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ABSTRAK 

Bermula dari tanah wakaf kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 

(PCNU). Rumah Sakit Muslimat Ponorogo (RSMP) didirikan sekitar tahun 1986, 

bertujuan sebagai lembaga pelayanan jasa kesehatan yang bersifat keagamaan 

dengan mengusung visi, misi dan moto sebagai lembaga yang menerapkan nilai-

nilai keislaman dalam memberikan pelayanannya. Dalam menjalankan aktivitas  

bisinisnya, RSMP menerapkan lima fungsi menejemen: (1). Merencanakan; (2) 

Mengorganisasikan; (3) Membudayakan; (4) Memasarkan; (5) Mengawasi. Selain 

itu, RSMP juga menerapkan kebijakan pemotongan biaya jasa pelayanan 

kesehatan bagi pasien yang memiliki Kartu Warga Nahdlatul Ulama 

(KARTANU) yang diakui sebagai salah satu kegiatan sosial atau Corporate 

Social Responsibility (CSR) rumah sakit terhadap pasien.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum terhadap kibajakan 

KARTANU yang diterapkan oleh RSMP serta aktivitas menejemen bisnisnya 

ditinjau dari hukum bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan 

normatif. Adapun sumber data penelitian diantaranya adalah: pengurus rumah 

sakit, pengurus yayasan dan pasien serta dokumen-dokumen yang relevan dengan 

penelitian ini. data-data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif 

dengan menggunakan metode berpikir deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RSMP 

terhadap pemotongan biaya jasa pelayanan bagi pasien yang memiliki 

KARTANU terwujud dalam keenam nilai etika: nilai dakwah, kepedulian, 

khilafah, keadilan, ekonomi (profit dan benefit) dan ukhuwah (persaudaraan). 

Sedangkan dari segi maslahah, terwujud dalam lima karakteristik bisnis syariah 

sebagaimana maksud dalam qashdu syari’ yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. Adapun kebijakan terkait dengan surat rekomendasi dari 

PCNU maupun PMWCNU sebagai pengganti dari kebijakan KARTANU, belum 

tersosialisasikan melalaui media internet/website maupun media cetak/brosur. Hal 

itu dikarenakan sumber daya di rumah sakit yang kurang memadai, fakta 

menunjukkan bebarapa pasien belum mengetahui secara jelas dengan status 

kebijakan dan mekanisme dalam memperoleh KARTANU maupun surat 

rekomendasi.  Mekanisme dalam memperoleh surat rekomendasi hendaknya 

dievaluasi karena tergolong rumit serta  menyusahkan jika dibandingkan dengan 

jumlah nilai pemotongan biaya. Meskipun jumlah nilai pemotongan biaya 

tergolong sedikit (kecil) bagi masayarakat yang berpenghasilan lebih, namun 

keberadaan surat rekomendasi sebagai pengganti kebijakan KARTANU cukup 

membantu bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan sangat 

memungkinkan untuk terbebas dari oknum yang hendak memanfaatkan secara 

negatif terhadap fasilitas tersebut. 
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PEDOMAN TRANSLETER ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, 

tanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambanglkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te خ

 Sa‟ Š Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha‟ H Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ž Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra‟ R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad S Es (dengan titik dibawah) ص

 Dad D De (dengan titik dibawah) ض

 Ta‟ T Te (dengan titik dibawah) ط

 Za‟ Z Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain „ Koma terbalik diatas ع

 Gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wawu W We و

 Ha‟ H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap  

 عدج
ditulis ‘Iddah 

 يتعد دج
ditulis Muta’Addidah 

 

C. Ta’ Marbutah 

 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis Hibah هثح

 ditulis Jizyah جصيح

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali kita 

kehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 ‟Ditulis Karamah al-auliya كسايح اآلونياء

 

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t. 

 Ditulis Zakatul fitri شكاج انفطس

 

D. Vokal Pendek 

_______ 

´ 

 ذكس

kasrah Ditulis I 

 

Zukira 

     ___´__ 

 فعم

fathah Ditulis A 

Fa’ala 



x 
 

___‟___ 

 يرهة         

 

dammah Ditulis U 

Yazhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 Fatha + alif 

 جاههيح

Ditulis A 

Jahiliyyah 

2 Fathat + ya‟ mati 

 يسعى

Ditulis A 

Yas’a 

3 Kasrah + ya‟ mati 

 كسيى

Ditulis  I 

Karim 

4 Dammah + wawu mati 

 فسوض

Ditulis U 

Furud 

 

F. Vokal Rangkap 

1 Fathah + ya‟ mati 

 تينكى

Ditulis Ai 

bainakum 

2 Fathah + wawu mati 

 قول

Ditulis Au 

qaulun 

 

 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis A’antun أأنتم

 ditulis U’Iddat أعددت

 ditulis La’in Syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata sandang Alif+Lam 

 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 ditulis Al-Qur’an انقساٌ

 ditulis Al-Qiyas انقياض
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2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ’ditulis As-Sama انسًاء

 ditulis Asy-Syams انشًط

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ditulis Zawi al-furud ذوي انفسوض

 ditulis ahl as-sunnah أهم انسنح
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Sehat merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh setiap 

orang, ia juga merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, segala 

bentuk kegiatan akan  menjadi beban dan tidak dapat terlaksana jika 

terhambat dengan masalah kesehatan. oleh karena itu kesehatan 

merupakan prioritas utama bagi semua manusia agar tercipta hidup yang 

bahagia dan sejahtera.  

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap 

orang, yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan 

hukum bagi penyelenggaraan di bidang kesehatan. Pada mulanya upaya 

penyelenggaraan kesehatan hanya berupa upaya pengobatan penyakit dan 

pemulihan kesehatan. Kemudian secara berangsur-angsur berkembang 

kearah kesatuan pada upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan. Dalam hal ini mencakup upaya promotif 

(peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan 

rehabilitatif (pemulihan).
1
 

Hadirnya rumah sakit merupakan salah satu cara yang pada 

awalnya sebagai pusat pengobatan dan penyembuhan terhadap suatu 

penyakit, oleh sebab itu rumah sakit juga dapat dikatakan sebagai bagian 

                                                 
1
 A. A. Gde Muninjaya, Manajemen Kesehatan, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran 

EGC, 2012), hlm. 46. 
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dari sistem kesehatan, dan peranannya adalah mendukung pelayanan 

kesehatan dasar melalui penyediaan fasilitas rujukan dan mekanisme 

bantuan.  

