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Kata Pengantar v

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 
atas Kasih Sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 
Untuk itu, penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat-Nya seraya 
menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta Ahlul Bait-nya, sebagai teladan terbaik bagi umat manusia 
hingga akhir zaman. Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad wa A’li Muhammad 
wa ajjil farjahum.

Salam hormat penuh kasih kepada kedua orang tua, Abdullah 
Muhammad Alaydrus yang telah memberikan namanya disematkan 
dalam nama penulis serta ibunda Syifa Yahya, guru pertama yang 
mengajarkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kasih sayang, kemandirian, 
perjuangan untuk menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat, 
serta nilai keikhlasan akan semua ketentuan Allah. Semoga apa yang 
penulis raih saat ini menjadi amal jariah untuk mereka berdua.

Selalu ada alasan “pembenar” yang bisa dikemukakan, di mana 
penelitian ini tentu masih jauh dari sempurna, dan saya mengakui 
kurang kemampuan saya untuk masuk lebih dalam lagi ketika membahas 
persoalan dalam penelitian ini. Namun, biarlah peneliti-peneliti lain 
yang akan menjelajahi tempat-tempat yang saya kunjungi hanya secara 
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Hukum Asuransi Syariah: Prinsip Keadilan Dalam Asuransi  Syariahvi

sepintas, menggali lagi teori dan praktik asuransi syariah di Indonesia 
yang baru saya “buka sejenak dan mencicipi ramuannya seteguk.”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penelitian 
ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan 
kontribusi dalam penyelesaian penyusunan penelitian ini. Oleh sebab 
itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan pula terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang penulis 
hormati, yaitu: Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A. (alm.), Prof. Dr. 
Fathurrahman Djamil, M.A., Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M., Prof. Topo 
Santoso, S.H., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H.,M.H., Prof. 
Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Dr, Jufrina Rizal, S.H., M.A., M.R. Andri 
Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Ahmad Sukarja, S.H., 
M.A., Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., Prof. Dr. Rifyal Ka’bah, M.A. 
(alm.), dan Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber Ir. 
Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, seorang pakar asuransi syariah, 
yang dengan senang hati sudah berdiskusi dan memberikan banyak 
informasi serta materi mengenai perkembangan asuransi syariah. Begitu 
juga terima kasih saya sampaikan kepada Jafril Khalil, Ph.D. selaku 
narasumber, Azharuddin Lathief selaku Komisaris Asuransi Syariah 
Jaya Proteksi, A. Nuryadi Asmawi, LLB., M.A. selaku Dewan Pengawas 
Syariah Prudential Syariah, dan Ir. Gregorius Hariyanto selaku Direktur 
Utama BCA Insurance yang telah membantu memberikan rekomendasi 
sehingga penulis dapat bertemu dengan beberapa pakar asuransi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Pimpinan 
Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP), Prof. Dr. Eddy Pratomo, 
S.H., M.A. (Dekan), Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. (Wakil Dekan 
Bidang Administrasi Umum), Wibisono Oedoyo, S.H., M.H. (Wakil 
Dekan Bidang Kemahasiswaan).

Penelitian ini secara tekstual ialah karya saya, tetapi penelitian 
ini bisa berwujud karena bantuan yang “tangible” maupun “intangible” 
dari teman-teman penulis. Untuk Ibu Barkah, S.H., M.H., Dr. Kunthi, 
S.H., M.A. dan Ibu Dra. Cici Kaloh, M.Psi. yang dengan senang hati 
menjadi teman diskusi dan menjadi pendengar yang baik dari segala 
problem penulis. Rifkyati Bachri, S.H., M.H., yang bersedia membaca, 
mengingatkan dan membantu pengeditan penulisan penelitian ini, 
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Kata Pengantar vii

penulis ucapkan terima kasih dan doa agar tetap semangat “merawat 
dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi ilmu itu sendiri.” Para 
junior, Luh Rina Apriani, S.H., M.H., Dr. Ricca Anggraini, S.H., M.H., 
Putri Ayu Maharani, S.H., M.H., Rizza Zia Agusty, S.H., serta Suryanto 
Siyo, S.H., M.H., “Saya merasa jauh lebih muda ketika berada di antara 
kalian semua.”

Teramat istimewa, suami tercinta, Ir. Achmad Hasyim Alatas, yang 
sejak awal memberi dorongan dan motivasi serta memberi fasilitas 
bagi penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi S-3. Anak-
anak terkasih, Afrah Achmad Alatas dan Muhammad Al-Bagir Alatas, 
dengan gaya dan kekhasannya masing-masing memotivasi penulis agar 
menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Ekonomi Islam. 
Selamat membaca!
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1

PENGANTAR PEMERIKSAAN 
BANGUNAN

BAB 1

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan sejarah berlakunya Hukum Islam di Indonesia, diketahui 
bahwa Hukum Islam dalam bidang sosial jauh lebih eksis dibanding 
muamalah yang lainnya, apalagi yang berkaitan dengan bidang ekonomi. 
Hal itu bukan hanya dialami di Indonesia saja tetapi juga di seluruh 
dunia. Yusuf Qardhawi mencatat setidaknya baru ditemukan kajian 
ilmiah Hukum Ekonomi Islam sekitar tahun 1950 di dunia Arab yang 
berupa tesis tentang zakat hasil karya Syaugi Ismail.1

Masa kebangkitan ekonomi Islam di dunia baru bisa dirasakan 
pada tahun 1970. Pada tahun tersebut, The Moslem Students Association 
of the United State and Canada (MSA) mengawali kegiatannya dengan 
menerbitkan kumpulan tulisan sarjana muslim yang ahli di bidangnya 
dengan judul Contemporary Aspecs of Economic and Social Thinking in Islam.

Kemudian, pada tahun 1972, lahir The Association of Moslem Social 
Scientist (AMSS) di Amerika Serikat atas prakarsa MSA. Pada tahun 

1Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 
1997), hal. 20-21.
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Hukum Asuransi Syariah: Prinsip Keadilan Dalam Asuransi  Syariah2

1976, dengan melibatkan banyak negara di dunia, diadakan International 
Conference on Islamic Economics yang disponsori oleh Universitas King 
Abd Aziz.2 Setahun kemudian, pada tahun 1977 The Association of 
Moslem Social Scientist (AMSS) mengadakan The First Symposium of Islamic 
Economic. Makalah pada simposium tersebut lalu dibukukan dengan 
judul Outlines of Islamic Economic. Pada tahun itu pula, di London diadakan 
International Economic Conference on the Moslem World and the Future Economic 
Order, dan pada tahun 1983, pembicaraan lanjutan mengenai ekonomi 
Islam diadakan di Islamabad, Pakistan.3

Secara lembaga, pada tahun 1970 mulai berdiri bank dengan 
prinsip syariah di Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank.4 Di bidang 
asuransi yang dijalankan dengan prinsip Islam, Majma’al-Fiqh al Islami 
al‘Alami, sebuah organisasi Persatuan Ulama Fiqh Sedunia, mengeluarkan 
fatwa keharaman asuransi konvensional.5 Dalam muktamar tersebut 
diputuskan bahwa asuransi konvensional yang dikenal selama ini 
bertentangan dengan syariah dan dinyatakan hukumnya haram. 
Adapun alasan pengharaman asuransi konvensional adalah karena 
mengandung unsur gharar, mempraktikkan riba dan judi (maysir).6 Oleh 
sebab itu, direkomendasikan untuk mendirikan asuransi ta’awuni atau 
takafuli (asuransi syariah). 

Fatwa ulama tersebut pertama kali direspons oleh Pemerintah 
Sudan dengan mendirikan Islamic Insurance tahun 1979 yang dikelola 
oleh Dar al-Maal al-Islami (DMI) Group.7 Kemudian, diikuti oleh Islamic 
Arab Insurance Co. tahun 1979. Pada tahun yang sama sebuah perusahaan 
asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi Islam 
di wilayah Arab. Dar al-Maal al-Islami melebarkan sayapnya ke Jenewa 

2Dawam Rahardjo, Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius, (Bandung: 
Mizan, 2011), hal. 145.

3Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UIP, 
1988), hal. 2. 

4Sutan Remi Syahdeni, “Perbankan Syariah suatu Alternatif Kebutuhan 
Pembiayaan Masyarakat,” Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 20, Agustus-September, 
2002).

5Yang dimaksud dengan Asuransi konvensional adalah asuransi yang diatur 
dalam KUHPer, KUHD, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 beserta aturan 
pelaksanaannya.

6Yahya Abdurahman, “Pandangan Islam tentang Asuransi” (makalah, 2011), 
hal. 2.

7Ibid., hal. 3.
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Bab 1 | Pengantar Pemeriksaan Bangunan 3

tahun 1981 dan Luxemburg tahun 1983 dengan memperkenalkan Islamic 
Takafol Company (ITC), Syarikat al-Takafol al-Islamiah Bahrain, E.C. pada 
tahun 1983.8

Dari segi historis,9 pada banyak literatur asuransi syariah, dijelaskan 
bahwa ada beberapa konsep yang mengarah kepada asuransi antara 
lain al-aqilah, al-muawalat, al-qosamah, at-tamahud, dhiman khatar tarik, al-
wadiah biujrin dan nizam al-taqaud. Dari sekian model tersebut, praktik 
yang mirip dengan asuransi dan diyakini sudah ada sejak zaman pra-
Islam adalah al-aqilah.10 Pada masa Rasulullah s.a.w., al-aqilah masih 
diberlakukan walaupun Rasulullah s.a.w. tidak pernah memberikan 
keterangan secara eksplisit tentang kebolehan al-aqilah tersebut.

Keberlakuan al-aqilah pada masa Rasulullah s.a.w. dapat diketahui 
dari Hadits yang menceritakan tentang pertengkaran 2 (dua) orang 
wanita dari suku Huzail, salah satu dari wanita tersebut terbunuh 
sedangkan dia dalam keadaan mengandung. Oleh karena itu, Rasulullah 
s.a.w. memerintahkan agar si pembunuh membayar kompensasi berupa 
memerdekakan budak bagi terbunuhnya bayi dalam kandungan wanita 
itu dan membayar sejumlah uang darah (diyat) atas terbunuhnya wanita 
tersebut kepada ahli waris korban.11

Rasulullah s.a.w. juga pernah mencontohkan keharusan saling 
melindungi yang termuat dalam Piagam (Konstitusi) Madinah. Dalam 
Piagam Madinah yang dikeluarkan oleh Rasulullah s.a.w. terdapat 
ketentuan tentang keharusan untuk membayar tebusan tawanan oleh 

8Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), 
hal. 250. Lihat juga Kuat Imanto, Asuransi Syariah, Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 48.

9al-Muljam Wasith, Majma’ Al-Lughoh Al-Arabiyah, (Turki: al-Maktab al-Islami, 
1972), hal. 617. Lihat juga Fadzli Yusof, Brief Outline on the Concept and Operasional 
System of Takaful Bussiness, (Malaysia: BIRT, 1996), hal. 7, dan  Rafiq al-Miri, Al-
Khatar Wa At-Ta’min, (Damascus: Darul Qalam, 2002), hal. 567.

10Kata aqilah berarti ashabah, yaitu garis keluarga ayah dari pihak pembunuh, 
demikian penjelasan Maslehuddin dengan mengutip dari Muh. Muhsin Khan. 
Menurut Imam Hanafi, yang disebut Aqilah adalah administrator dari suatu area, 
sementara Imam Malik berpendapat, bahwa Aqilah adalah suku dari pembunuh 
yang hidup bersama dengan pembunuh terebut. Imam Syafi’i berpendapat, Aqilah 
adalah mereka yang “should be the next of kin on the father side.” Ibn Hazm mendukung 
pendapat Imam Syafi’i, bahwa uang darah tersebut dikumpulkan oleh anggota suku. 

11Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nashor, Shahih Bukhari, Hadits 6904 
(Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004) hal. 1252.
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Hukum Asuransi Syariah: Prinsip Keadilan Dalam Asuransi  Syariah4

komunitasnya.12 Dalam konstitusi tersebut dijelaskan tentang peraturan 
bersama antara orang Quraisy yang berhijrah (migran) dengan suku-
suku yang tinggal di Madinah untuk saling melindungi dan hidup 
bersama dalam suasana kerja sama dan tolong-menolong. Ketentuan 
ini menekankan solidaritas sesama mukmin dalam mengatasi kesulitan.

Setelah zaman Rasulullah s.a.w., mulai dari masa Pemerintahan 
Khalifah Umar sampai dengan Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki praktik 
al-aqilah masih diberlakukan.13

Kemudian, asuransi syariah secara lembaga (asuransi) baru dikenal 
sekitar abad ke-19 M. Ibnu Abidin (1784-1836)14 menguraikan bahwa 
ada kebiasaan para pedagang untuk menyewa kapal dari seorang harby. 
Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di 
negeri asal penyewa kapal yang disebut sukarah (seperti premi asuransi). 
Ketentuannya adalah apabila kapal yang disewa untuk membawa 
barang-barang dibajak, terbakar atau tenggelam, maka penerima uang 
premi akan bertindak sebagai penanggung.15

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan,16 maka asuransi dianggap 
penting dalam kehidupan manusia saat ini yang penuh risiko, misalnya 
situasi kekurangan biaya hidup, kehilangan harta, kecelakaan, ditimpa 
bencana dengan segala macam bentuknya, kerugian dan lain-lain. Di 
sisi lain, Allah menyatakan dalam surat Ar-Ra’d [13]: 11, bahwa Allah 
tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubahnya 

12Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: Intermasa, 
1986), hal. 202-203.

13Mohd. Ma’sum Billah, Kontekstualisasi Takaful dalam Asurani Modern, (Jakarta: 
Multazam Mitra Prima, 2010), hal. 8.

14Dalam karyanya yang terkenal Hasyiyah Ibn Abidin, Bab Jihad, Fashl Isti’man 
Al Kafir.

15Syafi’i Antonio, “Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem 
Operasional,” dalam Syakir Sula, ed., (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. xii.

16Maslahat atau maslahah secara etimologi berarti kebaikan atau faidah. 
Maslahah adalah bentuk tunggal dari masalih (jamak) yang secara bahasa berarti 
manfaat, baik, faedah, kebaikan, kegunaan. Lawan katanya adalah al-mafsadah, 
yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. LihatAbdul Wahab Khallaf, Sejarah 
Pembentukan dan perkembangan Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2003). Secara 
terminologi, menurut al-Gazali, adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan 
dan menyingkirkan kemudharatan. Lihat Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Al-
Mutasyfa Min ‘Ilm Al-Ushul’, Tahqiq Wa Ta’liq, Juz 1, (Beirut: Muassasah al-Rialah, 1417 
H/1997 M), hal. 416-417, dan lihat juga Muhammad Maslehuddin, Philosophy of 
Islamic Law and the Orientalists, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), hal. 160.
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Bab 1 | Pengantar Pemeriksaan Bangunan 5

sendiri. Ancaman bahaya yang datang silih berganti dan tidak diketahui 
kapan peristiwa itu terjadi memaksa manusia untuk selalu waspada 
menyikapi bahaya yang mengintai jiwa dan harta mereka, serta kreatif 
mempersiapkan antisipasi kehadiran bencana tersebut. Ada beberapa 
cara orang mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko atas musibah 
yang menimpanya, salah satunya dengan berasuransi.

Lembaga asuransi syariah seperti yang dikenal sekarang, baik dengan 
istilah al-ta’min ataupun al-takaful, tidak ditemukan dalam al-Qur’an 
maupun Sunnah. Ada beberapa perintah dari al-Qur’an dan Sunnah yang 
dalam pelaksanaannya dimungkinkan dapat diimplementasikan dalam 
bentuk lembaga asuransi. Perintah-perintah dari Allah dan Rasulullah 
s.a.w. tersebut sangat berkaitan dengan kemaslahatan manusia sendiri 
agar selalu menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga hartanya 
dan memelihara agamanya.

Beberapa ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan konsep yang 
berkaitan dengan sistem jaminan yang saat sekarang dikenal dengan 
asuransi, antara lain, ialah: surat al-Hasyar [59]: 18 yang menyerukan:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Kemudian dalam surat an-Nisa [4]: 9 dijelaskan pula:
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar.

Dan juga dalam surat Yusuf [12]: 47-49:

 47 Yusuf berkata: Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya 
sebagaimana biasa, maka apa yang akan kamu tuai hendaklah 
kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

 48 Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat 
sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 
menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit 
gandum) yang kamu simpan.
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Hukum Asuransi Syariah: Prinsip Keadilan Dalam Asuransi  Syariah6

 49 Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia 
diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras 
anggur.

Adanya ayat–ayat tersebut memberi pesan kepada manusia untuk 
melakukan persiapan terhadap hari esok, baik mengenai harta, jiwa, 
pendidikan dan lain-lain. Hal tersebut didukung oleh Hadits Rasulullah 
s.a.w. yang diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqos r.a. berkata: bahwa 
Rasulullah s.a.w. bersabda,”...Sesungguhnya jika meninggalkan anak-
anakmu dalam keadaan kaya (berkecukupan) adalah lebih baik daripada 
engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin meminta-minta 
pada manusia ...”17

Selain itu, ada ayat lain dalam al-Qur’an yang memerintahkan 
manusia untuk saling menolong sebagaimana firman Allah dalam 
surat al-Maidah [5]: 2: ”... dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 
Allah sesungguhnya Allah amat pedih siksa-Nya.” Saling melindungi 
dalam keadaan susah juga dianjurkan dalam al-Qur’an surat al-
Quraisy [106]: 4,”Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” 
Ayat-ayat tersebut diperkuat pula oleh Hadits Rasulullah s.a.w. yang 
berbunyi, ”Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan 
memenuhi hajatnya.”18

Berkembangnya pembahasan ekonomi syariah di dunia internasional 
berpengaruh juga di Indonesia. Dimulai dengan diadakannya pertemuan 
pada tahun 1982 di Ujung Pandang, setahun kemudian diadakan 
seminar penelitian sistem ekonomi Islam di Bandung.19 Pada tahun 
1988 ketika dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober atau yang dikenal 
dengan Pakto 88 yang mengatur masalah deregulasi industri perbankan 
di Indonesia, maka ada angin segar untuk mendirikan bank tanpa bunga. 
Kemudian, pada tahun 1990 ada rekomendasi untuk mendirikan bank 
tanpa bunga dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan 
di Cisarua diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 

17Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nashor, Hadits 2742, op.cit., hal. 504.
18Imam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Shahih Muslim 

Bisyarhin Nawawi, Jilid 8 (Kairo: Daar al-Manaar, 2003) hal. 103.
19Ibid., hal. 5.
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Tahun 1992 tentang Perbankan yang isinya mengakomodasi keberadaan 
perbankan dengan bagi hasil.

Keinginan untuk mendirikan bank syariah terwujud pada tanggal 
1 November 1991, yaitu dengan ditandatanganinya akta pendirian PT. 
Bank Muamalat Indonesia.20 Pada tanggal 24 Februari 1994 barulah 
didirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) yang dimotori oleh Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, 
Bank Muamalat Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen 
Keuangan serta beberapa pengusaha muslim Indonesia.21 Dasar hukum 
berdirinya lembaga tersebut adalah SK Menteri Kehakiman RI No. C2-
6712,HT.01.01 Tahun 1994 dan SIUP Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan RI No. 533/09-01/PB/VII/200.

Secara de Jure, keberadaan PT. Syarikat Takaful Indonesia baru 
diakui dengan didirikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga (Islamic Life 
Insurance Company) pada 4 Agustus 1994 dengan  dikeluarkan Izin Usaha 
dan Operasional oleh SK Menteri Kehakiman RI No. 9583.HT.01.01 
dan SK Menteri Keuangan RI No. 385/KMK.017/1994 dan mulai 
beroperasi pada 25 Agustus 1994. Kemudian, diikuti dengan pendirian 
anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum syariah 
(Islamic General Insurance Company) dengan Izin Usaha dan Operasional 
berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. C2-18.286.HT.01.01 Tahun 
1994 dan SK Menteri Keuangan RI No.247/KMK.017/1995 pada tanggal 
1995. 

Pertumbuhan asuransi syariah sejak tahun 2009 sampai 2016 terus 
meningkat, baik yang full syariah maupun yang merupakan unit dari 
asuransi konvensional.22

20Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 
Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2002), hal. 25.

21Ibid., hal. xvi.
22Karim Consulting Indonesia, Finance Outlook 2015, (Indonesia: Nasional 

Geographic, 2014), hal. 17.
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Perkembangan	jumlah	asuransi	syariah	di	Indonesia.	Sumber:	Data	OJK,	AASI	(Maret	2014).

Dari segi pertumbuhan (growth) aset asuransi syariah juga 
mengalami peningkatan. Secara umum pertumbuhannya melebihi 
pertumbuhan (growth) asuransi konvensional. Berikut ini dipaparkan 
grafik pertumbuhan asuransi syariah dan pertumbuhan asuransi 
konvensional sebagai perbandingan.
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Aset	asuransi	nasional	tahun	2009–Maret	2014	(dalam	Rp.	milyar).	Sumber:	Data	OJK,	AASI	(Maret	2014).

Dari segi peraturan yang mengatur mengenai asuransi syariah 
di Indonesia, awalnya masih mengikuti asuransi konvensional, yaitu 
tunduk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Baru pada tahun 2001 terbit Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-
MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah yang 
ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kemudian, pada tahun 
2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah (KHES) serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 08 
Tahun 2008 tentang Eksekusi Badan Arbitrase Syariah. Isi dari KHES 
tersebut mengatur masalah akad yang ada dalam lembaga-lembaga 
keuangan yang berprinsip syariah, termasuk asuransi syariah.

Fatwa dan KHES tersebut dimaksudkan untuk dijadikan 
pedoman bagi pelaku asuransi syariah. Tidak sampai di situ, Menteri 
Keuangan juga turut menopang keberlakuan asuransi syariah dengan 
mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan tentang 
asuransi syariah, antara lain: Keputusan Menteri Keuangan No. 426/
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KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan 
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Keputusan Menteri Keuangan 
No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan 
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Selain itu, ada pula Keputusan 
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.4499/LK/200 tentang 
Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. 

Setelah perjalanan panjang selama 20 (dua puluh) tahun 
keberadaan asuransi syariah di Indonesia tanpa adanya dasar hukum 
yang jelas, akhirnya di ujung tahun 2014 dikeluarkan Undang-Undang 
Asuransi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian. Undang-undang tersebut memberi pijakan untuk 
asuransi konvensional sekaligus untuk asuransi syariah. Dengan 
dikeluarkannya undang-undang itu, maka asuransi syariah mempunyai 
dasar hukum yang jelas di Indonesia.

Asuransi yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah s.a.w., 
tentunya yang dijalankan dengan prinsip syariah, berbeda dengan 
asuransi yang selama ini dikenal atau yang sering disebut dengan 
asuransi konvensional. Ada banyak perbedaan asuransi yang dijalankan 
berdasarkan prinsip syariah dengan asuransi konvensional, terutama 
terletak pada perbedaan konsep, akad serta harus tidak mengandung 
unsur maysir (untung-untungan atau judi), gharar (ada unsur penipuan), 
dan riba (kelebihan atau tambahan pembayaran). 

Pada konsep konvensional, asuransi adalah suatu perjanjian 2 (dua) 
pihak atau lebih antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan 
tertanggung (peserta asuransi) dengan pembayaran sejumlah premi. 
Ketika sejumlah premi telah dibayarkan kepada perusahaan asuransi 
(penanggung) sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung (transfer 
of risk) atau dengan kata lain memindahkan kerugian kepada perusahaan. 
Dengan kondisi seperti ini terjadi ”jual beli” yang komoditasnya adalah 
risiko yang belum pasti terjadi dan tujuannya adalah untuk mencari 
keuntungan.23 Premi yang sudah dibayarkan oleh peserta menjadi milik 
perusahaan dan perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan 
pengelolaannya kepada pihak manapun, bahkan ada kecenderungan 

23Muhammad Maslehuddin, Asuransi dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 
1997), hal. 13.
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yang selalu dipraktikkan adalah menginvestasikan dananya ke bank 
atau perusahaan dengan sistem bunga. 

