yaitu 

peserta saling 

menanggung. Jika salah 

satu peserta mendapat 

musibah maka peserta 

lainnya ikut menanggung 

bersama risiko.  

Sistem 

Akuntasi  

Menganut konsep 

asuransi accrual basis, 

yaitu proses akuntansi 

yang mengakui 

terjadinya peristiwa atau 

keadaan nonkas. Dan 

mengakui pendapatan, 

peningkatan aset, 

expenses, liabilities, 

dalam jumlah terteuntu 

yang baru akan diterima 

dalam waktu yang akan 

datang. 

Menurut akuntansi cash 

basis, mengakui apa yang 

benar-benar telah ada, 

sedangkan accrual basis 

dianggap bertentangan 

dengan syariah karena 

mengakui adanya 

pendapatan, harta beban, 

atau utang yang akan 

terjadi di masa yang akan 

datang. Sementara 

apakah itu benar-benar 

dapat terjadi hanya Allah 

yang tau. 

Keuntungan Keuntungan yang 

diperoleh dari surplus 

underwriting, komisi 

reasuransi dan hasil 

investasi seluruhnya 

Profit yang diperoleh 

dari surplus 

underwriting, komisi 

asuransi, dan hasil 

investasi bukan 
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Sumber: Anshori, 2007:18 

2.3.4 Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah menurut bahasa adalah mencari kemaslahatan 

(yang mutlak). Sedangkan menurut Ahli Ushul Fiqh adalah suatu 

kemaslahatan di mana syar‟i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk 

merealisir kemaslahatan itu. Selain itu, tidak ada dalil yang menunjukkan 

atas pengakuannya atau pembatalannya atau menetapkan hukum suatu 

masalah yang tidak ada nash-nya atau tidak ada ijma nya dengan berdasar 

pada kemaslahatan semata (yang oleh syara‟ tidak dijelaskan dibolehkan 

atau dilarang) atau bisa juga dikatakan memberikan hukum syara‟ kepada 

adalah keuntungan 

perusahaan. 

seluruhnya milik 

perusahaan, tetapi 

dilakukan bagi hasil 

(mudharabah) dengan 

peserta. 

Visi dan 

Misi  

Secara garis besar misi 

utama dari asuransi 

konvensional adalah 

misi ekonomi dan misi 

sosial. 

Misi yang diemban 

dalam asuransi syariah 

adalah misi akidah, misi 

ibadah (ta’awun) misi 

ekonomi (iqtisadl),dan 

misi pemberdayaan umat. 
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suatu kasus yang tidak ada dalam nash atau ijma‟ atas dasar memelihara 

kemaslahatan atau kebaikan bersama. 

2.3.5 Dalil Maslahah Mursalah 

Asy-Syatibi termasuk fuqaha mazhab Maliki yang pandangan-

pandangan ushul fikihnya, termasuk tentang maslahah mursalah banyak 

dikaji oleh berbbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran Asy-

Syatibi tentang maslahah mursalah dituangkan dalam dua kitabnya yang 

populer di negeri muslim saat ini. Dua kitab tersebut adalah al-Muwafaqat 

fi Ushul al-Al kandam al-Ihtisan . (Taufiq Yusuf al-Wa’i, 298) 

Asy-Syatibi mengemukakan dalam bukunya al- Muwafaqat fi Ushil 

al-ahkam maslahah mursalah adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai 

teknik penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, sebagai dalil hukum, 

maslahah mursalah belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul 

fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam. 

Dalam cacatan Asy-Syatibi, Menurutnya ada empat sikap yang 

kemukakan oleh ulama usul fikih berkaitan dengan maslahah mursalah ini. 