Oleh karena itu rumah sakit juga dapat dikatakan sebagai pusat 

atau tempat yang murni untuk kegiatan sosial bagi masyarakat terutama 

dalam masalah kesehatan, namun dewasa ini pelayanan rumah sakit 

semakin mengarah pada barang komoditi yang mengacu pada kekuatan 

pasar dalam perekonomian masyarakat. Sebagai suatu organisasi, rumah 

sakit mulai berubah dari organisasi yang normatif (organisasi sosial) 

kearah organisasi yang utilitarian, atau yang saat ini dikenal dengan istilah 

organisasi sosial-ekonomis. Perubahan tersebut salah satunya dipicu oleh 

keterlibatan bank dunia sebagai salah satu pemberi dana terbesar pada 

tahun 1983 untuk Negara-negara yang sedang berkembang yakni dalam 

sektor kesehatan.
2
  

Oleh sebab demikian dalam menanggapi hal tersebut di atas maka 

pemerintahpun tidak tinggal diam, yang kemudian dikeluarkannya 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. Yakni bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan 

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-

cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang 

kemudian secara tegas dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa 

                                                 
2
 Laksono Trisnantoro, Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen 

Rumah Sakit, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), Cet. II, hlm. 26. 
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Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan. Dan selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud tersebut dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai 

materi.
3
 Poin utama dalam undang-undang ini adalah pelayanan yang 

optimal dengan mngenyampingkan terhadap orientasi keuntungan semata.   

Disamping sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

dengan karateristik yang dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat, rumah sakit harus tetap mampu meningkatkan 

pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar 

terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
4
 Dalam Undang-

undang Rumah Sakit pada pasal 2 pun menyebutkan bahwa Rumah Sakit 

diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai 

kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak 

dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, 

serta mempunyai fungsi sosial.
5
 

Keluarnya undang-undang Rumah sakit yang terdapat pada pasal 7 

ayat 2 bahwa rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah atau swasta 

yang kemudian dinilai menjadi angin segar bagi organisasi Nahdlatul 

Ulama cabang Ponorogo. Hal itu direalisasikan dengan membentuk sebuah 

rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Muslimat Ponorogo dengan 

                                                 
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 

23, ayat 1 dan 4. 
4
 Pertimbangan Poin (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit.  
5
 Ibid. 
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fungsi utamanya sebagai pusat pengobatan bagi warga masyarakat sekitar 

dengan produk dan penerapan pelayanan berasaskan nilai islami.
6
  

Kemunculan Rumah Sakit Muslimat yang terletak di Jl. Jendral 

Ahmad Yani Nomor 55 Ponorogo, merupakan trobosan baru sebagai pusat 

pengobatan bagi masyarakat secara umum dan terutama bagi masyarakat 

ponorogo sendiri yang dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama 

cabang Ponorogo. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu Organisasi 

Islam terbesar di negara ini yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 

31 Januari 1926 dengan tujuan memelihara, melestarikan dan 

mengamalkan ajaran islam yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah serta 

menciptkan kemaslahatan masyarakat dan juga memajukan bangsa, 

mempertinggi harkat dan martabat manusia.
7
 

Rumah Sakit Muslimat Ponorogo merupakan salah satu dari 5 

rumah sakit swasta di Kabupaten Ponorogo. Dimulai dengan berdirinya 

RB/BKIA/BP Muslimat pada tahun 1986. Status BKIA ini berlanjut 

sampai dengan akhir tahun 2001. Kemudian seiring dengan dibangunnya 

Kamar Operasi pada tahun 2001, BKIA Muslimat ditingkatkan statusnya 

menjadi RSIA Muslimat “Ahmad Yani” Ponorogo pada tanggal 31 Maret 

2002. Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Ponorogo dan pengurus 

rumah sakit melanjutkan pengembangan RSIA menjadi Rumah Sakit 

Umum (RSU) dengan nama Rumah Sakit Muslimat Ponorogo sejak 12 

                                                 
6
 Hasil wawancara dengan Sumarlin (Staf harian) bagian Yayasan pada Rumah Sakit 

Muslimat, tanggal 20 Februari 2014.    
7
 Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, NU Pasca Khittah (Prospek Ukhuwah dengan 

Muhammadiyah), (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), Cet. I, hlm. iii-13. 
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Mei 2008.
8
 Oleh karena itu, sebagai rumah sakit yang didirikan dibawah 

naungan ormas islam, tentunya Rumah Sakit Muslimat Ponorogo harus 

mengedepankan nilai-nilai keislamannya terutama dalam menejemen, 

pengelolaan, pelayanan yang berkaitan dengan masalah kesehatan.  

Di samping demikian, dalam mewujudkan pelayanan yang optimal 

tentunya Rumah Sakit Muslimat Ponorogo sangat membutuhkan suntikan 

dana sebagai penopang jalannya pekerjaan. Oleh sebab itu rumah sakit ini 

membuat kebijakan tersendiri dalam memasarkan produk-produk dan jasa 

didalamnya, diantaranya adalah menyediakan posko kesehatan gratis 

(Cuma-cuma) kepada jamaah pengajian yang diadakan rutin bulanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi NU itu sendiri, serta memberikan 

keringanan/potongan harga kepada pasien rumah sakit yang memiliki 

Kartu Warga Nahdlatul Ulama (KARTANU). Ini lah beberapa strategi 

menejemen bisnis dari aspek pemasaran yang diberlakukan oleh rumah 

sakit ini. 

Pada dasarnya pengurus rumah sakit juga telah memeberlakukan 

kebijakan penerapan surat rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul 

Ulama (PCNU) maupun Pengurus Majlis Wilayah Cabang Nahdlatul 

Ulama (PMWCNU) sebagai pengganti Kebijakan KARTANU bagi 

masyarakat atau pasien yang tidak memiliki KARTANU. Namun 

kebijakan tersebut tidak disosialisasikan oleh pengurus rumah sakit secara 

                                                 
8
 Hasil wawancara dengan Sumarlin…, tanggal 20 Februari 2014. 



6 

 

informatif kepada seluruh masyrakat maupun pasien sehingga mereka 

tidak mengetahui status kebijakan tersebut.  

Kebijakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Muslimat Ponorogo 

terhadap penerapan KARTANU, kenyataanya pula menjadikan dilema 

terhadap perkembangan pembangunannya, asumsi warga ponorogo sendiri 

melihat bahwa rumah sakit ini mahal dan terkesan memperioritaskan suatu 

kelompok,  atas dasar pemberian nama instansi/lembaga juga terhadap 

pemberian nama kebijakan yang dikeluarkan rumah sakit (KARTANU). 

Pun juga terbesit didalam benak dan menjadi image bagi mereka, yang 

menganggap bahwa mereka akan mendapatkan keringanan/potongan 

terhadap harga jika mempunyai KARTANU. Jika memang kebijakan yang 

dilakukan oleh rumah sakit ini begitu adanya, maka hal ini akan 

mengalami dampak tersendiri bagi perkembangan rumah sakit, baik itu 

dampak yang positif maupun yang negatif, dikarnakan kemungkinan 

keluar dari visi dan misi tentang tujuan di dirikannya sebuah rumah sakit 

yaitu guna kemaslahatan bersama dalam bidang kesehatan, disamping 

demikian, indikasi penerapan keadilan dan kejujuran dalam memperoleh 

KARTANU tersebut juga masih belum dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya, kemungkinan juga dapat terjadi sebuah kecurangan 

didalamnya. 