Dalam praktiknya, risiko yang dipertanggungkan tidak selalu 
terjadi, hal ini merupakan kesempatan bagi penanggung mendapatkan 
keuntungan dari premi-premi yang telah dikumpulkan. Jika pada 
suatu saat risiko yang dipertanggungkan benar terjadi, maka risiko 
tersebut berubah menjadi kerugian dan tertanggung berhak mendapat 
ganti rugi yang besarannya seimbang dengan jumlah asuransinya. 
Keseimbangan penggantian kerugian ini yang disebut dengan asas 
indemnity sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHD.24

Asas indemnity mengandung makna apabila terjadi musibah yang 
dipertanggungkan, maka penanggung akan mengembalikan posisi 
keuangan tertanggung seperti sebelum terjadi musibah. Dengan prinsip 
ini tidak dimungkinkan tertanggung mencari keuntungan dari barang 
yang diasuransikan. Pada prinsipnya asuransi bukanlah tempat untuk 
mencari keuntungan, oleh sebab itu besarnya ganti kerugian harus 
seimbang dengan kerugian yang diderita.

Jika tidak terjadi risiko, sebagaimana yang dipertanggungkan, 
tertanggung tidak akan mendapat apa-apa, dalam hal ini dana premi 
yang telah disetorkan akan hangus. Kemungkinan lain yang dapat terjadi 
adalah apabila peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi 
dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo, maka premi 
yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan 
asuransi. Dari gambaran tersebut tampak bahwa tidak terdapat 
keseimbangan hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung.

Kebijakan dana hangus yang ditetapkan pada asuransi konvensional 
menimbulkan ketidakadilan dan merugikan bagi peserta asuransi, baik 
dalam hal tidak terjadi risiko ataupun ketika peserta tidak mampu lagi 
untuk melanjutkan pembayaran preminya.

Sebagai bahan perbandingan pada sistem Common Law, jika tidak 
ada risiko yang terjadi dan tidak ada klaim selama masa polis, maka 
tertanggung berhak membuat klaim atas no claim bonus (NCB) setelah 
jatuh tempo polis. Namun, dana yang diberikan tidaklah dalam 
bentuk tunai melainkan hanya potongan premi atas perpanjangan 

24Pasal 253 KUHD, ”suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau 
kepentingan yang sesungguhnya hanyalah sah sampai jumlah tersebut.”
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asuransi.25 Hal yang demikian akan mengondisikan peserta untuk tetap 
melanjutkan perjanjian asuransinya.

Praktik asuransi dalam Islam adalah bisnis yang bertumpu pada 
bagaimana mengelola risiko itu atau bagaimana meminimalisasi 
risiko. Konsep pada asuransi syariah menekankan kepada pemahaman 
sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja 
sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru.’

Selain itu, menurut Oliver Agha, konsep asuransi syariah juga 
merujuk kepada pemahaman pengaturan bersama dari orang-orang yang 
saling menyetujui kewajiban antara satu sama lain di antara mereka 
sendiri.26 Oleh sebab itu, sistem kepemilikannya adalah milik bersama, 
yang berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam 
bentuk iuran atau kontribusi atau premi merupakan milik bersama 
peserta asuransi atau yang disebut shahibul mal.27 Pihak perusahaan 
asuransi syariah hanya sebagai pengelola dari dana iuran tersebut. 
Dengan demikian, hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi 
merupakan sharing of risk (saling menanggung risiko).

Adanya sharing of risk tersebut menunjukkan bahwa sistem asuransi 
syariah selalu mendasarkan diri pada prinsip tolong-menolong (ta’awun). 
Para peserta secara sukarela mengumpulkan dana dalam bentuk iuran 
kontribusi ke dalam rekening yang disebut tabarru.’ Sedangkan, 
perusahaan asuransi terbatas pada pengelolaan operasional perusahaan 
asuransi dan menginvestasikan dana tabarru’ tersebut. Perusahaan 
bertindak sebagai al-mudharib, yang menerima uang pembayaran dari 
peserta, sedangkan peserta bertindak sebagai shahib al-mal, yang akan 
mendapat manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan 
perusahaan. Apabila terjadi klaim atas peristiwa yang diasuransikan, 
maka perusahaan akan memberikan ganti kerugian terhadap risiko 
tersebut yang diambil dari dana tabarru.’ Prinsip ganti rugi ini sama 
dengan prinsip diyat dalam kasus al-aqilah.28 

25Mohd. Ma’shum Billah, op.cit., hal. 261-265.
26Oliver Agha, “Islamic Finance in the Gulf: A Practitioner’s  Perspective,” 

Berkeley Journal of Middle Eastern and Islamic Law.
27Zainuddin Ali, op.cit., hal. 73.  
28Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, Life and General: Konsep dan Sistem 

Operasional (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 250.
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Ada prinsip dasar dalam muamalah Islam, termasuk dalam asuransi 
syariah, yaitu harus terbebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Gharar 
(ketidakjelasan) di bidang asuransi adalah kondisi di mana pemegang 
polis dan perusahaan tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan kapan 
musibah datang.

Gharar tersebut juga dapat menimbulkan maysir. Muhammad Fadzli 
Yusof29 menjelaskan unsur maysir dalam asuransi konvensional karena 
adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila 
pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir 
polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli 
waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak 
mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi 
konvensional membayarkan uang pertanggungannya.

Menurut Barbara L. Seniawski, riba membutuhkan penafsiran 
baru untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan manusia. 
Ada pendapat yang menyatakan bahwa suku bunga rendah (yang 
kurang dari atau sama dengan tingkat inflasi) adalah tidak riba, bunga 
sebagai riba hanya bila melebihi laju inflasi. Hal ini menjadi sebuah 
interpretasi yang lebih adil, berbeda dengan pandangan klasik, yang 
mengasumsikan semua bunga adalah riba.30 Terkait dengan riba, semua 
asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang 
berarti selalu melibatkan diri dalam riba.31

Ketiga unsur tersebut di atas dapat dihindari dari model akad 
(kontrak) yang digunakan, oleh sebab itu, digunakan 2 (dua) macam 
akad dalam asuransi syariah: pertama, ialah akad tabarru’ dan yang ke 
dua, ialah akad tijari.

Asuransi syariah yang sering disebut takaful mempunyai beberapa 
prinsip dasar yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, saling 
membantu, dan saling melindungi. Di samping keempat prinsip dasar 
tersebut, ada satu prinsip dasar yang universal, yaitu prinsip keadilan.

29Mohd. Fadzli Yusof, Takaful Sistem Insurans Islam, (Malaysia: Tinggi Pres. 
Sdn. Bhd., 1976), hal. 167.

30Barbara L. Seniawski, “Riba Today: Social Equity, The Economy, and Doing 
Business Under Islamic Law,” Columbia Journal of Transnational Law.

31Syakir Sula, op.cit., hal. 141.
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Al-Adl atau asas keadilan merupakan asas dari semua asas yang 
ada dalam Hukum Islam.32 Di dalam al-Qur’an, tidak ada yang dapat 
menandingi penekanan yang kuat pada aspek keadilan. Artinya, manusia 
memang diperintahkan untuk berlaku adil. Sedemikian pentingnya, 
sehingga penyebutan kata ”keadilan” menempati urutan ke tiga 
terbanyak setelah kata ”Allah” dan ”ilmu,” yaitu sebanyak lebih dari 
1.000 (seribu) kali.33 Bahkan, Majid Khauduri mengutip ucapan Ali 
Syariati, bahwa dua per tiga ayat al-Qur’an berisi tentang keharusan 
menegakkan keadilan (al-adl, qist) dan membenci kezaliman (zulm, Itsm, 
dhalal, dan lain-lain).34

Al-adl atau keadilan artinya terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara 
para pihak. Keadilan dalam berasuransi adalah upaya menempatkan hak 
dan kewajiban antara tertanggung dan perusahaan. Islam menekankan 
perlunya ketulusan dan transparansi dalam bermuamalah.35 A. Kashmir 
mengatakan:

Pertama nasabah asuransi harus memposisikan diri pada kondisi 
yang mewajibkan untuk selalu membayar iuran uang santunan 
(premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan 
mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan 
jika terjadi peristiwa kerugian. Ke dua, perusahaan asuransi yang 
berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban 
membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.36

Prinsip lainnya yang penting dalam asuransi adalah prinsip saling 
menolong (ta’awun). Dalam al-Qur’an diperintahkan agar manusia 
dalam hidupnya selalu menolong sesamanya. Hal itu terdapat antara 
lain dalam surat Al-Maidah: 2, ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Prinsip saling membantu dan melindungi antarpeserta asuransi 
artinya para peserta bersepakat untuk saling melindungi dari kesusahan 
atau dalam menghadapi bencana.

32Mohd. Daud Ali, op.cit., hal. 116.
33Ibid.
34Majid Kahduri, The Islamic Conception of Justice, (New Delhi: 1984), hal. 10.
35Q.S. al-An’am [6]: 152.
36A. Kashmir, Lembaga Keuangan Non Bank (Jakarta: Raja Grafindo), hal. 5.
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Implementasi dari prinsip-prinsip saling bertanggung jawab, saling 
kerja sama, saling membantu, saling melindungi, dan berlaku adil 
dalam praktik asuransi syariah ialah dengan menggunakan akad yang 
berkonsep mudharabah37 atau musyarakah.38

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema asuransi 
syariah, antara lain, ialah disertasi yang berjudul ”Asuransi menurut 
Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pendapat Para Ulama Fiqh 
Kontemporer).”39 Penelitian ini membahas sekitar argumentasi 
dari para ulama fiqh kontemporer baik yang menghalalkan dan yang 
mengharamkan asuransi konvensional. Dari sisi peneliti, disertasi 
tersebut sependapat dengan ulama fiqh yang berpendapat asuransi 
konvensional tidak bertentangan dengan kehendak syara.’ Dasar hukum 
yang digunakan adalah kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa prinsip 
utama dalam muamalah Islam adalah an tarodhin atau saling ridho 
(saling rela). Ketika tertanggung menandatangani polis asuransi yang 
disodorkan oleh perusahaan asuransi, maka dianggap tertanggung telah 
rela (sepakat) untuk melakukan muamalah tersebut, sehingga dalam 
hal ini tidak ada paksaan.

Penelitian yang secara khusus membahas tentang konsep ta’awun 
dalam asuransi syariah adalah disertasi yang ditulis oleh Sumiati Ismail 
dengan judul “Konsep Hukum Asuransi Takaful Umum ke Depan 
Berdasarkan Prinsip Tolong-Menolong (Ta’awun).” Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa prinsip ta’awun merupakan prinsip yang ada 
dalam al-Qur’an dan Hadits yang sifatnya universal. Nilai-nilai yang 
dianut dalam prinsip tersebut mempunyai kesamaan dengan asuransi 
konvensional. Namun, mengenai konsep hubungan para pihak, antara 
asuransi takaful dengan konvensional selain mempunyai kesamaan, juga 
memiliki perbedaan. Dalam praktiknya ternyata justru lebih terlihat 
banyak persamaan di antara keduanya. Konsep hukum asuransi ta’awun 

37Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang 
mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan 
sejumlah dana (premi) kepada perusahaan (mudharib) untuk dikelola.

38Musytarakah dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi jika 
kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya 
untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang 
diperoleh dibagi sesuai porsi nisbah yang disepakati.