Pertama, ulama yang setuju dengan penggunaan maslahah mursalah 

sebagai dalil hukum jika didasarkan pada dalil. Kedua, pendapat yang 

mengakui mutlak dengan penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil 

penetapan hukum. Ketiga, pendapat yang menerimanya dengan pengertian 



31 
 

 
 

dekat dengan dalil Al- Quran dan as- Sunnah. Keempat, pendapat yang 

menerima penggunaan maslahah mursalah untuk kemaslahatan dharuri 

sedangkan kemaslahatan haji dan tahsini tidak dapat diterima. (Asy-Syatibi 

: 338) 

Asy-Syâtibî dalam al-Muwâfaqất fi Ushûl al-Ahkâm 

mendefinisikan maslahah mursalah adalah maslahah yang ditemukan pada 

kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung 

kemaslahatan yang sejalan (al-munâsib) dengan tindakan syara'. 

Kesejalanan dengan tindakan (tasharrufat) syara' dalam hal ini tidak harus 

didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada 

maslahah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang 

memberikan faedah yang pasti (qat'î). Apabila dalil yang pasti ini memiliki 

makna kulli, maka dalil kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama 

dengan satu dalil tertentu.  

Definisi yang dikenukakan di atas, kata kunci dari penggunaan dalil 

maslahah mursalah adalah kesejalanan (mula'im, almunasib) antara 

kemaslahatan yang dikandung dalam suatu maslahah baru dan konsep 

maqashid asy-syarî'ah yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh nash. 

Dalam bukunya al-Ihtisham, Asy-Syâtibî memberikan penjelasan tentang 

kedudukan maslahah yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari 

kesejalanan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan 
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dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, maslahah yang sejalan 

tersebut dipilah menjadi tiga. 

Pertama, maslahah yang dikandung tersebut dapat diterima 

eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk 

syara'. Para ulama membenarkan maslahah seperti ini. Dengan kata lain, 

maslahah kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan 

pada dalil syara'. Contoh dari maslahah ini adalah hukum qishas untuk 

menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia. 

Kedua, maslahah yang dikandung dalam masalah baru tersebut 

didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara'. 

Ditolaknya maslahah ini karena maslahah yang ditemukan bertentangan 

dengan nash. Maslahah seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu 

sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penetapan hukum. Ketiga, maslahah yang ditemukan dalam suatu masalah 

baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak 

ada dalil yang membenarkan atau menolaknya. Menurut Asy-Syatibi, 

untuk maslahah seperti ini, ada dua kemungkinan yakni : 

Ada nash yang mengkonfirmasi kesejalanan dengan maslahah yang 

dikandung oleh masalah baru tersebut; dan kedua, maslahah yang sejalan 

dengan syara' secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua 



33 
 

 
 

ini biasa disebut dengan maslahah mursalah. Dengan kata lain, setiap 

maslahah dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak 

dijelaskan oleh nash tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' secara 

universal. Maka maslahah itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan 

sebagai teknik penetapan hukum. (Bakar, 2016) 

2.3.6 Langkah-Langkah Penalaran Istislahiah 

As-Syatibi memberikan uraian dan landasan teoritis yang relative 

lebih komperhensif bahwa maslahah harus dipertimbangkan secara 

sungguh-sungguh dalam penalaranya. Menurutnya maslahah yang 

diperincikan menjadi maqhasid al-syar'iah harus dipertimbangkan di 

dalam penalarannya. Karena semua hukum (taklifi, wadh 'i) yang 

ditetapkan oleh Allah SWT pasti mengandung maslahah (maqasid) untuk 

melindung dan memenuhi semua keperluan manusia. Dengan demikian 

semua hasil ijtihad yang tidak mengandung maslahat dan apalagi 

berentangan, maka ijtihad tersebut ditolak. 

Duski Ibrahim, yang meniliti konsep penalaran Al-Syathibi, yang ia 

sebut sebagai tatacara penemuan hukum syara melalu istiqra' ma'nawi, 

menyatakan bahwa konsep tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dan 

terperinci, tetapi hanya melalui isyarat. Terselip di berbagai tempat ketika 

menguraikan berbagai konsep lain yang beliau gunakan. Duski berupaya 

menginterpretasi isyarat-isyarat itu yang lantas menyesuaikannya dengan 
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cara kerja suatu metode yang bersifat umum dalam suatu penelitian hukum 

pada saat ini. Sehingga menjadi metode dengan langkah kerja yang relatif 

baku. Duski merincinya menjadi delapan langkah dan kemudian oleh 

Alyasa' Abubakar diringkas sebagai berikut : 

a. Menetukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran 

penelitian atau yang akan dicari jawabanya. 

b. Merumuskan masalah atau tema yang ditelah ditentukan atau 

dipilih. Dalam proses mencari ketentuan suatu hukum, sekalipun 

dalam bentuk yang sederhana, perumusan masalah adalah penting. 