Oleh sebab demikian, konsep bisnis islam sendiripun kemungkinan 

akan menilai sebuah penyimpangan dalam kebijakan yang dilakukan oleh 

rumah sakit muslimat ponorogo tersebut. Karena akibat dari kebijakan 
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tersebut, konsep pemerataan ekonomi sosial tidak akan pernah terwujud 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep bisnis islam 

atau ekonomi islam.  

Maka, dari beberapa latar belakang yang telah dipaparkan di atas 

itulah yang merangsang penulis untuk meneliti secara mendalam terhadap 

fenomena yang terjadi. Dengan tujuan untuk dapat memberikan kontribusi 

yang berarti bagi institusi lokasi penelitian maupun bagi lembaga 

keilmuan yang sedang diperdalam oleh penulis. 

Etika menjadi penting manakala terjadi perbedaan tata nilai tentang 

baik- buruk, boleh-tidak boleh, dan patut-tidak patut. Di masyarakat tata 

nilai seringkali dihubungkan dengan adat, aturan-aturan yang berlaku 

dalam suatu masyarakat dan juga Agama. Oleh karena itu rujukan utama 

dari etika adalah Agama, terlebih Rumah Sakit Muslimat Ponorogo 

merupakan produk yang dibangun berlandaskan nilai-nilai Agama.  

Pembicaraan mengenai etika dalam bisnis menjadi muncul kernbali 

dapat disebabkan oleh pertama, adanya pihak-pihak yang dirugikan oleh 

karena perilaku pihak lain. Dan yang kedua, para pengamat 

pengamat melihat bahwa, perkembangan praktek  bisnis/kesehatan yang 

ada terutama saat ini cenderung akan berakibat yang tidak diinginkan.  

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini lebih difokuskan pada 

analisis implementasi kebijakan rumah sakit terhadap program pemotogan 
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biaya jasa pelayanan bagi pasien yang meliki  Kartu Anggota Warga NU 

(KARTANU) perspektif bisnis islam. 

C. Rumusan Masalah 

 Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaiman status kebijakan Rumah Sakit Muslimat Ponorogo tentang 

program pemotongan biaya jasa pelayanan bagi pasien yang memiliki 

KARTANU ditinjau dari Konsep Bisnis Islam? 

2. Bagaiman status aktivitas menejemen bisnis Rumah Sakit Muslimat 

Ponorogo Perspektif Menejemen Bisnis Syariah? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dan 

kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penenelitian 

a. Untuk mengetahui status hukum terhadap kebijakan Rumah Sakit 

Muslimat Ponorogo Tentang Program KARTANU sesuai dengan 

Bisnis Islam. 

b. Untuk mengetahui respon menejemen bisnis syariah terhadap 

implementasi pemberlakuan KARTANU/Surat Rekomendasi dan 

aktivitas menejemen bisnis di Rumah Sakit Muslimat Ponorogo. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua: 
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a. Secara teoritis yaitu memberikan gambaran, bentuk, konsep bisnis 

dan etika bisnis terhadap penerapan program KARTANU/Surat 

Rekomendasi dan menejemen bisnis di Rumah Sakit Muslimat 

Ponorogo yang sesuai dengan nilai nilai syariah. 

b. Secara praktis yaitu memberikan sumbangsih pemikiran tentang 

status hukum kebijakan terhadap program KARTANU/Surat 

Rekomendasi yang diterapkan oleh Rumah Sakit Muslimat 

Ponorogo. 

E. Telaah Pustaka (prior research) 

Penelitian terkait dengan masalah bisnis rumah sakit Islam bukanlah 

suatu penelitian yang baru, karena sebelumnya telah ada penelitian yang 

membahas hal tersebut akan tetapi penelitian terdahulu lebih terfokus pada 

strategi pemasaran. Penelitian tersebut antara lain adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Nurliana Sari (mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

tahun 2009 dengan judul “Strategi Humas Rumah Sakit Islam Klaten 

dalam Membentuk Citra Pelayanan Kesehatan”. Dalam penelitiannya ia 

menjelaskan tentang strategi humas RSI Klaten dengan membenuk 

program yaitu dengan menerapkan strategi Public Relation. Penelitian 

yang dilakukan oleh Nurliana Sari menitik beratkan pada program yang 

dilakukan humas RSI dengan dua program, Pertama: survey terhadap 

kepuasan pelanggan secara periodic dan yang kedua: dengan program 

komunikasi, yaitu dengan komunikasi personal dan non personal antara 
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lain melalui kotak saran, telepon, fax, emaildan melaui kegiatan social 

setiap tahunnya. 

Kemudian penelitian oleh Ika Muslimatun (mahasiswi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta), tahun 2011 yang berjudul “Strategi Pemasan 

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

(Tinjauan Teori Michael Porter)”. Di kesimpulan penelitian ia mengatakan 

bahwa RSI PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah menerapkan strategi 

yang tepat seuai dengna teori Michael Porter yaitu Five Force Model yang 

meliputi persaingan dalam industry, pemasok, pembeli, pendatang baru, 

dan pengganti dengan menganalisis lingkungan industry kemudian 

pemilihan strategi generik meliputi diferensisasi yang dibuktikan dengan 

perkembangan pelayanan kesehatan di RSI PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta serta mendatangkan tenaga medis yang profesional. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ratna Ainun 

(mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), tahun 2012 yang berjudul 

“Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Pembangunan Brand Equity 

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta”. 

Dari hasil peneletian ia mengatakan bahwa RSI PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta menentukan strategi komunikasi pemasaran yang dijalankan 

dengan cara menganalisis lingkungan, kemudian menentukan khlayak 

sasarannya agar informasi yang disampaikan sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan. Dengan cara pemberian informasi seputar profil rumah 

sakitmelalui media internet, televise, radio dan media cetak. 
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Dari penelitian-penelitian dalam masalah menejemen bisnis rumah 

sakit islam di atas, permasalahan yang diteliti terletak pada strategi bisnis 

rumah sakit dalam bidang pemasaran terhadap teori peneliti barat dan 

pendekatan komunikasi personal serta non personal antara lain melalui 

kotak saran, telepon, fax, email dan melaui kegiatan sosial setiap 

tahunnya. Dan dalam penelitian tersebut di atas juga masih bersifat umum. 

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis/peneliti akan terfokus meneliti 

bagaimana respon menejemen bisnis syariah terhadap status hukum atas 

kebijakan program KARTANU/Surat Rekomendasi serta aktivitas 

menejemen bisnis yang diterpakan oleh Rumah Sakit Muslimat Ponorogo. 