39Arfah, “Asuransi menurut Hukum Islam” (Disertasi Doktor Univeritas 
Islam Negeri, Jakarta, 2000).
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ke depan yang diajukan peneliti adalah konsep kesepakatan para pihak 
dan konsep risiko.40 

Dari beberapa disertasi yang telah dipaparkan di atas, terdapat 
perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini, 
khususnya pada aspek prinsip keadilan yang akan diangkat dalam 
penelitian. Konsep keadilan akan dilihat baik dari konsep normatif 
asuransi syariah maupun penerapannya di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Asuransi dalam Islam merupakan salah satu lembaga hasil ijtihad, 
artinya lembaga yang dibuat dan dikembangkan oleh manusia. Model 
lembaga seperti ini telah ada pada masyarakat Arab sebelum Islam, 
yang dikenal dengan al-aqilah.

Kemudian, lembaga al-aqilah dipraktikkan oleh Rasulullah dan 
menjadi salah satu lembaga yang diakui dalam Islam. Rasulullah 
mempraktikkan lembaga al-aqilah tentu saja berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan, di antaranya, ialah karena di dalam lembaga itu telah 
terakomodir aspek keadilan. Aspek keadilan merupakan aspek yang 
penting dalam muamalah, termasuk asuransi syariah.

Aspek keadilan dalam Islam bukan hanya persoalan dapat 
diperhitungkan secara materi, namun juga merupakan pertimbangan 
terhadap “proses mendapatkan keuntungan” yang menjadi bagian 
dari unsur keadilan tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana 
aspek keadilan tersebut ada dan berlaku dalam asuransi syariah di 
Indonesia. Aspek keadilan tidak selayaknya hanya terdapat dalam 
hubungan para pihak dalam asuransi syariah, namun harus dimulai 
dari pengaturannya.

Penelitian ini dianggap penting mengingat belum terdapatnya pola 
yang komprehensif dalam pengaturan dan pelaksanaan asuransi syariah 
di Indonesia, sehingga belum terdapat standar pelaksanaan asuransi 
syariah yang benar-benar mengacu pada prinsip keadilan.

40Sumiyati Ismail, “Konsep Hukum Asuransi Takaful Umum ke Depan 
Berdasarkan Prinsip Tolong-Menolong (Ta’awun)” (Disertasi Doktor Universitas 
Brawijaya, Malang, 2011), hal. 9-13.
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Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka masalah 
penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan yang 
lebih rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan asuransi syariah?

2. Bagaimana negara mengakomodasi peraturan perundang-
undangan tentang asuransi syariah di Indonesia?

3. Bagaimanakah prinsip keadilan diterapkan dalam asuransi 
syariah di Indonesia?

4. Bagaimana idealnya konsep asuransi syariah di Indonesia yang 
lebih berkeadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Menyesuaikan dengan apa yang telah dirumuskan sebagai permasalahan 
tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian 
ini, yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami landasan asuransi 
syariah.

2. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana negara 
mengakomodasi peraturan perundang-undangan mengenai 
asuransi syariah di Indonesia.

3. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana prinsip 
keadilan diterapkan dalam asuransi syariah di Indonesia. 
Untuk kemudian, mengajukan kritik terhadapnya jika dalam 
pelaksanaan tersebut masih terdapat kelemahan (kekurangan).

4. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana 
idealnya konsep asuransi syariah yang lebih berkeadilan. Dan 
selanjutnya, memberikan usulan (masukan) bagi pihak-pihak 
yang berwenang untuk merumuskan pengaturan mengenai 
asuransi syariah yang lebih berkeadilan. 

………………………
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1.4. Kerangka Teori 

1.4.1. Teori Maslahah 

Maslahat atau maslahah secara etimologi berarti kebaikan atau faidah. 
Maslahah adalah bentuk tunggal dari masalih (jamak) yang secara bahasa 
berarti manfaat, baik, faedah, kebaikan, kegunaan.41 Lawan katanya 
adalah al-mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Al Ghazali 
memberi definisi maslahah sebagaimana dikutip dalam Shatibi’s Philosophy 
of Islamic Law sebagai  berikut:42

In its essential meaning (aslam) it (maslaha) is an expression for seeking 
something useful (manfa’a) or removing something harmful (madarra). 
But this is not we mean, because seeking utility and removing harm are the 
purposes (maqashid) at which the creation (khalaq) aims and the goodness 
(salah) of creation (mandkind) consists in realizing their goals (maqasid). 
What we mean by maslaha is the preservation of the maqsud (objective) of 
the law (shar’) which consists of five things: preservation of religion, of life, 
of reason, of descendents and of property. What assures the preservation of 
these five principles (usul) is maslaha and whatever fails to preserve them 
is mafsada and its removal is maslaha.

Ekistensi maslahah43 terdapat dalam segenap peraturan Allah dan 
Rasulullah s.a.w. untuk manusia, karena itulah konsep maslahah ini 
memegang peranan besar dan panduan bagi mujtahid untuk mengetahui 
hukum Allah yang tidak ditegaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah 
atau hukum yang implisit. Dengan konsep maslahah ini pula syariah 
senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya, sehingga 
tetap up to date digunakan di segala zaman. Dalam Theories of Islamic 
Law, Nyazee mengatakan bahwa maslahat dapat diaplikasikan sebagai 

41Jasser Auda menyebutnya dengan interest, good, benefit, utility. Lihat Maqasid 
Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach (London: The International 
Institute of Islamic Thought, 2008), hal. 120. Hal ini juga senada dengan pendapat 
Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Kuala Lumpur: Ilmiah 
Publisher Sdn., 1998), hal. 267.

42Muhammad Khalid Masud, Shatibi’s Philosophy of Islamic Law, (Malaysia: 
Islamic Book Trust, 2000), hal. 139.

43Izz al-Din b. Abd. Salam, Qawa’ Id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam, (Cairo: Dar 
al-Ba an al-Ara bi, 2002), hal. 12. Lihat juga Ibn Manzur, Lisan Al-‘Ar Abi, Vol. V 
(Cairo: Dar al-Hadith, 2003), hal. 347; Muhammad Sayyid Ramadan al Buti, Dawabit 
Al-Maslahah Fi Shari ‘At Al–Islamiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hal. 27.
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alas (dasar) ketetapan hukum, dan maslahat ini dapat dijadikan dasar 
berfikir ketika memperluas ketetapan hukum kepada kasus-kasus baru.44

Al-Ghazali menjelaskan tentang maslahah yaitu, “pada dasarnya 
maslahah adalah suatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) 
dan menjauhi kemudaratan (kerugian).” Menurut Al-Ghazali, hakikat 
dari maslahah adalah memelihara tujuan hukum, dan tujuan hukum 
dimaksud ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.45

Syatibi membagi maslahah kepada 3 (tiga) tingkatan, yaitu the 
essentials/daruriyat (primer), the complementary/hajiyat (sekunder), dan 
embellishments/tahsiniyat (tersier).46 Syatibi menjelaskan bahwa ada 5 
(lima) tujuan pembentukan Hukum Islam (maqoshid al-syariah) yaitu 
memelihara agama (din), memelihara jiwa (nafs), memelihara akal 
(aql), memelihara keturunan (nasb), dan memelihara harta (mal).47 
Selanjutnya, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap sesuatu yang dapat 
menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari ke lima hal tersebut 
dikualifikasikan sebagai maslahat.48

The essentials/daruriyat49 atau maslahah primer adalah perkara yang 
dapat menjaga kelima tujuan pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. Menurut pandangan syariat, bahwa kelima 
tujuan pokok tersebut harus ada agar kehidupan menjadi layak di 

44Imran Ahsan Khan Nyazee, Theorie of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad, 
(New Delhi: Adam Publishers and Distribution, 1996), hal. 236-237.

45Kutbuddin Aibak, Jurnal Ahkam (Vol. 11, No. 1, Juli 2009).
46Mohammad Hashim Kamali, Shari’ah Law an Introduction, (Oxford: Oneworld 

Publications, 2008), hal. 134. Perihal senada juga dikemukakan oleh Mohammad 
Akram Laldin, Introduction to Shariah and Islamic Jurisprudence, (Kuala Lumpur: 
CERT,2006), hal. 18. Lihat pula Mustafa Ahmad Al-Zarqo, penj. Ade Dedy Rohaya, 
Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hal. 36-39. Bandingkan 
dengan Muhammad Khalid Mas’ud dalam Shatibi’s Philosophy of Islamic Law, beliau 
mengistilahkan dharury (necessary), haji (needed) dan tahsini (commendable), hal. 151.

47Muhammad Khalid Masud, Shatibi’s Philosophy of Islamic Law, (Malaysia: 
Islamic Book Trust; 2000), hal. 139.

48Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Al-Mustasyfa Min ‘Ilm Al-Ushul’, Tahqiq Wa 
Ta’liq Muhammad Ulaimanal-Asyqar, Juz I (Beirut: Muassasah al-Rialah, 1417 H/1997 
M), hal. 416-417.

49Daruriyat secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak, yaitu sebagai 
aspek yang sangat dibutuhkan demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan 
keduniaan manusia secara baik. Lihat Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal. 248.

D
U

M
M

Y



Hukum Asuransi Syariah: Prinsip Keadilan Dalam Asuransi  Syariah20

dunia maupun akhirat. Menurut Syatibi, the complementary/hajiyat50 
atau maslahah sekunder adalah tindakan-tindakan yang apabila tidak 
dilakukan tidak akan mengganggu kelima pokok tujuan di atas, tetapi 
apabila ada dapat memberi kelapangan dan meniadakan kesempitan. 
Embellishments/tahsiniyat51 atau maslahat tersier, yaitu maslahat yang tidak 
mendesak, dalam arti apabila tidak ada, maka tidak apa-apa, hanya 
sebagai pelengkap saja. Walaupun demikian, memeliharanya termasuk 
dari akhlak mulia atau kebiasaan baik.

Dalam Syariah (al-Qur’an dan Sunnah), konsep maslahah juga 
menjadi pertimbangan, sehingga segala sesuatu yang jelas diperintahkan 
atau jelas dilarang memiliki nilai kemaslahatan untuk manusia. Oleh 
sebab itu, dalam hal memutuskan hukum melalui ijtihad atau yang 
sering disebut Islamic legal opinion52 juga harus bertumpu pada prinsip 
maslahah  bagi manusia.

Konsep maslahah juga tidak statis tetapi lebih mengikuti 
perkembangan zaman. Muhammad Maslehuddin menyatakan bahwa 
konsep maslahah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat 
dan realitas sosial yang terus berubah sehingga Hukum Islam terlihat 
sejalan dengan perubahan masyarakat dan fleksibilitasnya terjaga.53 
Lebih lanjut, konsep maslahah juga dapat memberi legitimasi bagi 
aturan hukum baru dan memberi keluasan bagi mujtahid untuk 
mengelaborasi ketentuan-ketentuan yang tidak ditegaskan dalam al-
Qur’an dan Hadits.

1.4.2. Teori Keadilan

Keadilan, menurut Quraisy Syihab, adalah ”menempatkan sesuatu pada 
tempatnya.”54 Sedangkan menurut Miskawaihi sebagaimana dikutip 
oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa keadilan adalah keutamaan jiwa yang 

50Hajiyyat secara bahasa berarti kebutuhan, yaitu aspek-aspek yang dapat 
meringankan beban yang teramat berat. Ibid., hal. 249.

51Tahsiniyat secara bahasa berarti penyempurna, berarti bukan merupakan 
kebutuhan yang mendesak namun keberadaannya dapat memberi nilai tambah. 
Lihat ibid.

52Nuh Ha Mim Keller, Al-Maqosid, (Maryland: Amana Publication, 2001), 
hal. 189.

53Muhammad Maslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the Orientalists, (New 
Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), hal. 160.