Karena dari sinilah data-data yang di dalam hal ini berbentuk hukum 

dan kenyataan empiris yang relevan dengan maslahah dapat 

dikumpulkan. 

c. Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nash hukum 

yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabanya. 

Sebagaimana diyakini bahwa dalam suatu persoalan sering ditemukan 

kaidah hukum yang membicarakan satu atau beberapa persoalan.baik 

sifatnya universal maupun terperinci (partikular). Sekiranya dalam 

kasus-kasus baru yang diidentifikasi tidak ditemukan dalil 

partikularnya.tentu yang dikoleksi adalah dalil-dalil universal, baik 

nilai positif maupun negatif. yang perincianya diserahkan kepada 
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pemikiran manusia. Dalam ungkapan Al-Syathibi, fahuwa raji' ila 

ma'na ma'qul ila nazr al-mukallaf. Al-Syathibi membedakan nilai-nilai 

tersebut menjadi nilai antara (wasilah) dan nilai mutlak atau tujuan 

(ghayah).Yaitu memelihara agama, jiwa harta, keturunan, dan 

akal.Adapun nilai mutlak adalah kemaslahatan di dunia dan akhirat. 

d. Memahami makna nash-nash hukum tersebut satu persatu 

dan kaitan antara satu sama lain. Untuk ini seperti telah disinggung, 

diperlukan pengetahuan memadai tentang bentuk-betuk lafadz dan 

aspek kebahasaan lainnya. Namun memahami nash-nash tersebut tidak 

cukup dari aspek kebahasaan, maka juga perlu mengkaitkanya dengan 

hal-hal sebagai berikut: Konteks tekstual (siyaq al-nash) itu sendiri b). 

konteks pembicaraan (siyaq al-khithab), dan kondisi signifıkan (siyaq 

al-hal). Jadi nash-nash hukum-hukum tersebut harus dipahami secara 

detail satu persatu: secara komprehensif baik teks, konteks, atau latar 

belakang historis nash-nash tersebut muncul. 

e. Mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi 

signifikan suatu masyarakat, yang secara implisit dipahami dari konsep 

Al-Syathibi tentang qara 'in al-ahwal, terutama yang ma'qulah atau 

ghair ma'qulah. 
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f. Mencermati alasan (illah hukmi) yang dikandung oleh nash-

nash tersebut, untuk derivasi kepada konteks signifikan dalam 

merespon keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan 

menerapkannya dalam kasus-kasus empiris. Kalau 'illah tidak 

diketahui, maka haruslah ber-tawaqquf (tidak bersikap); namun ada 

dua pengertian yang harus didiskusikan: 

1) Tidak boleh melampaui apa yang telah dinashkan dalam hukum 

atau sebab tertentu. Maksudnya tidak boleh memaksakan diri 

untuk mencari-cari atau menghubung-hubungkan, sekiranya 

nash dirasa tidak akan mampu mencakup masalah baru 

tersebut. Jadi, tawaqquf disini dilakukan karena tidak ada dalil 

sama sekali. 

2) Bahwa pada dasarnya hukum syara' tidak dapat dilampaui 

cakupan maknanya. hingga diketahui tujuan al-syari tentang 

alasan perhuasan itu. Alasan kebolehan perluasan ini menurut 

Al-Syathibi, terdapat masalik al- 'illah atau dari universalitas 

dalil. 

g. Mereduksi nash-nash hukum menjadi satu kesatuan yang 

utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nash-nash 

unviersal dan partikular, sehingga nash-nash yang sifatnya partikular 

tersebut dapat masuk dalam kerangka universal. 
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h. Menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik 

sifatnya universal, berupa kaidah-kaidah ushuliyyah dan kaidah-kaidah 

fikih; maupun sifatnya partikular yang berupa hukum spesifik. Inilah 

yang disebut produk hukum (istinbat). 