Dengan demikian dari penelitian-penelitian terdahulu sejauh pengamatan 

dan pengetahuan penulis/peneliti, masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah penelitian baru yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya dengan menggunakan metode observasi dan wawancara serta 

didukung dengan kumpulan pustaka yang relevan dan mutakhir terkait 

dengan penelitian ini.  

F. Kerangka Teoritik 

Terkait dengan kerangka teoritik dalam penelitian ini, maka peneliti 

akan membahas secara mendalam mengenai implementasi penerapan 

program KARTANU/Surat Rekomendasi dan aktivitas menejemen bisnis 

di rumah sakit Muslimat Ponorogo. Peneliti akan mencoba menganalisa 

mengenai penerapan menejemen bisnis yang sedang diterapkan oleh 

rumah sakit Muslimat Ponorogo dengan menggunakan teori-teori hukum 
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islam dan terfokus kepada analisis status hukum terhadap penerapan 

program KARTANU/Surat Rekomendasi yang memiliki relevansi dengan 

implementasi prinsip syari’ah pada rumah sakit Muslimat Ponorogo. 

adapun kerangka teoritik yang penulis gunakan meliputi: (1) Prinsip-

prinsip bisnis dalam islam; (2) Etika bisnis dalam islam; (3) Ketentuan 

hukum islam tentang muamalah. 

Rumah sakit Muslimat Ponorogo yang beroperasi sebagai rumah sakit 

islam tentunya tidak hanya menjual label nama saja, akan tetapi dalam 

menjalankan aktifitasnya, pengelolaannya, produksinya, jasa dan 

pelayanannya harus sesuai dengan prinsip dan nilai yang syar’i, terlebih 

dapat menjadi tolok ukur perkembangan rumah sakit-rumah sakit islam 

yang sedang berjalan atau yang akan dibangun dibumi nusantara ini, 

sehingga dalam implementasinya perlu dilakukan upaya untuk terus 

melakukan pennegakan prinsip-prinsip syari’ah di rumah sakit Muslimat 

Ponorogo agar menjadi lebih baik lagi. Diantara Prinsip yang harus 

menjadi point terpenting oleh Rumah Sakit Muslimat Ponorogo tertuang 

dalam visi dan misi rumah sakitnya. Adapun visi dan misi tersebut adalah: 

(1). Terwujudnya rumah sakit muslimat Ponorogo yang berkualitas, 

Nyaman dan Islami; (2) Memberikan pelayanan yang berkualitas dengan 

sumber daya manusia yang profesional, santun, jujur dan dinamis 

1. Pondasi Syariah 

Fungsi syariah dalam agama untuk mengatur dan memelihara 

asfek-asfek lahiriyah umat manusia khusunya, baik yang berkaitan 
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dengan individu, sosial dan lingkungan alam, sehingga terwujud 

keselarasan dan keharmonisan. Bagian kehidupan manusia yang diatur 

oleh syariat adalah asfek ekonomi. Al-quran dan as-sunah sebagai 

sumber dalam ajaran islam banyak  memuat prinsif-prinsif mendasar 

dalam melakukan tindakan ekonomi baik secara eksplisit maupun 

inplisit. Diantara prinsip itu adalah sebagai berikut: 

1) Ta'awun (saling membantu) 

Manusia adalah makhluk sosial, dalam segala aktivitasnya 

tidak bisa menapikan orang lain termasuk dalam berbagai bentuk 

kegiatan ekonomi. Dalam pandangan islam kegiatan ekonomi 

termasuk bagian al-bir (kebaikan) dan ibadah, sehingga dalam 

pelaksanaannya diperintahkan untuk berta’awun (saling 

menolong). 

                 

               

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

(QS.  Al-Maidah, Ayat: 2).
9
 

Ketika taawun dijadikan landasan dalam berekonomi 

pelaku bisnis akan terhindar dari sikap – sikap yang merugikan 

                                                 
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 

2002), hlm. 107.  



14 

 

orang lain termasuk sikap monopoli. Seorang produsen ia akan 

menjaga kualitas produksinya untuk membantu orang lain yang 

tidak mampu berproduksi, seorang pedagang punya tujuan 

membantu pembeli yang membutuhkan barang tertentu. Sehingga 

penjual tadi akan memberikan hak-hak bagi pembeli, penjual jasa 

bertujuan membantu orang yang membutuhkan jasanya, sehingga 

ia akan meningkatkan pelayanannya dan sebagainya. 

2) Keadilan 

Adil dalam pandangan islam tidak diartikan sama rata, akan 

tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan 

proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam 

setiap tindakan termasuk dalam tindakan berekonomi. dengan 

sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan 

memberikan dan  mendapatkan hak-haknya dengan benar. Dalam 

menentukan honor, harga, porsentase, ukuran, timbangan dan 

kerugian akan tepat dan terhindar dari sifat dzulmun (aniaya). Al-

Quran memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap 

adil, karena bentuk keadilan akan mendekatkan kepada ketaqwaan 

sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:  
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Artinya: Wahaiai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 

karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.  Al-Maidah, 

Ayat: 8).
10

 

3) Logis  dan rasional tidak emosional 

Islam adalah ajaran rasional dan senantiasa mengajak 

kepada umat manusia untuk memberdayakan potensi akal dalam 

mempelajari ayat-ayat Allah, baik ayat quraniyah maupun 

kauniyah. Dalam konteks ushul fikh syariat diturunkan oleh al-

Hakim hanya bagi makhluk yang berakal. Dalam beberapa ayat 

sering disindir orang yang tidak memproduktifkan akal sehatnya, 

termasuk dalam tindakan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi harus 

bersipat logis dan rasional tidak berdasarkan emosinal semata. 

sebagai contoh, ketika ingin membangun lembaga keuangan islam 

di sebuah daerah jangan dilihat hanya penduduknya yang 

mayoritas muslim akan tetapi harus diperhatikan bagaimana 

kegiatan usaha, apa saja transaksi-transaksi yang terjadi, dan 

bagaimana mekanisme pasar yang ada. 

 

 

                                                 
10

 Ibid., hlm. 109. 
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4) Professional 

Seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk bertindak 

dan berprilaku sebagaimana berprilakunya Allah. Prilaku Allah itu 

tercermin dan terkonversi pada diri rasul sebagi utusan-Nya agar 

dijadikan sebagai panutan dan uswatun hasnah dalam kehidupan. 

                  

           

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah. (QS.  Al-Ahzab, Ayat: 

21).
11

 

Selain itu ada beberapa tindakan Allah yang perlu dicontoh, 

seperti, memenajemen jagat raya dengan planning yang tepat, 

ketelitian dan perhitungan yang akurat. Bagi muslim dalam 

berekonomi tentu harus punya menejemen yang kokoh, planning 

yang terarah, tindakan  dan perhitungan ekonomi yang cermat dan 

akurat yang semua itu menjadi indikator pada propesionalime 

ekonomi. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa, etika merupakan dasa

r moral, termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang 

hak. Atau dengan kata lain, etika berisi tuntunan tentang perilaku, 

                                                 
11

 Ibid., hlm. 421.  
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sikap dan tindakan yang diakui, sehubungan dengan suatu jenis 

kegiatan manusia 

2. Etika Bisnis Islam 

Selain pondasi-pondasi syariah yang harus diterapkan sebagaimana 

yang tertera di atas, etika dan tatacara juga harus diperhatikan oleh 

segenap warga rumah sakit, terutama pada sumber daya manusia 

rumah sakit muslimat ponorogo tersebut.  