54M.Quraisy Shihab, Lentera al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2008), hal. 238.
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terjadi dari kumpulan hikmah (wisdom), iffah (kesucian) dan syajaah 
(keberanian).55

Kitab suci al-Qur’an sedikitnya menggunakan 2 (dua) kata kunci 
untuk menggambarkan keadilan, yaitu ”al-adl” dan ”al-qist”56 serta kata 
yang semakna dengan al-adl, yaitu ”al-wazn” dan ”al-wast” yang terdapat 
dalam berbagai tempat dalam al-Qur’an.57

Kata al-adl dalam bahasa Arab mengandung makna penyamarataan 
(equalizing) dan kesamaan (levelling), maksudnya bahwa keadilan dapat 
dirasakan sama oleh 2 (dua) pihak. Dalam al-Qur’an kata al-adl dengan 
berbagai derivasinya disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sedangkan, 
kata al-qist disebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. Al-Qist merupakan 
kata kunci yang digunakan al-Qur’an untuk mengandung makna 
distribusi, angsuran, jarak yang merata dan juga keadilan, kejujuran 
dan kewajaran.58 Al-Adl dan al-muqsith juga merupakan nama Allah 
yang artinya Tuhan Maha adil.59 Kata al-wast yang berarti al-adl dan 
al-nisf (tengah atau pusat) diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 5 
(lima) kali.60 Kata al-wazn yang mempunyai makna ta’dil dan istiqomah 
(moderat dan lurus). Dengan segala turunannya, disebut sebanyak 23 
(dua puluh tiga) kali.

Dalam al-Qur’an kata al-adl selalu disandingi oleh kata ”al zulm,” 
yang merupakan lawan katanya.61 Al zulm bermakna meletakkan sesuatu 
pada tempat yang tidak semestinya, baik dengan cara melebihkan atau 
mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempat.62 Kata al-adl 

55Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman (Bandung: Mizan, 
1993), hal. 102.

56Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, (Yogyakarta:  Pustaka 
pelajar, 1999), hal. 59. Lihat juga Rifyal Ka’bah, Politik dan Hukum dalam al-Qur’an, 
(Jakarta: Khairul Bayan, 2005), hal. 82-87.

57Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of Intelectual Tradition, 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hal. 21.

58Ibid.
59Seyyed Hosein Nasr, penj. Nurasiah Fakih Sutan Harahap, The Heart of Islam 

[Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan], (Bandung: Mizan, 2003), 
hal. 289.

60Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu’jam Al Mufahras Li Alfadz Ql-Qur’an 
Al-Karim (Mesir: Dar al-Fikr, 1981), hal. 448.

61Ibid. Lihat juga Harun Nasution, Islam Rasional, (Bandung: Mizan ,1994), 
hal. 62. 

62M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-
konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina: 1996), hal. 391-410.
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selalu dihadapkan dengan kata az-zulm yang merupakan lawan katanya. 
Hal ini dianggap penting karena keadilan dan kezaliman menjadi 2 (dua) 
kata yang saling menerangkan.63 Selain kata az-zulm juga dikenal term 
al-jaur yang berarti cenderung kepada sebelah pihak, yang akhirnya 
membawa pengertian tidak memihak kepada keadilan, tetapi berpihak 
kepada satu pihak.

Konsep keadilan dalam al-Qur’an bukan hanya norma hukum 
melainkan  menempatkannya sebagai bagian integral dari takwa,64 
dengan demikian, takwa di dalam Islam bukan hanya sebuah konsep 
ritual namun juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan 
ekonomi. Istilah keadilan sosial dalam Islam digunakan oleh Sayyid 
Qutb dalam bukunya Al’adalah Al-Ijtimaiyyah.

Dalam buku tersebut, Qutb menjelaskan bahwa yang dimaksud 
keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula 
keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang 
luas.65 Keadilan sosial merupakan keadilan kemanusiaan yang tidak 
berhenti pada masalah materi dan ekonomi, tetapi mencakup hal-hal 
yang immaterial.66 Dengan jelas Qutb menyatakan bahwa konsep 

63Al adl berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan az-zulm 
berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya, baik melebihkan 
atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempatnya. Lihat Quraisy 
Syihab, lihat juga Amiur Nuruddin, Keadilan dalam al-Qur’an, (Jakarta: Hijri Pustaka 
utama, 2008), hal. 121.

64Bandingkan dengan pendapat Ali Syariati yang mengatakan bahwa al adl 
bukan semata-mata prinsip agama tetapi merupakan semangat yang mengatur 
seluruh aspek Islam, dan dianggap sebagai tujuan utama pengutusan semua Nabi. 
Ali Syariati, Membangun Masa Depan Islam, (Bandung: Mizan, 1987), hal. 50. Lihat 
pula pendapat Hassan Hanafi, bahwa revolusi transenden muncul dalam masyarakat 
untuk mengimplementaikan keadilan soial dan menjadi fondasi bagi masyarakat 
egalitarian. Lihat Hassan Hanafi, Bongkar Tafsir Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik 
(Yogyakarta: Prismasophi Pustaka Utama, 2003), hal. 82.

65Sayyid Qutb, Keadilan Sosial dalam Islam, (Bandung: Penerbit Pustaka), hal. 37.
66Ibid., hal. 41. Bandingkan dengan Murthadha Muthahhari, penj. Afif 

Muhammad, Kebebasan Berfikir dan Berpendapat dalam Islam, (Jakarta: Risalah 
Masa, 1990), hal. 155-161. Menurutnya, aplikasi keadilan sosial dapat dilihat 
dari dua model, pertama model yang memusatkan pada masyarakat, yaitu sama 
rasa sama rata, artinya setiap orang wajib bekerja berdasarkan keahliannya dan 
memperoleh penghasilan sesuai kebutuhannya. Aplikasi ke dua adalah model yang 
memusatkan diri pada individu, yaitu setiap orang harus berusaha mengetahui 
apa yang bisa dia lakukan untuk memperoleh penghasilan, dan penghasilannya 
menjadi miliknya sendiri tanpa haru perduli dengan orang lain. Keadilan sosial 
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Islam tentang keadilan berbeda dengan konsep-konsep lain. Islam 
mempunyai konsep yang khas tentang keadilan. Dari definisi kadilan 
tersebut dijelaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak menyamaratakan 
pendapatan, tetapi pendapatan tergantung dari kemampuan yang 
dimiliki oleh masing-masing individu. Islam mengakui adanya 
perbedaan di antara manusia tetapi memberi kesempatan yang sama 
untuk semua, seperti dalam al-Qur’an surat al-Hujurat [49]: 13, Allah 
berfirman, ”... Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah 
adalah orang-orang yang bertakwa.”

Sejalan dengan Qutb, Hasan Al-Bana mengungkapkan bahwa 
perilaku ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari faktor keadilan 
sesama manusia.67 Hal itu dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi 
yang dibangun Islam adalah sistem ekonomi yang berkeadilan, seperti 
ditunjukkan oleh ayat-ayat al-Qur’an yang menghendaki harta tidak 
hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana firman Allah 
dalam surat Al-Hasyar [59]: 7: 

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untukAllah, 
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 
dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 
yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang 
dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, 
sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan 4 (empat) 
sifat sekaligus yaitu: kesatuan (unity atau Tauhid), keseimbangan atau 
kesejajaran (equilibrium atau al-adl wal ihsan), kebebasan (free will atau 
ikhtiar), serta tanggung jawab (responsibility atau fardh). Menurut Asghar 

yang ingin direalisasikan Islam adalah model yang serupa dengan sosialisme etis, 
yaitu setiap orang mengerahkan seluruh kemampuannya agar dapat maju dengan 
mengandalkan dirinya sendiri yang berpijak dari kemanusiaannya yang luhur, 
spiritualisme yang tinggi, dan kemuliaan rohani, yang bersedia mengalirkan 
sebagian dari hartanya untuk saudara saudaranya yang membutuhkan tanpa 
dipaksa. Jadi, Islam memandang bahwa spiritualisme adalah bagian yang tak 
terpisahkan dari keadilan sosial.

67Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Mulimin (Solo: Era InterMedia, 
2008), hal. 108. 
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Ali Engineer, hal ini yang disebut dengan keadilan distributif.68 Keadilan 
distributif dalam konsep Islam adalah distributif dalam pendapatan dan 
kekayaan dan bukanlah berarti menuntut semua orang untuk menerima 
upah yang sama, tanpa memandang kontribusinya pada masyarakat. 
Islam mentolerir ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, 
karena setiap orang tidaklah sama kemampuannya.69

Muhammad Bagir as-Sadr dalam bukunya Iqtishaduna menjelaskan 
ekonomi Islam adalah sebuah doktrin yang berhubungan dengan 
ideologi (keadilan sosial) dan bukan ilmu pengetahuan. Lebih jelasnya 
Muhammad Bagir as-Sadr mengatakan bahwa keadilan bukanlah 
gagasan ilmiah melainkan merupakan doktrin. Keadilan adalah suatu 
estimasi dan penilaian moral, misalnya untuk menilai adil atau tidaknya 
riba, tidak dapat dengan ukuran ilmiah melainkan menggunakan nilai-
nilai etika dan cita-cita luhur yang berada di luar batas-batas pengukuran 
material.70 Dalam hal ini konsep maslahat dibutuhkan untuk mengukur 
nilai-nilai tersebut.

 Ada perbedaan pandangan dalam melihat dan memetakan 
masalah ekonomi antara konsep Muhammad Bagir as-Sadr dengan 
konsep konvensional. Menurut Muhammad Bagir as-Sadr, adanya 
persoalan ekonomi akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan 
adanya eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah. Yang kuat 
biasanya memiliki akses yang luas untuk menguasai sumber daya, 
sedangkan yang lemah tidak memiliki akses yang sama. Oleh sebab 
itu, Muhammad Bagir as-Sadr mengusulkan penggunaan istilah Iqtishad 
sebagai pengganti dari istilah Ilmu Ekonomi Islam. Istilah Iqtishad 
merujuk pada arti ”keadaan sama,” seimbang atau pertengahan, yang 
dalam bahasa ekonomi lebih dikenal dengan equilibrium.71  Muhammad 

68Asghar Ali Engineer, op.cit., hal. 52-53.
69Lihat Q.S. Al-An’am [6]: 165, An-Nahl [16]: 71, Az-Zukhruf [43]: 32. 

Lihat juga Mubyarto, Sistem dan Moral  Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1990), 
hal. 21. Dia berpendapat bahwa keadilan ekonomi adalah konsekuensi logis dari 
persaudaraan Islam. Keadilan di bidang ekonomi berarti setiap individu akan 
mendapat haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dan masing-maing 
individu harus terbebas dari eksploitasi orang lain. Menurutnya, keadilan ekonomi 
mengacu pada dua bentuk, yaitu keadilan dalam distribusi pendapatan dan 
persamaan (egalitarian) kesempatan mendapatkan akses-akses ekonomi.

70Muhammad Bagir as- Shadr, Iqtisaduna Our Economies, Vol. 2, Part 1, (Tehran: 
World Organization for Islamic Services, 1994), hal. 79-80.

71Ibid., hal. 85.
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Bagir as-Sadr juga menjelaskan bahwa kebijakan di bidang ekonomi 
tidak dapat dilepaskan dari otoritas kekuaaan. 

Hampir serupa dengan Muhammad Bagir as-Sadr, Murthadha 
Muthahhari,72 mengemukakan pendapatnya tentang keadilan sosial. 
Menurutnya, aplikasi keadilan sosial dapat dilihat dari 2 (dua) model, 
pertama, model yang memusatkan pada masyarakat yaitu sama rasa sama 
rata, artinya setiap orang wajib bekerja berdasarkan keahliannya dan 
memperoleh penghasilan sesuai kebutuhannya. Aplikasi ke dua adalah 
model yang memusatkan diri pada individu yaitu setiap orang harus 
berusaha mengetahui apa yang bisa dia lakukan untuk memperoleh 
penghasilan, dan penghasilannya menjadi miliknya sendiri tanpa harus 
peduli dengan orang lain. Keadilan sosial yang ingin direalisasikan Islam 
adalah model yang serupa dengan konsep sosialisme etis, yaitu setiap 
orang mengerahkan seluruh kemampuannya agar dapat maju dengan 
mengandalkan dirinya sendiri yang berpijak dari kemanusiaannya 
yang luhur, spiritualisme yang tinggi, dan kemuliaan rohani, yang 
bersedia mengalirkan sebagian dari hartanya untuk saudara-saudaranya 
yang membutuhkan tanpa dipaksa. Jadi, Islam memandang bahwa 
spiritualisme adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan sosial.73

Dalam hukum ekonomi Islam, prinsip keadilan merupakan prinsip 
umum dan menjadi prinsip utama, serta bahkan menjadi penyangga 
dari rancang bangun ajaran Islam yang terdiri dari aqidah, syariah, dan 
akhlak. Terbukti dengan berbagai cara penekanan yang cukup banyak 
dalam al-Qur’an dan juga dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Ketika 
Allah memerintahkan 3 (tiga) hal utama yang harus didahulukan, maka 
keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan.74 Dalam surat an-
Nahl [16]: 90 Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
berbuat adil, berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat.”