Prinsip utama penggunaan metode istislahiyah adalah dengan 

mempertimbangkan masalah sebagai tumpuan pencarian dan penetapan 

hukum ataupun pembuatan definisi dari sesuatu perbuatan hukum. Dengan 

demikian pola penalaran ini berupaya mencari dan mengemukakan hukum 

(hukum syara') atas sesuatu perbuatan atau berupaya merumuskan 

pengertian (konsepsi, konsep) dari sesuatu perbuatan (perbuatan hukum), 

berdasarkan maslahat (yang hakiki) yang ada pada perbuatan itu, setelah 

sebelumnya mengembalikannya (membandingkannya) kepada nash yang 

relevan, untuk mengetahui kesejalanan maslahat yang ada dalam perbuatan 

dengan maslahat yang dilindungi dan ingin dipenuhi oleh nash. Apabila itu 

sejalan (mempunyai maslahat yang relevan), maka pemberian hukum 

tersebut dapat diterima, dianggap sudah memenuhi persyaratan 

metodelogis: cara kerja inilah yang disebut penalaran istilahiah. 

Sekiranya disingkat, maka penalaran istilahiah memiliki empat 

syarat; pertama, penalaran tersebut bertumpu pada pertimbangan maslahat: 

kedua, maslahat yang ada harus sejalan dengan nash ; ketiga, kesejalanan 

maslahat tersebut harus diperoleh melalui langkah -langkah tertentu; 
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keempat, kesimpulan yang diambil adalah untuk menemukan atau 

memberikan hukum syara atas suatu pebuatan hukum, atau membuat 

definisi (konsepsi) atas sesuatu perbuatan hukum. 

2.3.7 Prinsip-Prinsip Dalam Asuransi Syariah 

Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang didalamnya 

mengandung unsur gharar, maisir, riba, bathil, dan risywah karena secara 

faktual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan 

pihak yang lain. AgamaIslam sendiri tidak mengabaikan akan arti 

pentingnya lembaga keuangan yang memang mendatangkan manfaat bagi 

umat manusia dalam menjalani kehidupannya dimuka bumi ini, termasuk 

didalamnya kebolehan untuk melaksanakan kegiatan di bidang 

perasuransian. 

Prinsip-prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang bebas 

dari unsur gharar, maysir, dan riba dapat diimplementasikan dalam 

kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi atau perusahaan 

reasuransi.Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi syariah 

menurut Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariahadalah sebagai berikut:  

1. Akad dalam asuransi  

• Akad yang dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta 

asuransiterdiri atas akad tijarah dan/atau akadtabarru‟. 
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• Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 

mudharabah, sedangkan akad tabarru‟ adalah hibah.  

• Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:  

1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;  

2) Cara dan waktu pembayaran premi;  

3) Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru‟ serta syarat-syarat 

yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.  

2. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru‟. Adalah 

sebagai berikut: 

a. Dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai 

mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai 

shahibul maal (pemegang polis).  

b. Dalam akad tabarru‟, peserta memberikan hibah yang akad 

digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, 

sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. 

Dalam hal ini prinsip dasar asuransi syariah ada beberapa macam, 

yaitu; tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, 

larangan riba, larangan judi, masyir dan larangan gharar. 

1) Tauhid 

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang 

ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan 
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manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa 

dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus 

mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.  

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana 

seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang 

tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan 

aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa 

Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu 

berada bersama kita.Kalau pemahaman semacam ini terbentuk 

dalam setiap pemain yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka 

pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan 

dalpat melangsungkan perjalanan bermuamalah. 

2) Keadilan (justice) Prinsip kedua dalam berasuransi adalah 

terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak pihak yang 

terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami 

sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara 

nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. 

3) Tolong menolong (ta‟awun) Prinsip dasar yang lain dalam 

melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat 

tolong menolong (ta‟awun) antara anggota (nasabah). Seseorang 

yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan 
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motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang 

pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. 