Perkataan etika atau etik berasal dan bahasa Latin yaitu ethica. 

Ethos dalam bahasa Yunani berarti norma, nilai, kaidah, ukuran bagi 

tingkah laku yang baik.
12

 

Adapaun tujuan umum mempelajari etika bisnis adalah:
13

 

a. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis 

b. Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral dibidang 

ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya 

c. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam 

menjalankan profesi 

 Ketiga tujuan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi pelaku 

bisnis yang berkenaan dengan hak, kewajiban dan keadilan sehingga 

dapat bekerja secara profeional demi mencapai produktivitas dan 

efisiensi kerja yang optimal. 

 Sedangkan pandangan agama islam sendiri mengenai etika bisnis 

sangat dianjurkan dalam kehidupan umatnya terutama kegiatan 

                                                 
12

 Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. I, hlm. 4-6. 
13

 Ibid,. hlm. 22-23. 
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bisnisnya. Hal ini dikarenakan etika itu sendiri merupakan dari 

pembelajaran akhlaq seperti halnya yang dicontohkan Rasulullah 

SAW. Secara garis besar pandangan agama islam mengenai etika telah 

dijelaskan dalam alquran dan hadis sebagai pedoman terhadapnya. 

 Etika merupakan bagian dari filsafat yang menjadi konsen para 

filsuf sejak zaman Socrates. Menurut beekun islam memiliki lima 

aksioma dari filsafat etika islam:
14

 

1) Tauhid /unity (kesatuan, ketuhanan) 

Tauhid hanya cukup dianggap sebagai keyakinan tuhan hanya satu. 

Tauhid adlah system yang harus dijalankan dalam mengelola 

kehidupan ini. 

2) Adil/ekuilibrium (keseimbangan, harmoni). 

Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat menghasilkan 

keturunan dan keamanan social sehingga kehidupan manusia 

didunia ini dan dan diakherat nanti melahirkan harmoni dan 

keseimbangan 

3) Freewill (kebebasan). 

Manusia dipersilahkan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa 

paksaan, tuhan memberikan koridor yang boleh dan yang tidak 

boleh. Aturan itu dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. 

Pelanggaran terhadap aturan Allah akan dimintai 

pertanggungjawabannya. 

                                                 
14

 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 

2011), hlm. 78-79. 
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4) Responsibility (pertanggungjawaban). 

Pertanggungjawaban terhadap semua yang dilakukan oleh manusia 

terhadapa kebebasan yang diberikan tuhan 

5) Ihsan/benevolence (kemanfaatan). 

Islam tidak membenarkan terhadap tindakan yang dapat 

menimbulkan kerusakan diri, masyarakat bahkan makhluk lain 

seperti binatang, tumbuhan dan alam. 

Menurut Husein Sahata, nilai-nilai dalam konsep etika kerja dan 

bisnis islam diantaranya adalah:
15

 

a) Keimanan bahwa tujuan manusia dalam melakukan pekerjaan 

adalah beribadah kepada Allah dan memakmurkan kehidupan 

denagn mengelola bumi berdasarkan isinya 

b) Bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keseimbangan 

antara pemenuhan kebutuhan jiwa dan jasmani bekerja keras 

untuk mendapatkan rezeki disertai dengan tawakal dan takwa 

kepada Allah SWT. 

c) Usaha yang halal dan menghindari usaha yang haram 

d) Menghindarkan transaksi ribawi 

e) Menjaga kepemilikan materi dan mengembangkannya dijalan 

yang halal 

f) Kewajiban bermoral seperti: jujur, amanah, dan paham akan 

segala aspek perdagangan  

                                                 
15

 Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam,…, hlm. 145-168. 
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g) Menggunakan prinsip al-ma’ruf dalam pembubaran usaha 

h) Memberikan kemudahan bagi pihak yang mengalami kesulitan 

i) Memurahkan harga dan berkecukupan dengan keuntungan 

yang sedikit 

j) Memiliki rasa empati   

Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Amin Suma. 

bahwa dasar pokok etika yang baik dalam berbisnis 

diantaranya adalah:
16

 (1) Tauhid (Segala bentuk aktifitas 

manusia harus didasari untuk pengabdian kepada allah SWT); 

(2) Keadilan; (3) Kehendak bebas; (4) Tanggung jawab; (5) 

Kebenaran (al-Haq). 

 Oleh sebab itu, untuk merealisasikan hal tersebut aspek-aspek yang 

harus menjadi perhatian adalah pengelola rumah sakit maupun sumber 

daya manusianya harus benar-benar menerapkan dan  

mengimplementasikan prinsip-prinsip syari’ah tersebut dalam 

menjalankan roda aktivitas pada Rumah Sakit Muslimat Ponorogo. 

Begitupun sebaliknya, lembaga /yayasan yang notabene sebagai 

penasehat dalam struktur rumah sakit juga harus melakukan 

Pengawasan secara internal (pribadi) maupun eksternal (kelembagaan) 

sebagai sumbangsih dan evaluasi terhadap eksistensi Rumah Sakit 

Muslimat Ponorogo. 
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 Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan 

Islam,(Tangerang: Kholam Pubhlising, 2008) hlm.306. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Metode Penelitian 

a. Jenis penilitian ini adalah penelitian Field Research (penelitian 

lapangan) dan juga mengunakan penelitian kepustakaan (Library 

Research). yang bersifat memaparkan dan menjelaskan yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara 

sistematis, faktual, akurat dan lengkap tentang status kebijakan 

program KARTANU/Surat Rekomendasi serta keadaan aktivitas 

menejemen bisnis di Rumah Sakit Muslimat Ponorogo perspektif 

menejemen bisnis syariah. 

b. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan normatif. yaitu suatu pandangan yang menilai 

sesuai atau tidaknya kebijakan terhadap penerapan 

KARTANU/Surat Rekomendasi serta aktivitas menejemen bisnis 

yang dilakukan oleh Rumah Sakit Muslimat Ponorogo dengan 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Penelitian 

dengan metode pendekatan ini juga dilakukan dengan cara 

mengumpulkan bahan melalui data yang diperoleh secara langsung 

melalui keterangan pengurus dan pasien di Rumah Sakit Muslimat 

Ponorogo. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara 

sistematis dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan 
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yang berlaku dan untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang 

baik.
17

 

Sesuai dengan judul, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 

“Dalam penelitian deskriptif, suatu penelitian itu terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, 

sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta”.
18

 Sedangkan 

penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha 

mengungkap fenomena secara holistik dengan cara 

mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan 

paradigma ilmiah.
19

 Sehingga dalam penelitian ini bertujuan 

menyajikan data sebagaimana adanya, kemudian dianalisis mengenai 

judul penelitian yang terkait. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber 

data yang digunakan dalam penelitian  ini hanyalah sumber data 

sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier.
20

 Masing-masing sebagai berikut: 
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 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 84. 
18

 Hermawan Wasito, Metode Penelitian, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 9. 
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 Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN JuraiSiwo Metro, 
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 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm.118. 
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a. Bahan Primer 

Data primer yang dalam penelitian ini adalah hasil observasi 

dilapangan dan interview/wawancara dengan nara sumber atupun 

informan yang terkait dalam penelitian. 

b. Bahan Sekunder 

Data sekunder terkait dengan penelitian diantaranya mencakup 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 

Tentang Kesehatan. 

3) Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) Nomor 983 

Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum. 

4) Keputusan musyawarah nasional ke VII tahun 2005 MUI No. 

6/MUNAS/VII/MUI/10/2005. 

5) Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), Tahun 2001. 

6) Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

7) Kitab-kitab hadist dan fikih: Musnad Al-Imamu Ahmad bin 

Hanbal, Sunanu Abi Daud, Subulu As-Salam, al-Jami' as-

Sahih, Minhaju Al-Muslimin, dan 

8) Hasil karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini 
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c. Bahan Tersier 

Sumber tersier yang digunakan adalah buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian ini, seperti Ensiklopedi Muslim dan 

Kamus Bahasa Arab dan Inggris. 

4. Alat Pengumpulan Data 

Dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka 

dalam penelitian menggunakan teknik interview dan penelusuran 

undang-undang, buku-buku serta kitab-kitab yang relevan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah diperoleh data-data yang dibutuhkan dari berbagai sumber 

(informan, buku-buku, kitab, Kamus dan sebagainya), data-data 

tersebut selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif yaitu dengan 

cara menguraikan dan memerinci data-data yang ada sehingga dapat 

ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. 

Adapun analisa kualitatif ini menggunakan metode berpikir 

deduktif. Metode berpikir deduktif merupakan prosedur yang 

berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah 

diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau 

pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Agar penulisan dalam penelitian ini menjadi terarah, utuh dan 

sistematis maka penulis membuat Sistematika Pembahasan dalam 

penelitian tesis ini, kemudian penulis membaginya dalam lima bab yaitu: 

Pada bab I, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakan 

masalah, batasan masalah, rumusan maslah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sumber 

dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

sistematika pembahasan. 

Pada bab II, mengajak pembaca dengan terlebih dahulu mengetahui 

gambaran umum tentang sejarah pada objek terkait serta konsep ekonomi 

dalam bisnis yang diharapkan dapat menjadi teori-teori pendukung dalam 

penelitian yang dimaksud. Oleh sebab demikian, dalam pembahasan pada 

bab ini kemudian penulis membagi menjadi empat teori, yaitu teori A: 

yang membahas tentang sejarah pelayanan medis dalam peradaban islam, 

teori B: yang membahas konsep ekonomi pada bisnis rumah sakit, dan 

teori C: yang membahas konsep ekonomi pada bisnis syariah, teori C: 

yang membahas konsep Corporate Social Responsibility (CSR) pada 

bisnis. 

Selanjutnya pada bab III, merupakan sketsa tentang profil dan 

historitas Rumah Sakit Musliamat Ponorogo yang kemudian memaparkan 

tentang visi dan misi serta aktifitas pada rumah sakit tersebut juga stuktur 
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organisasi dan terutama terkait dengan aktivitas kebijakan penerapan 

KARTANU/Surat Rekomendasi. 

Kemudian paparan data pada bab II dan III, akan dikupas serta 

dianalisa pada bab IV. Maka, bab IV merupakan analisis  terhadap analisis 

kebijakan Rumah Sakit Muslimat Ponorogo terhadap penerapan 

KARTANU/Surat Rekomendasi serta aktivitas menejemen bisnisnya 

perspektif Menejemen Bisnis Syariah. Lebih rincinya adalah, pada bab ini 

menganalisa implementasi program KARTANU/Surat Rekomendasi 

ditinjau dari Konsep Etika Bisnis Islam dan kebijakan program 

KARTANU/Surat Rekomendasi perspektif pasien juga terkait dengan 

aktivitas menejemen bisnis rumah sakit dalam pandangan hukum syariah. 

Pada bab V, adalah bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan 

Saran-saran yang mendasarkan diri pada hasil analisa penelitian. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai Filantropi Rumah Sakit Muslimat 

Ponorogo terhadap Kebijakan Penerapan KARTANU dengan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Filantropi Rumah Sakit Muslimat Ponorogo terhadap penerapan 

KARTANU/Surat Rekomendasi, jika dilihat dari etika bisnis Islam 

terwujud dalam kelima nilai: nilai dakwah, kepedulian, khilafah, 

keadilan, ekonomi (profit dan benefit) dan ukhuwah (persaudaraan). 

Sedangkan jika ditinjau dari segi maslahat, maka terwujud dalam lima 

karakteristi bisnis syariah sebagaimana termaksud dalam qashdu syari’ 

yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Fakta 

menunjukkan bahwa kebijakan terkait dengan surat rekomendasi dari 

PCNU maupun PMWCNU sebagai pengganti dari kebijakan 

KARTANU, belum tersosialisasikan secara massif, baik melalaui media 

internet/website maupun media cetak/brosur, hanya pemberitahuan 

melalui pasien yang sering berobat di rumah sakit tersebut dan tidak 

dilakukan secara continue, hal itu terlihat dari bebarapa pasien yang 

belum mengetahui secara jelas dengan status kebijakan dan mekanisme 

dalam memperoleh KARTANU maupun surat rekomendasi. Mekanisme 

dalam memperoleh surat rekomendasi tergolong rumit dan menyusahkan, 

mengingat bahwa apabila pasien maupun keluarga pasien yang hendak 

mendapatkan fasilitas tersebut secara psikologis terfokus kepada 



 

 

penyembuhan penyakit yang sedang dideritanya. Disamping itu, pada 

dasarnya kebijakan pemotongan biaya jasa pelayanan yang dilakukan 

oleh RSMP tergolong masih relatif sedikit (kecil) bagi masayarakat yang 

berpenghasilan lebih, namun cukup membantu bagi masyarakat yang 

berpenghasilan rendah, maka sangat memungkinkan terbebas dari oknum 

yang hendak memanfaatkan fasilitas tersebut karena tidak akan 

berpengaruh secara signifikan bagi aktivitas ekonomi di rumah sakit.  