Pada konteks asuransi yang merupakan salah satu bentuk dari 
muamalah, prinsip keadilan juga merupakan prinsip primer yang harus 
didahulukan dari prinsip yang lain. Konsep dasar asuransi syariah 
dirancang sedemikian rupa sehingga prinsip keadilan dapat dirasakan 
baik oleh pemberi amanah (orang yang berasuransi) maupun penerima 

72Murtadha Muthahhari, penj. Afif Muhammad, Kebebasan Berfikir dan 
Berpendapat dalam Islam, (Jakarta: Risalah Masa, 1990), hal. 155-161.

73Muhammad Bagir as-Sadr., op.cit., hal. 86.
74Muhammad Syakir Sula, op.cit., hal. 727-728.
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amanah (perusahaan). Seperti dalam hal akad, maka yang digunakan 
adalah akad yang transparan sehingga tidak merugikan salah satu 
pihak dan menguntungkan salah satu pihak yang tujuannya mendekati 
keadilan. Selain itu, asuransi syariah juga tidak mengenal dana hangus, 
baik karena tidak ada klaim maupun apabila nasabah tidak dapat 
melanjutkan pembayaran preminya. 

Dalam penulisan ini kiranya beralasan jika dipilih teori keadilan 
sosial yang dikemukakan oleh Muhammad Bagir as-Sadr. Peran negara 
yang dituntut oleh Muhammad Bagir as-Sadr dalam menegakkan 
keadilan menjadi point penting dalam pembahasan asuransi syariah 
karena diharapkan terciptanya regulasi yang mendukung. Hal ini sejalan 
dengan teori Qadhai75 yang dikemukakan pertama kali diperkenalkan 
oleh Gokalp dan dipopulerkan oleh Zarqo.76

Secara definitif, menurut Zarqa, qadhai diartikan sebagai suatu 
perbuatan yang kelihatan dhahir-nya.77 Untuk masalah yang ada 
kaitannya dengan orang lain atau masyarakat, maka harus diatur secara 
qadha’i. Gokalp tidak memberikan definisi yang lengkap tentang qadha’i, 
tetapi dia menyatakan bahwa Hukum Islam dapat dibedakan antara 
diyani dan qadha’i. Dia mengistilahkan dengan sebutan “piety and matter 
of jurisprudence.”78

75Secara etimologi, kata qadho’i berasal dari kata qadhi yang berarti hukum atau 
keputusan. Dalam Faruqis Law Dictionary, qadhai diartikan dengan  judicature acts. 
Q.S. al-A’raf: 29 juga menggunakan kata qadha antara lain, ”Dan Allah menghukum 
dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada 
dapat menghukum dengan sesuatu apapun.”

76Di Indonesia, keberlakukan teori qodho’i ini dipopulerkan oleh Rifyal Ka’bah. 
Beliau berpendapat model penerapan hukum qadha’i di Indonesia dapat dilihat 
dalam pemberlakuan hukum keluarga maupun dalam bidang yang lain termasuk 
ekonomi syariah. Untuk hukum keluarga hanya berlaku untuk orang Islam saja, 
misalnya kewenangan Peradilan Agama. Dulu, kewenangannya 3 (tiga), yaitu 
perkawinan, pewarisan, dan wakaf. Tapi, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, 
kewenangannya menjadi 7 (tujuh). Di samping tiga hal di atas, ada juga zakat, 
hibah, dan terakhir, ekonomi syariah. Yang ekonomi syariah itu, ada 11 (sebelas) 
macam. Ada perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, sampai ada 
namanya bisnis syariah.

77Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Al-Fiqh Al-Islami Fi Tsaubihi Al-Jadid: Al-Madkhal 
Al-Fiqh Al-A’mm, (Beirut: Daar al-Fikr, 1968), hal. 58.

78Zia Gokalp, penj. Niyaze Berkesh, Turkish Nasionalisme and Western Civilization, 
(New York: Columbia University Press, 1959), hal. 200.
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Qadha’i memerlukan campur tangan pemerintah dalam pengaturan 
dan penegakannya. Suatu bidang hukum yang mempunyai hubungan 
dengan manusia lain diperlukan campur tangan pemerintah untuk 
mengaturnya. Tidak sekedar masalah muamalah semata tapi bidang 
ibadah pun dapat dihukumkan dengan qadha’i.  Dalam praktik hukum 
qadha’i di Indonesia tidak hanya mengambil dari satu mazhab fiqh saja, 
tetapi merupakan pengembangan dari 4 (empat) mazhab yaitu Syafi’i, 
Hanafi, Maliki dan Hambali.79

1.4.3. Teori Jaminan Sosial

Ibnu Khaldun80 telah meletakkan dasar-dasar  permikirannya tentang 
negara. Dia memperkenalkan tipologi negara dengan tolok ukur 
kekuasaan.81 Salah satu prinsip yang diusung oleh tipologi negara 
tersebut adalah prinsip keadilan. Dengan tolok ukur kekuasaan tersebut, 
maka kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut berdampak akan 
adanya tanggung jawab yang besar untuk memastikan prinsip keadilan 
berlaku. Selain itu, negara juga memiliki hak intervensi terhadap 
kebijakan ekonomi. Implementasi terhadap tanggung jawab tersebut 
dapat diwujudkan melalui 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:82 adanya 
jaminan sosial, upaya untuk menjaga keseimbangan sosial, dan upaya 
untuk melakukan intervensi.

Yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah memberikan jaminan 
standar hidup yang layak kepada setiap warga negara. Yang meliputi 
jaminan sosial adalah bukan hanya pangan tetapi juga tempat tinggal, 
pendidikan, kesehatan dan pakaian. Standar jaminan sosial ini bukanlah 
sesuatu yang statis, melainkan dapat berubah karena perubahan waktu 
dan tempat.83

Muhammad Bagir as-Sadr memberikan penjelasannya pula bahwa 
jaminan sosial adalah salah satu kewajiban negara terhadap warga 

79<republikaonline> (Minggu, 29 Oktober 2009).
80Nama aslinya adalah Abu Zayd Abd ar-Raḥman ibn Muḥammad ibn Khaldun 

al-Ḥaḍrami, lahir di Tunis pada tanggal 27 Mei Tahun 1332.
81Muhammad Thahir Azhari, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 

hal. 64.
82Ibid., hal. 455–483.
83Afzalur Rahman, penj. Soeroyo, Nsatangin, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4 

(Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 2003), hal. 306-307.
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negaranya. Kewajiban negara tersebut dapat diwujudkan dalam 2 (dua) 
kemungkinan: pertama, kewajiban timbal balik antara negara dengan 
warga negaranya. Ke dua, negara menyediakan uang dalam jumlah yang 
cukup untuk membiayai kebutuhan individu sebatas standar hidup yang 
layak, dan ini merupakan hak warga negara. Dalam hal kewajiban timbal 
balik, negara berkewajiban memberi kesempatan yang luas kepada warga 
negaranya untuk melakukan kerja produktif, oleh sebab itu setiap warga 
negara harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. 
Untuk masalah hak warga negara, baru diperoleh apabila negara dalam 
keadaan tertentu tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk 
warga negaranya.84

Sejalan dengan Muhammad Bagir as-Sadr, Afzalur Rahman 
menegaskan bahwa negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 
mengawasi kebutuhan pokok masyarakat, karena setiap warga negara 
mempunyai hak yang sama atas penghidupannya di suatu negara.85 
Dengan kata lain, negara bertanggung jawab secara tidak langsung 
terhadap masyarakat, dan kewajibannya adalah meringankan dan 
menghapus penderitaan rakyatnya.86

Basis pertama87 jaminan sosial adalah merupakan prinsip kewajiban 
yang timbal balik antara masyarakat dan negara. Dalam Islam, prinsip 
jaminan sosial ini adalah merupakan fardhu kifayah, artinya setiap 
muslim mempunyai kewajiban membantu sesama manusia sejauh batas 
kemampuannya, sementara negara berperan dalam hal aplikasinya agar 
fungsi itu berjalan dengan baik. Peran negara tersebut mencerminkan 
kapasitas negara sebagai otoritasnya untuk memaksa setiap individu 
yang berada di bawah kekuasaannya untuk melaksanakan Hukum Islam.

Basis ke dua88 dari prinsip jaminan sosial adalah hak masyarakat atas 
sumber-sumber kekayaan negara. Dalam hal ini, negara bertanggung 
jawab atas penghidupan mereka yang tidak berdaya terlepas dari 
kewajiban sesama muslim untuk tolong-menolong. Kewajiban negara 
dalam hal ini melebihi kewajiban minimum yang ada di basis pertama. 

84  Muhammad Bagir as-Sadr, op.cit., hal. 455.
85  Afzalur Rahman, Jilid 1, op.cit., hal. 315.
86  Ibid., hal. 140. Lihat juga Muhammad Bagir as-Sadr, op.cit., hal. 

459-461.
87  Ibid.
88  Ibid.
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Kewajiban ini disebut dengan kewajiban langsung negara terhadap 
individu warga negaranya yang meliputi jaminan, pemberian bantuan 
pemeliharaan, sarana hidup yang sesuai dengan standar hidup masyarakat 
setempat. Jadi yang dimaksud dengan keseimbangan sosial adalah 
keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, 
bukan keseimbangan pendapatan. Setiap individu dalam masyarakat 
diupayakan agar mampu menikmati kehidupan dalam satu standar hidup, 
meskipun ada perbedaan derajat. Keseimbangan sosial ini menjadi tujuan 
yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya. Untuk 
mencapai hal itu Islam memberikan panduan akan standar hidup yang 
lebih tinggi dengan larangan terhadap perilaku yang berlebihan. 

Dasar hukum yang paling tegas menyinggung jaminan sosial ini 
adalah sebagaimana dimuat dalam surat al-Hasyr [59]: 6-7, berikut isi 
ketentuan tersebut:

Al-Hasyar [59]: 6: 
Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan 
itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) 
seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada 
Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.

Al-Hasyar [59]: 7: 
Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 
untuk Rasulullah, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 
jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 
kamu. Apa yang diberikan Rasulullah s.a.w. kepadamu, maka 
terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah; 
dan bertakwalah kepada Allah, ssungguhnya Allah sangat keras 
hukumannya.

Ayat tersebut mengemukakan basis dari gagasan jaminan sosial 
dan menjelaskan legislasi sektor publik yang dikenal dengan fai.89 

89Fai secara etimologi berarti kembalinya bayangan ke tempatnya semula. 
Secara terminologi berarti apa yang diperoleh kaum muslimin dari musuh 
mereka baik melalui peperangan ataupun tidak. Tetapi lebih banyak ulama yang 
berpendapat kata fai ini diperuntukan bagi harta musuh yang diperoleh tanpa 

D
U

M
M

Y



Hukum Asuransi Syariah: Prinsip Keadilan Dalam Asuransi  Syariah30

Diriwayatkan dalam sebuah Hadits bahwa Rasulullah s.a.w. berkata 
dalam khotbahnya, “Siapa saja yang meninggalkan kerugian, maka 
kerugian itu menjadi tanggung jawabku. Siapa saja yang meninggalkan 
hutang, maka utangnya menjadi tanggung jawabku. Juga siapa saja yang 
meninggalkan kewajiban demi memenuhi kebutuhan makannya.”90

Keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup 
di antara para individu dalam masyarakat, bukan kesimbangan 
pendapatan.91 Keseimbangan sosial sebagai sarana dan tujuan yang 
harus diperjuangkan implementasinya oleh negara dalam batas-batas 
kapasitas negara tersebut berdasarkan metode hukum dan batas 
kewenangan negara.

Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah 
dibuktikan oleh Rasulullah s.a.w. Selain ketentuan ibadah murni, zakat 
juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong-menolong antara 
orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial 
(social equilibrium) dan keseimbangan ekonomi (equilibrium of economy). 
Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan 
keamanan dan ketentraman.92

Salah satu tujuan dan sasaran Islam dengan terwujudnya 
keseimbangan sosial adalah memakmurkan setiap individu warga 
masyarakat. Di dalam Islam, yang dimaksud dengan kemakmuran adalah 
keadaan di mana seseorang mampu menghidupi diri dan keluarganya, 
di mana ia sejajar dengan masyarakat umum. Bagaimana dengan 
wewenang negara untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut 
diperlukan usaha sebagai berikut:93

1. Pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung dan 
memanfaatkan pajak-pajak itu demi kepentingan keseimbangan 
sosial.

melalui peperangan sebagaimana terdapat dalam konteks ayat 6 ini. Ayat 6 surat ini 
berkenaan dengan pengusiran salah satu dari komunitas besar Yahudi di Madinah, 
yaitu  Bani an-Nadhir pada tahun ke empat Hijriah. Lihat Tafsir al-Misbah, Vol. 13, 
hal. 517-533.

90Tuhfatul Ahwadi, Syarah Jami’ at-Turmudzi, Jilid 5, (Beirut: Daar Ihyaul Turats 
al-Arabi, 1998), hal. 345. 

91Ibid., hal 469.
92Rachmat Djatmika,  Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam 

Pembangunan, (Surabaya: al-Ikhlas, t.t.), hal. 11.
93Muhammad Bagir as-Sadr, op.cit., hal. 474-486.
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2. Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan 
menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan.

3. Aturan-aturan Hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang 
yang berbeda dalam kehidupan ekonomi.

Ikut serta mengatur (intervensi) negara terhadap sistem ekonomi 
adalah suatu hal yang fundamental. Menurut Muhammad Bagir as-Sadr, 
intervensi dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal, pertama dalam tataran 
regulasi, dan ke dua dalam tataran implementasi.94 Dalam tahapan 
regulasi kewenangan negara bukan sekedar mengadaptasi aturan 
Hukum Islam yang permanen saja, namun juga untuk mengisi ruang 
kosong yang ada dalam Hukum Islam. Di satu sisi negara memaksa 
masyarakat mengadaptasi hukum-hukum yang telah disiapkan Allah 
untuk manusia, tapi di sisi lain negara merancang peraturan yang 
sesuai dengan zamannya untuk mengisi ruang kosong yang ada dalam 
Hukum Islam. Negara pun harus memberikan keamanan sosial serta 
memastikan keseimbangan sosial dan keamanan secara keseluruhan. 
Sehingga, masyarakat percaya bahwa negara yang menjalankan 
tugas sebagai pengatur keseimbangan ekonomi masyarakat secara 
keseluruhan.

Ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh negara dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan warga negaranya, 
pertama, dengan mengorganisir (mengumpulkan) kegiatan-kegiatan 
kesejahteraan pada tingkat nasional dalam bentuk jaminan sosial 
untuk membantu masyarakat yang tertimpa kemalangan karena 
berbagai macam sebab di bawah penguasaan pemerintahan. Ke dua, 
mendorong masyarakat untuk membentuk organisasi bantuan suka 
rela antarmereka di manapun ada kemungkinan.95

Sumber pendapatan untuk jaminan sosial ini dapat diperoleh dari 
2 (dua) alternatif yaitu, pertama yang merupakan dana sumbangan, dan 
ke dua, dana non sumbangan atau dana pungutan.

Sejalan dengan Afzalur Rahman, Jaribah bin Ahmad Al Haritsi96 
mengilustrasikan tentang jaminan sosial yang diberlakukan pada masa 

94Ibid., hal. 485.
95Afzalur Rahman, Jilid 4, op.cit., hal. 315.
96Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, penj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fiqih 

Ekonomi Umar bin Al-Khatab, (Jakarta: Khalifa, 2006), hal. 290-291.
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Khalifah ke dua Umar ibn al Khatab bahwa penanggungjawabnya bukan 
hanya pemerintah, melainkan individu, masyarakat, dan pemerintah. 
Tiap individu, secara fardhu ain, mengemban tanggung jawab menafkahi 
orang-orang yang menjadi beban tanggung jawabnya, baik karena 
hubungan kerabat maupun terhadap orang yang terdesak untuk 
menyelamatkan hidupnya. Masyarakat secara fardhu kifayah menjadi 
penanggung jawab orang-orang yang merealisasikan jaminan sosial. 
Pemerintah menjadi penanggung jawab utama terhadap warga negara 
yang tidak mampu dapat melakukan tanggung jawabnya secara langsung 
maupun tidak langsung. Secara langsung pemerintah merealisasikannya 
melalui baitul mal milik pemerintah, sedangkan secara tidak langsung, 
pemerintah dapat mewajibkan individu dan masyarakat untuk menolong 
warga negara lain yang memerlukan pertolongan.

Muhammad Bagir as-Sadr memberikan penegasan bahwa ada hak 
intervensi negara dalam bidang ekonomi, terutama untuk jaminan 
sosial. Intervensi dimaksud bisa dalam tataran legislatif maupun pada 
tataran praktis. Dalam tataran legislatif intervensi negara ditujukan 
untuk mengisi kekosongan hukum. Negara mempunyai kewajiban untuk 
membuat aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis 
yang dapat merealisasikan keadilan sosial.

Dalam tataran praktis, negara mengintervensi kehidupan ekonomi 
masyarakat agar bisa beradaptasi dengan Hukum Islam, misalnya negara 
melarang transaksi bisnis yang menggunakan sistem bunga. Kedua hak 
intervensi negara bermuara kepada kewajiban negara dalam membuat 
dan menerapkan aturan yang dapat mendukung tercapainya jaminan 
sosial. Penerapan hukum dimaksud bukan sekedar menerapkan Hukum 
Islam yang permanen, tetapi juga mengisi ruang kosong dalam Hukum 
Islam dengan membuat aturan-aturan yang sesuai dengan masanya.97

97Ruang kosong dimaksud adalah negara berkewajiban menetapkan hukum 
sesuai masanya dengan cara berijtihad. Karena tidak semua tuntutan ekonomi 
masyarakat ada aaturannya dalam Islam. Islam membuat ruang kosong agar dapat 
menjawab problema tantangan zaman. Adanya ruang kosong dimaksud bahwa 
Islam tidak menawarkan prinsip aturan hukumnya dalam ekonomi sebagai resep 
yang tetap dan sistem yang statis yang diwariskan dari masa ke masa. Tetapi 
Islam menawarkan prinsip aturan hukum yang sesuai dengan segala zaman dan 
menyempurnakan elemen-elemen dinamisnya yang mencerminkan perubahan 
zaman sehingga dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. 
Bukti adanya ruang kosong dalam Hukum Islam adalah Q.S. 4: 59, “wahai orang-
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Metode jaminan sosial ini telah diletakkan polanya oleh Rasulullah 
s.a.w. yang kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya, Khulafa al-
Rasyidin. Ketika Rasulullah s.a.w. mendirikan negara hukum Madinah 
beliau memberikan pijakan dasar hukum jaminan sosial pada konstitusi 
Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Menurut Jaribah 
bin Ahmad Al-Haritsi,98 ungkapan yang paling komprehensif untuk 
menggambarkan jaminan sosial adalah sabda Nabi Muhammad s.a.w., 
“orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan 
yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain” atau Hadits lain, 
“perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai dan saling 
kasih sayang mereka adalah seperti tubuh; jika salah satu anggota 
tubuhnya mengadu, maka seluruh anggota tubuh akan meresponnya 
dengan berjaga dan demam.”99

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Asuransi

Pada literatur-literatur yang ditulis oleh sarjana Belanda, istilah yang 
dipakai untuk asuransi adalah Verzekring, sedangkan dari zaman Hindia 
Belanda hingga sekarang istilah yang digunakan adalah asuransi. Kata 
”asuransi” sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu Insurance. Di dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikenal dengan nama pertanggungan. 
Dalam perkembangannya para pakar hukum asuransi dalam hal 
memberikan definisi asuransi selalu disertai dengan padanan kata 
“pertanggungan.”

Selain itu, ada definisi yang mengungkapkan bahwa sebenarnya 
asuransi itu merupakan alat atau institusi belaka yang bertujuan untuk 
mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang 
berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian 
yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan 
secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut 
(“a device for recuding risk by combining a sufficient number of exposure unit to 

oang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara 
kalian.” Disarikan dari Iqtisaduna, hal. 485-491.

98Jaribah, op.cit., hal. 285.
99Abu ‘Isa al-Tirmidzi, al-Jami’ al-Shahih al-Tirmizi, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 

1963), hal. 323.
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make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then 
shared by or distribution proportionately among all units in the combination”).100 

Pengertian umum mengenai asuransi yang saat ini digunakan di 
Indonesia terdapat dalam KUHD dan Undang-Undang No. 40 Tahun 
2014 tentang Perasuransian. Di dalam  KUHD, pengertian umum dari 
asuransi terdapat dalam Pasal 246, yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, 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 tentu.

Sedangkan, pengertian asuransi menurut Undang-Undang No. 40 
Tahun 2014 tentang Perasuransian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 
1, yaitu:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 
asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan 
premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. 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; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 
tertanggung atau pembayar yang didasarkan pada hidupnya 
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

1.5.2. Asuransi Syariah

Asuransi syariah mempunyai 3 (tiga) pengertian, di antaranya at-ta’min. 
Mu’ammin adalah penanggung dan mun-ta’min diartikan tertanggung. 
Di dalam al-Qur’an surat Quraisy [106]: 4 dikatakan, “Dialah Allah 

100Robert Mehr, Life Insurance Theory and Practice, (London: Business Publication, 
Inc. 1985), hal. 25.  
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yang mengamankan mereka dari ketakutan.” Ada frase aman dari rasa 
takut, memberi rasa aman. Jadi, istilah at-ta’min yaitu antara men-
ta’min-kan sesuatu yang berarti seseorang membayar atau menyerahkan 
uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang 
sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti 
rugi terhadap hartanya yang hilang, sehingga dapat dikatakan bahwa 
seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, 
rumahnya atau kendaraannya.101

Al-Fanjari mengartikan tadhamun, takaful, at-ta’min atau asuransi 
syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab 
sosial.102 Usaid Hamid Hisan menguraikan bahwa asuransi adalah sikap 
ta’awun yang telah diatur melalui sistem yang rapi, di antara sebagian 
besar manusia. Asuransi adalah ta’awun, yaitu saling menolong dalam 
berbuat kebajikan dan takwa karena itu, ta’awun di antara sesama 
manusia berarti saling membantu antara sesama, dan mereka takut 
dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.103

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 
mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi 
defenisi tentang asuransi. Asuransi Syariah (ta’min, takaful, tadhamun) 
adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah 
orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang 
memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 
akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Ta’min dan takaful ialah 2 (dua) kata dalam bahasa Arab sebagai 
pengganti kata asuransi. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, at-ta’min 
memiliki definisi:

Transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban 
membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan 
jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang 
menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.104

101Majm’ul Lughah Al-Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Wasit, (Mesir: Maktabah 
Shurouq ad-Dauliyyah, 2011), hal. 26-27. 

102Muhammad Syauqi Al-Fanjari, Al-Islam wa At-Ta’min, (Riyadh: Aqwam, 
1994), hal. 23. 