4) Kerja sama (cooperation) Prinsip kerja sama(cooperation) 

merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literature 

ekonomi Islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat 

dari kholiknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran 

dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai 

makhluk sosial. 

5) Amanah (trustworthy / al-amanah) Prinsip amanah dalam 

organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas 

(pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan 

keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus 

memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses 

laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran 

dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik.  

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. 

Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban 

menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran 

dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. 

Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang 
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benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, 

berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat 

dituntut secara hukum. 

6) Kerelaan (al-ridha) 

Prinsip kerelaan (al-ridha) dalam ekonomi Islami berdasar pada 

firman Allah SWT dalam QS an-Nisa‟ [4]: 29. 

َرةً َعن تََرا َٰٓ أَن تَُكوَن تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلبََٰ اْ أَۡمَوَٰ أَيَُّهاٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡأُكلُوَٰٓ
َٰٓ نُكۡمۚۡ َوََل تَۡقتُ يََٰ اْ أَنفَُسُكۡمۚۡ ٖض م ِ لُوَٰٓ

َ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما     ٢٩إِنَّ ٱَّللَّ

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha 

dalam setiap melakukan akad (transaksi) dan tidak ada paksaan antara 

pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad, sehingga kedua belah pihak 

bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam bisnis asuransi, 

kerelaan (al-ridha) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi 

agar mempunyai motivasi dariawal untuk merelakan sejumlah dana(premi) 

yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana 

sosial (tabarru‟). Dana sosial (tabarru‟) memang betul-betul digunakan 

untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika 

mengalami bencana kerugian. 

7) Larangan riba 
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Riba atau ziyadah yang menurut bahasa berarti tambahan, tumbuh 

dan menjadi tinggi, sedangkan menurut menurut Asy-Syarbini 

ialah: "Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang 

tidakdiketahui pertimbangannya menurut ukuran syara, ketika 

berakad atau denganmengakhirkan tukaran kedua belah pihak salah 

satu keduanya". Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran 

tertentu, tidak diketahui atau tidak menurut aturan syara atau 

terlambat salah satunya (Al-Jaziri, 1990:7). 

Menurut ahli Fiqih riba adalah penambahan salah satu dari dua atau 

lebih yang sejenis tanpa ada ganti tambahan lain. Tidak semua 

tambahan merupakan riba, terkadang tambahan terjadi dalam suatu 

perdagangan dan di dalamnya tidak ada riba. Hukum riba 

merupakan sesuatu yang sangat diharamkan oleh Islam dan yang 

melakukan mendapatkan dosa yang besar. Dalam agama samawi 

riba diharamkan karena mengandung bahaya besar. Riba 

menyebabkan konflik antara manusia dan membawa besarnya harta 

atas hitungan penarikan harta orang fakir. Firman Allah dalam surat 

Al- Imran Ayat 130 : 

َ لَعَلَُّكۡم تُۡفِلحُ   َوٱتَّقُواْٱَّللَّ
ٗۖ
عَفَٗة َضَٰ ٗفا مُّ اْ أَۡضعََٰ َٰٓ بَوَٰ َٰٓأَيَُّهاٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡأُكلُواْ ٱلر ِ    ١٣٠وَن يََٰ

Artinya 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan. 
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2.3.8 BPJS Kesehatan 

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan yangdiberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

BPJS merupakan asuransi kesehatan yang secara umum didasarkan 

pada gagasan kerja sama di antara sekelompok orang yang membentuk 

lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan kesepakatan setiap orang 

membayar sejumlah uang tahunan untuk digunakan sebagai dana berobat 

bagi anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu. Asuransi adalah 

sikap ta’awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara 

sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu 

peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut maka 

semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan 

sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta, 

dengan pemberian derma tersebut mereka dapat menutupi kerugian-

kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Berdasarkan 

hal tersebut asuransi adalah ta’awun yang terpuji yaitu saling tolong 
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menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, saling membantu antar 

sesama, dan mereka takut dengan bahaya yang mengancam mereka. (Sula, 

2004 : 28) 