2. Implementasi dalam aktivitas menejemen bisnis di rumah sakit muslimat 

ponorogo perspektif menejemen bisnis syari‟ah sebagian besar telah 

terealisasikan dan sesuai dengan hukum Islam. Adapun dalam 

menejemen promosi pemasaran masih belum sempurna, terlihat dari 

media website yang tidak tertangani dengan baik, karena kekurangan 

sumber daya yang memadai. Hal ini akan bisa berdampak kehancuran 

pada organisasi rumah sakit tersebut. Sebagaimana dalam hadist Nabi 

bersabda:  “Apabila sebuah urusan diserahkan bukan pada ahlinya, 

maka tunggulah saat kehancurannya. (HR. Bukhari)”. 

Sedangkan dalam metode pengawasan yang dilakukan oleh rumah sakit 

pada dasarnya masih tergolong relatif umum dan belum tercover secara 

masif. Ini terbukti, bahwa dalam kegiatan simpan pinjam dana, rumah 

sakit masih menggunakan jasa lembaga keuangan yang belum memakai 

prinsip-prinsip syariah yaitu dengan sistem bunga bank. Bunga bank, 

masih terjadi perbedaan (ikhtilaf) diantar ulama. Walaupun terdapat 

beberapa ulama yang pro terhadap bunga bank, tetapi lebih banyak ulama 



 

 

yang mengharamkan bunga bank. Maka sebagai lembaga/institusi 

kegamaan hendaknya pengurus yayasan menerapkan pengawasannya 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, juga terkait dengan status hukum 

dalam kegiatan-kegiatan menejemen yang dilakukan oleh rumah sakit. 

Kredibilitas rumah sakit muslimat ponorogo sebagai Instansi/lembaga 

kesehatan kegamaan yang menggunakan istilah jasa dan pelayanan yang 

berbasis Islami justru akan jatuh di mata pihak yang kurang setuju dan 

menghukumi bunga bank adalah haram karena sama dengan riba. 

B.  Saran 

 

1. Kebijakan terhadap surat rekomendasi dari PCNU maupun PMWCNU 

sebagai pengganti KARTANU sebaiknya disosialisasikan melaui media  

website dan brosur juga melalui lisan kepada semua lapisan masyarakat 

secara terus menerus, agar kredibilitas nilai-nilai etika dan maslahat yang 

terdapat dalam kebijakan KARTANU maupun surat rekomendasi tersebut 

tidak terancam batal dan tidak relevan. 

2. Penamaan atas kebijakan pemotongan biaya jasa pelayanan terhadap 

pasien yang memiliki KARTANU hendaknya dirubah atau diganti, agar 

tidak terkesan deskriminatif dan mementingkan satu golongan tertentu, 

mengingat akan tujuan pendirian rumah sakit disamping sebagai lembaga 

kesehatan keagamaan. Selain itu perlu adanya kebijakan terhadap 

penetapan subsidi silang dibidang penetapan tarif biaya agar dapat 

membedakan antara golongon ekonomi rendah dengan golongan ekonomi 

tinggi. 



 

 

3. Sebagai lembaga kesehatan yang menarapkan visi, misi dan moto sesuai 

dengan prinsip islami, maka pengelola rumah sakit yang juga sebagai 

pelaku promosi pemasaran rumah sakit, harus mempunyai etika promosi 

yang luhur sesuai dengan syariat. Antara lain: taqwa, shiddiq, al-‘adl, 

khitmah, tahfif, amanah, tidak suka berburuk sangka, tidak suka 

menjelek-jelekkan dan tidak melakukan suap (risywah). Adapun 

mengenai menejemen terkait dengan pengawasan sebaaiknya rumah 

sakit membentuk lembaga pengawasan semacam Hisbah (pengawsan 

pasar) dalam konteks pengawasan terhadap kegiatan menejemen di 

rumah sakit. Agar dapat difungsikan sebagai rujukan dalam 

menenetukan kebijkan-kebijakan terkait dengan status hukum, baik 

terhadap kebijakan yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan. 

4. Kajian dalam penelitian tesis ini, masih terdapat banyak kekurangan yang 

sekiranya peneliti harapkan dapat dikembangkan dan disempurnakan oleh 

para peneliti mendatang. Terutama yang akan meneliti penelitian yang 

serupa, terkait dengan progam-program kebijakan yang dilakukan 

maupun menejemen di Rumah Sakit Muslimat Ponorogo.  
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Keterangan: Foto Gerbang Masuk Kabupaten Ponorogo dan Foto 

 Rumah Sakit Muslimat Ponorgo tampak dari depan.  

 

 

  
Keterangan: Foto wawancara peneliti dengan Didit Hermawan 

Kabag Adum& Keuangan dan Foto Ruang 

Administrasi Umum Rumah Sakit Muslimat Ponorogo.  

 

 

 
Keterangan: Foto Ruang Pendaftaran dan salah satu Mushola 

Rumah Sakit Muslimat Ponorogo.  

 

 



188 

 

 
Keterangan: Foto Peneliti dengan Nur Aisiyah (Putri Rohani, Pasien 

Kelas I), dan Foto Peneliti dengan Rumiyati(Pasen Kelas 

II) di Rumah Sakit Muslimat Ponorgo. 

 

 

 
Keterangan: Foto Peneliti dengan Daerah (Istri Wardi), dan Foto 

Daeran dengan Wardi (Pasien Kelas III) di Rumah Sakit 

Muslimat Ponorgo. 

 

 

 
Keterangan: Foto Bimbingan Rohani (BINROH) oleh Anggota 

Pengurus Muslimat di Rumah Sakit Muslimat 

Ponorgo. 
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Keterangan: Foto Bakti Sosial (BAKSOS) Rumah Sakit Muslimat 

Ponorogo. 

 

 
Keterangan: Foto Purnomo (Ketua PMWCNU Siman Ponorogo).  

 











KEPUTUSAN FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor:  6/MUNAS VII/MUI/10/2005 

Tentang 

KRITERIA MASLAHAT 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 

Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah 

 

MENIMBANG         : 

a. bahwa akhir-akhir ini istilah maslahat sering diguna-kan pihak-pihak 

tertentu sebagai  dalil untuk menetapkan hukum tanpa mengindahkan 

batasan-batasan dan kaedah-kaedah yang baku (bi ghairi hududin wa laa 

dlawabith); 

b. bahwa pemahaman dan penggunaan maslahat yang tidak sesuai dengan 

kaidah-kaidah hukum Islam tersebut, telah mengakibatkan terjadinya 

kesalahan dalam menetapkan hukum Islam sehinga menimbulkan keresahan 

di kalangan masyarakat; 

c. bahwa dalam rangka memelihara dan mendudukkan hukum Islam secara 

proporsional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa 

tentang kriteria maslahat untuk dijadikan pedoman agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman. 

MENGINGAT        :  

1. Firman Allah SWT.; a.l.: 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam” (al-Anbiya [21]: 107). 

“Dan Kami turunkan (Al Qur'an itu dengan sebenar-benarnya dan Al 

Qur'an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak 

mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan”. (al-Isra' [17]: 105) 



“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan mem-bawa kebenaran 

sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan…” (QS. 