Dalam pelaksanaan pengelolaan BPJS, dapat dikategorikan menjadi 

dua macam, yaitu sumber dana yang berupa iuran dan alokasi dana iuran 

yang kemudian dikelola oleh BPJS untuk pertanggungan bagi peserta 

dengan bentuk layanan kesehatan maupun jaminan lainnya. Selain itu 

terdapat beberapa ketentuan dalam pengelolaan BPJS, seperti pembagian 

kelompok iuran yang harus dibayar, serta kepesertaan menjadi anggota 

BPJS.Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan 

secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk 

program jaminan kesehatan.Setiap Peserta wajib membayar iuran yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja 

penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah 

dan PBI). Setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, 

menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan 

membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara 

berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 10 

(sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja 

berikutnya. (Kementerian Kesehatan RI,2013. 44). 
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Dalam pengaturan sanksi denda pelayanan atas keterlambatan 

pembayaran iuran diatur dalam Pasal 24 Peraturan BPJS No. 5 Tahun 2018 

: 

1) Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak membayar Iuran 

sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta 

diberhentikan sementara sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. 

2) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif 

kembali apabila Peserta: 

a. membayar Iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 

24 (dua puluh empat) bulan; dan 

b. membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri 

pemberhentian sementara jaminan. < - 20 - ayat (3) dan 

3) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan 

aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar denda 

kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat 

inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. 

4) Bagi Peserta PPU, pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung 

oleh Pemberi Kerja. 
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5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 2,5% (dua 

koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case 

BasedGroups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap 

bulan tertunggak dengan ketentuan: 

a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; 

dan 

b. besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta 

rupiah). 

2.3.9 Denda Dalam Islam 

Denda pada hakikatnya sudah sering kita dengar dan bahasa denda 

sering disampaikan ketika orang melakukan tunggakan, denda dalam 

kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar 

sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.Dalam bahasa 

Inggris juga terdapat kata fine yang berarti denda keterlambatan.Dalam 

bahasa Arab istilah denda disebut dengan gharamah. Dalam bahasa 

Indonesia denda merupakan suatu bentuk hukuman atau sanksi yang 

diharuskan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh dijatuhkan 

hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh juta rupiah; uang yang harus 

dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, 

dan sebagainya): lebih baik membayar dapat dipenjarakan. 

(Poerwadarminta, 2006) 
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Dalam Islam, denda termasuk dalam salah satu hukuman Ta’zir. 

Ta’zir menurut bahasa adalah Ta’dib atau memberi pelajaran. Pengertian 

ta’zir menurut istilah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: 

“Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang 

belum belumditentukan hukumannya oleh syara’.” 

Sedangkan Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta’zir yang hampir 

mirip dengan Al-Mawardi yaitu : 

“Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas 

perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had 

dan tidak pula kifarat.” 

Dari definisi-definisi di atas, Hukuman Ta’zir merupakan hukuman 

yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada hakim, 

baik penentuannya maupun pelaksanaanya.Syara’ tidak menyebutkan 

macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap jarimah ta’zir, 

tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya 

sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan 

untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman 

ta’zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman ta’zir tidak 

mempunyai batas tertentu (Hanafi, 1990: 8). Para fuqaha memberikan 

contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, 

meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, 

mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta 
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anak yatim, hasil waqaf adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 

ta’zir (Muslich, 2005). 

Ta’zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara’) adalah 

hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang 

tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan ta’zir dengan mencukur 

jenggot ataupun memungut uang (denda). Menurut Imam Maliki kaum 

muslimin boleh melakukan ta’zir dengan memungut uang denda. 

Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan pengikutnya melarang atau tidak 

membolehkan kaumnya muslimin memungut uang denda.  

Denda termasuk hukuman Diyat menurut fiqih jinayah. Diyat 

merupakan hukuman denda kepada orang yang telah membunuh dengan 

tidak sengaja atau pembunuhan serupa sengaja atau berbuat sesuatu 

pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti melukai, zina dan 

sebagainya. Jinayah yang diharuskan mendapat hukuman denda adalah 

merusak anggota badan atau melukai (Bakri ,1959: 12). 