Fathir ayat [35]: 24). 

“…Allah tidak hendak menyulitkan kamu …”  (QS. al-Maidah [5]: 6). 

“… dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan…” (QS. al-Hajj [22]: 78) 

”… Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu...” (QS. al-Baqarah [2]: 185) 

“Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. al-Naml [27]: 77). 

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah 

langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami 

telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka 

berpaling dari kebanggaan itu”. (QS. al-Mu’minun: [23]: 71). 

2. Hadis Nabi s.a.w.; a.l.: 

“Kalian diutus untuk memberikan kemudahan, dan bukan untuk 

memberikan kesulitan” (HR. al-Bukhari) 

“Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang 

lain”. (HR. Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id 

al-Khudri) 

MEMPERHATIKAN: 

1. Pendapat al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh al-Syaukani dalam 

kitab Irsyad al-Fuhul, h. 242: 

“Maslahat adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak/ 

menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk 

(manusia)”. 

2. Pendapat Hujatul-Islam Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa, juz 1, h. 286-

287): 

“Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak 

mudarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang kami 

maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudarat adalah tujuan 



makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya 

tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat adalah memelihara 

tujuan syara’ (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari 

makhuk ada lima; yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima 

hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut 

mafsadat dan menolaknya disebut maslahat”. 

3. Pendapat Asy-Syathibi (al-Muwafaqat, juz 2, h. 39-40): 

“Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu 

dan ia sejalan dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalil-

dalil syara’, maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan 

dijadikan rujukan.Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut --

berdasarkan kumpulan beberapa dalil-- dapat dipastikan kebenarannya. 

Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara 

berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana 

penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu nampaknya 

sulit terjadi”. 

4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

 

MEMUTUSKAN 

 

MENETAPKAN                  : FATWA TENTANG KRITERIA MASLAHAT 

 

1. Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan 

syari’ah (maqashid al-syari’ah) yang diwujudkan dalam bentuk 

terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyyat al-khams), yaitu 

agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. 

2. Maslahat yang dibenarkan oleh syari’ah adalah maslahat yang tidak 

bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, mashlahat tidak boleh 

bertentangan dengan nash. 



3. Yang berhak menentukan maslahat-tidaknya sesuatu menurut syara’ adalah 

lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari’ah dan dilakukan 

melalui ijtihad jama’i. 

 

Ditetapkan di        :  Jakarta 

Pada tanggal         :  21 Jumadil Akhir 1426 H. 

28        J u l i        2005 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VII 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa 

  

 Ketua,                                                             Sekretaris, 

 Ttd,                                                                  Ttd, 

 

K.H. MA’RUF AMIN                                     Drs. H. HASANUDIN, M.Ag 

 

Pimpinan Sidang Pleno 

 

Ketua,                                                               Sekretaris, 

Ttd.                                                                   Ttd. 

 

 

Prof. Dr. H. UMAR SHIHAB                       Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN 



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI RUMAH SAKIT MUSLIMAT 

PONOROGO 

PERTANYAAN UNTUK PENGELOLA PASAR 

1. Apa latar belakang dibentuknya Rumah Sakit Muslimat Ponorogo? 

2. Apa fungsi dan tujuannya dibentuknya Rumah Sakit Muslimat Ponorogo?  

3. Apa alasan rumah sakit tersebut dinamakan Rumah Sakit Muslimat Ponorogo?  

4. Bagaiamanakah pelayanan di Rumah Sakit Muslimat Ponorogo? 

5. Apa Visi dan misi Rumah Sakit Muslimat Ponorogo? 

6. Bagaimana menejemen bisnis rumah sakit di Rumah Sakit Muslimat Ponorogo? 

7. Apakah tujuan rumah sakit ini sebagai lembaga profit atau non-profit? 

8. Bagaimana letak geografis Rumah Sakit Muslimat Ponorogo? 

9. Apa saja bentuk program dan pelayanan rumah sakit terkait dengan menejemen 

Rumah Sakit Muslimat Ponorogo? 

10. Apa tujuan dan manfaat pelayanan tersebut? 

11. Terkai dengan KARTANU, apa manfaat dan tujuan dibuatnya?  

12. Bagaimana mekanisme dalam memperoleh kartu tersebut? 

13. Apa saja kendala yang terdapat dalam pelaksanaan program KARTANU? 

14. Bagaimana sistem pelayanan dari segi sumber daya (SDM) manusia di rumah sakit? 

15. Apa saja tata tertib yang diberlakukan bagi karyawan dan SDM di rumah sakit? 

16. Apakah ada perbedaan pelayanan bagi pasien yang memiliki KARTANU dan yang 

tidak memiliki KARTANU? 

PERTANYAN BAGI PASIEN 

1. Mengapa anda memilih berobat di Rumah Sakit Muslimat Ponorogo? 

2. Apakah anda tahu tentang program rumah sakit terhadap pemotongan biaya jasa 

pelayanan bagi pasien yang memiliki KARTANU? 

3. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi terhadap program tersebut? 

4. Bagaimana proses yang anda lakukan untuk mendapat kartu tersebut? 

5. Apakah anda tahu kebijakan yang dikeluarkan rumah sakit terhadap surat 

rekomendasi dari PCNU maupun PMWCNU sebagai pengganti dari kebijakan 

KARTANU? 

6. Apakah anda merasa diuntungkan atau dirugikan terkait dengan program rumah sakit 

tersebut? 











DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

A. IdentitasDiri 

Nama : Qosim Khoiri Anwar, S.H.I  

Tempat/tgl.Lahir : Ponorogo, 29 Juni 1986  

AlamatRumah : Dukuh krajan Rt/Rw: 001/002, Des. Kepuhrubuh, 

Kec. Siman, Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 

Nama Ayah : Bin Fajar  

NamaIbu : Bariyem    

 

B. RiwayatPendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. MI Ma’arif Bahrul Ulum Kepuh Rubuh Siman Ponorogo, tahun Lulus 

1999 

b. SMP/SMA Ponodok Pesantren Darussalam Gontor, lulus tahun 2005 

c. S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro 

Lampung, lulus tahun 2012   

 

2. Pendidikan Non-Formal 

a. Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Metro Lampung, tahun 2007-

2012 

b. Diklat Kader Ulama se-Provinsi Lampung, tahun 2011 

 

C. Riwayat Pekerjaan 

1. Staf Pengajar Di Pon-Pes. Riyadlatul Mujahidin Gontor VII (2005 – 

2007). 

2. Staf Pengajar Di Pon-Pes. Roudlatul Qur’an Metro, Lampung (2007 – 

2012). 

 

D. PengalamanOrganisasi 

1. Bagian Pengajaran Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Darussalam 

Gontor Ponorogo, periode 2004-2005 
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