Namun denda keterlambatan bukan termasuk Diyat melainkan 

Ta’zir, karena denda keterlambatan bukan termasuk pelanggaran yang 

merusak atau melukai anggota tubuh seseorang. Ta’zir digolongkan 

menjadi 4 macam, yaitu: 

1. Hukuman mati atau jilid (jera); 
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2. Hukuman penjara atau pengasingan; 

3. Hukuman denda, penghancuran barang, penyitaan barang; 

4. Hukuman hukuman yang ditentukan ulil amri demi kemaslahatan 

umum. 

Denda nasabah ini termasuk dalam ta’zir ketiga yang merupakan 

hukuman yang berkaitan dengan mengambil harta benda. Para ulama 

berbeda pendapat tentang hukuman denda ini termasuk dalam hukuman 

ta’zir. Menurut Muhammad Ibnu Hasan berpendapat bahwa tidak 

diperbolehkan mengambil harta atas hukuman ta’zir sesuai dengan ajaran 

gurunya yaitu Abu Hanifah. Sedangan murid Abu Hanifah yang lain 

bernama Imam Abu Yusuf memperbolehkan hukuman denda atas hukuman 

ta’zir apabila membawa kemaslahatan. Pendapat Imam Abu Yusuf diikuti 

oleh Imam Hambali, Imam Malik, dan Imam Syafi’i. Namun ulama 

kembali berbeda pendapat mengenai denda uang. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dilihat dapat dalam 

bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPJS Kesehatan 

• Peraturan Undang-undang Nomor  24 Tahun 2011 

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

• Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional 

• Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan 

• Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN_MUI/X/2001 tentang 

Pedoman Umum Asuransi Syariah 

Bagaimana penerapan denda pada nasabah 

BPJS Kesehatan Kota Cirebon yang 

terlambat membayar premi? 

 

Bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap penerapan denda pada 

nasabah BPJS kesehatan Kota 

Cirebon?  

Efektifitas penerapan denda BPJS Kesehatan terhambat 

karena beberapa faktor, dan menurut hukum islam  

penerapan denda diperbolehkan tanpa mengandung 

unsur riba, gharar, dan masyir 
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BAB 5  

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum 

Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Nasabah BPJS Kesehatan Yang 

Terlambat Membayar Premi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Praktik penerapan denda 2,5% Secara garis besar telah sesuai dengan apa 

yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu undang undang No. 82 

Tahun 2018. Akan tetapi penerapan tersebut masih terkendala karena 

beberapa faktor, yaitu 1) ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar 

iuran BPJS. 2) kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti aturan 

hukum. 3) sarana dan prasarana faskes yang masih kurang maksimal. 

Ketidakpatuhan dan kesadaran peserta dalam pemahaman peraturan 

BPJS. Dalam hal ini BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan 

berbagai stakeholder. baik dari Ormas, LSM, dan para akademisi agar 

peserta memahami, patuh dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah 

disepakati. 

2. Meunurut hukum Islam berdasarkan teori maslahah mursalah sejatinya 

BPJS kesehatan dalam pengelolaan pemberlakuan denda pelayanan juga 

berdasar pada masalahat yang hakiki. Yaitu tercapainya suatu sistem 
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jaminan sosial nasional yang berasas kegotongroyongan, nirlaba, 

keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat 

wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya 

untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan 

peserta/masyarakat. 

5.2 Saran 

1. Bagi BPJS Kesehatan 

Jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk 

melindungi seluruh rakyat. Maka dari itu BPJS harus berupaya lebih 

maksimal agar tercapainya suatu sistem jaminan sosial nasional yang 

berasas kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, 

akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat. 

2. Bagi MUI 

Penulis berharap agar pemerintah dan MUI dapat segera merealisasikan 

terkait aturan BPJS Kesehatan syariah berupa aturan perundang-undangan 

dan dikelola secara totalitas menjalankan kegiatannya sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah untuk kita berlindung dari segala tingkah laku yang 

menyalahi aturan dan prinsip muamalah syariah. 
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