103Muhammad Syakir Sula, op.cit., hal. 29. 
104Tim Editor Ichtiar Baru van Hoven, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1, (Jakarta: 

Intermasa, 1997), hal. 138.
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Bukan hanya ta’min, dalam bahasa Arab, asuransi juga sering 
disebut dengan istilah takaful, yang berarti saling menanggung. Istilah 
takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata kafala-yakfulu-takafala-
yatakafalu-takaful yang berarti saling menanggung atau menanggung 
bersama. Kata takaful sendiri sebenarnya tidak ada di dalam al-Qur’an, 
namun ada kata yang memiliki makna sama dengan kata takaful, yaitu 
yakfuluhu, sebagaimana dimuat dalam surat Thaha [20]: 40, yang 
artinya, “ ... bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan 
memeliharanya? ...”105

Syakir Sula memberikan penjelasan tentang takaful sebagai berikut:

Takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling 
memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu 
dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. 
Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam 
kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’ 
dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung 
risiko. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur’an. 
Surat al-Maidah [5]: 2, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran.106

Takaful dalam pengertian muamalah di atas ditegakkan atas 3 (tiga) 
prinsip dasar, yaitu; saling bertanggung jawab, saling bekerja sama serta 
saling membantu, dan saling melindungi.107

Asuransi syariah adalah kata bentukan orang Indonesia untuk 
menggambarkan asuransi yang dijalankan dengan prinsip syariah. 
Maksudnya prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan agama baik 
diambil dari al-Qur’an, Sunnah Rasulullah s.a.w. maupun hasil ijtihad. 
Dasar hukum yang jelas untuk asuransi ini tidak ditemui dalam al-
Qur’an dan Sunnah, tetapi merupakan hasil ijtihad para ulama. Yang 
diambil dari al-Qur’an dan Sunnah hanyalah prinsip-prinsip dasarnya 
saja.

105Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah 
di Indonesia, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005), hal. 136.

106Muhammad Syakir Sula, Konsep Asuransi dalam Islam (Bandung: PPM Fi 
Zhilal, 1996), hal. 1.

107Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem 
Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 34.
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Jika dirinci, maka ada beberapa hal yang membedakan antara 
asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yaitu:

no. Perbedaan 
dalam Hal

Asuransi Konvensional Asuransi syariah

1. Akad Akad jual beli. Akad tabarru’ dan akad tijarah 
(mudharabah, wakalah, wadiah, 
syirkah, dan lain-lain).

2. Investasi Bebas melakukan investasi 
d a l a m  b a t a s - b a t a s 
ketentuan perundangan, 
dan tidak terbatas pada 
aspek halal haramnya objek 
atau sistem investasi yang 
digunakan.

Dapat melakukan investasi sesuai 
ketentuan perundangan sepanjang 
tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah, bebas dari riba dan 
tempat-tempat investasi terlarang.

3. Kepemilikan 
dana

Dana yang terkumpul dari 
premi peserta seluruhnya 
menjadi milik perusahaan 
dan perusahaan bebas 
menggunakannya serta 
menginvestasikan ke mana 
pun.

Dana yang terkumpul dari peserta 
dalam bentuk iuran atau kontribusi 
merupakan milik peserta (shahibul 
maal), perusahaan hanya sebagai 
pemegang amanah (mudharib) 
dalam pengelolaan dana.

4.	 Sumber 
pembayaran 
klaim

Dari rekening perusahaan, 
s e b a g a i  k o n s e k u e n s i 
penanggung terhadap 
tertanggung. Murni bisnis 
dan t idak ada nuansa 
spiritual.

Diperoleh dari rekening tabarru,’ 
yaitu peserta saling menanggung 
j i ka  sa lah  seorang  peserta 
mendapat musibah, maka peserta 
lainnya ikut menanggung bersama 
risiko itu.

5. Keuntungan Keuntungan diperoleh 
dari surplus undewriting, 
komisi  reasuransi  dan 
hasil investasi. Seluruh 
keuntungan tersebut adalah 
milik perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh 
dari surplus undewriting, komisi 
reasuransi dan hasil investasi bukan 
milik perusahaan seluruhnya tetapi 
dilakukan bagi hasil (mudharabah) 
dengan peserta.

6. Jaminan/risk Transfer of risk, terjadi 
t r a n s f e r  r i s i k o  d a r i 
t e r t a n g g u n g  k e p a d a 
penanggung.

Sharing of risk, terjadi proses saling 
menanggung antara satu peserta 
dengan peserta lainnya (ta’awun).

7. Pengawas Tidak ada. A d a n y a  D e w a n  P e n g a w a s 
Nasional (DPS) yang berfungsi 
mengawai pelakanaan operasional 
perusahaan agar terbebas dari 
praktik	yang	bertentangan	dengan	
prinsip syariah.D
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1.5.3. Akad

Terminologi yang berkaitan janji atau perjanjian, antara lain, akad, 
wa’ad,108 ‘ahd109 dan iltizam.110 Menurut Fathurrahman Djamil, keempat 
terminologi tersebut mempunyai pengertian yang serupa tetapi dalam 
kajian hukum mempunyai implikasi yang berbeda.111

Terminologi akad merupakan terminologi yang paling umum 
dan banyak digunakan.112 Dalam al-Qur’an, ada 2 (dua) istilah untuk 
menggambarkan suatu ikatan, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji).113 
Dalam al-Qur’an surat [5]: 1 digunakan kata al-aqdu, ”Ya ayyuha alladzina 
amanu awfuu bil uquud... (Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah 
akad-akad itu).” Sedangkan, dalam al-Qur’an surat [3]: 76 digunakan 
kata al-ahdu, ”Balaa man awfa bi’ahdihi wat taqo fainna Allaha yuhibbul 
muttaqiin ((Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 
(yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertakwa).”

Kata akad berasal dari bahasa Arab, kontrak dalam bahasa Indonesia 
berasal dari dari bahasa Inggris contract yang diartikan sebagai perjanjian 
(secara tertulis) antara 2 (dua) pihak. Akad dapat pula diartikan sebagai 
persetujuan yang bersanksi hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih 
untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.114

108Wa’ad berarti janji. Secara definisi, wa’ad adalah keinginan yang 
dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun 
ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Lihat Fathurrahman 
Djamil, op.cit., hal. 2-3.

109Ahd berarti janji atau perjanjian. Terminologi ini lebih banyak 
menggambarkan perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. 

110Iltizam sama dengan perikatan (verbintenis) dan akad sama dengan perjanjian 
(overeenkomst). Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad 
dalam Fikih Muamalah), (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2007), hal. 47-48.

111Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1.

112Bandingkan dengan pendapat Abdurahman, Syariah: The Islamic Law, (Kuala 
Lumpur: Zafar Sdn. Bhd., 1992), hal. 355. Ia mengatakan bahwa “al-aqad it is an 
act of putting a tie to a bargain.”

113Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: UIPress, 
2007), hal. 45.

114Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
(Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 458. Bandingkan definisi dari Black’s Law 
Dictionary, “Contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation 
to do or not to do a peculiar things.”
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Menurut Muhammad Akram Khan, “al-aqd, legal contract implying an 
enforceable act involving a bilateral declaration, namely the offer (ijab) and the 
acceptance (qabul).”115 Sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya akad, 
maka kedua pihak harus tunduk kepada apa yang sudah diakadkan. Akad 
mempunyai kedudukan istimewa dalam muamalah dan merupakan 
sumber terpenting bagi terciptanya suatu perikatan. Akad juga bisa 
mencerminkan bentuk hubungan yang dikehendaki para pihak. Salah 
alasan perlunya ada kontrak adalah untuk memberi kepuasan dan 
kepercayaan kedua belah pihak. 

Secara umum, akad dibedakan antara akad bilateral dan akad 
unilateral. Akad unilateral adalah akad yang hanya dari satu pihak, 
sedangkan pihak lain bersifat pasif. Dengan memperhatikan berbagai 
sudut pandang, akad dapat pula dibedakan dalam beberapa jenis. Secara 
konseptual, akad dibedakan antara akad muawadhah (conpensational 
contract) atau lebih dikenal dengan akad tijari, dan akad tabarru’ 
(gratuitous contract).116

Akad tijari atau akad muawadhah termasuk dalam akad bilateral. 
Akad bilateral dimaksud adalah akad yang bersifat 2 (dua) pihak, artinya  
dalam melakukan transaksi ada 2 (dua) pihak yang terlibat. Akad ini 
mengandung beban di antara 2 (dua) pihak yang terlibat dalam akad 
tersebut, artinya adanya prestasi timbal balik antara 2 (dua) pihak. Ada 
beberapa klasifikasi untuk akad tijari ini yang dilakukan oleh jumhur 
ulama, antara lain, yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili yaitu dengan 
membaginya ke dalam 7 (tujuh) klasifikasi sebagai berikut:117 akad 
kepemilikan, akad melepas hak, akad pemberian izin, akad pembatasan, 
akad kepercayaan, akad kerja sama, dan akad penjagaan.

Muhammad Maslehuddin berpendapat bahwa kontrak dapat 
diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori:118

115Muhammad Akram Khan, Islamic Economics and Finance: A Glossary, (London 
and New York: Routledge, 2003), hal. 9. 

116Fathurahman Djamil, op.cit., hal. 67. Lihat juga Abdurahman Raden Aji 
Haqqi, op.cit., hal. 60, dan Syamsul Anwar, op.cit., hal. 72-73.

117Wahbah az Zuhaili, Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû, (Mesir: Dar al-Fikri, 1986), 
hal. 153.

118Muhammad Maslehuddin, penj. Burhan Wirasubrata, Menggugat Asuransi 
Modern, (Jakarta: Lentera, 1995), hal. 114-115.

D
U

M
M

Y



Hukum Asuransi Syariah: Prinsip Keadilan Dalam Asuransi  Syariah40

1. Pemindahan hak milik atas harta kepada orang lain; (a) melalui 
pertukaran, yaitu jual beli; (b) tanpa pertukaran, yaitu hibah atau 
pemberian biasa, (c) dengan cara persembahan, yaitu wakaf, (d) 
menciptakan penggantian pemilikan hak, yaitu warisan.

2. Pemindahan hak pemanfaatan atas harta asal tanpa merusak atau 
mengubahnya; (a) lewat pertukaran dengan harta, yakni sewa, yang 
mencakup penyewaan barang bergerak dan tak bergerak, kontrak 
pemberian layanan, seperti pengangkutan barang, pemeliharaan 
keamanan harta, layanan pengurusan barang dan pembantu rumah 
tangga. Serta layanan profesional, (b) tanpa pertukaran dengan 
harta, seperti ‘ariyah dan wadiyah.

3. Kontrak; (a) Dengan menjamin pembebasan dari suatu kewajiban, 
yakni perjanjian, penjaminan, (b) Dengan perwakilan, yakni 
keagenan dan kemitraan.

4. Pemindahan hak layanan marital, yakni perkawinan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan bagan pembagian jenis-
jenis akad: 

Jenis Akad dalam Syariah
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Berdasarkan Fatwa DSN MUI, asuransi syariah menggunakan 2 
(dua) jenis akad secara sekaligus (hybrid contract/al-uqud al-murokkab), 
yaitu akad tabarru’ dan akad tijari. Akad tabarru’ yang digunakan adalah 
akad hibah dan wakalah, serta akad tijari yang digunakan adalah akad 
mudharabah dan akad mudharabah musytarakah.

1.5.4. Ijtihad

Ijtihad merupakan opini hukum yang independen, telaah akal manusia 
untuk mengetahui dan memastikan aturan hukum syariah yang rumit, 
bukannya proses penalaran biasa.119 Nyazee beranggapan bahwa ijtihad 
adalah suatu metodologi yang berat, kalau tidak mau dikatakan tidak 
mungkin.120 Secara definitif, menurut Haidar Bagir, ijtihad adalah 
sebagai upaya mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang terus-
menerus dimunculkan oleh sifat evolusioner kehidupan.121 Sedangkan 
menurut Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip oleh Ghufron A. Mas’adi, 
ijtihad berarti:

the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the 
past, containing a rule, and to alter that rule by extending or restricting 
or otherwise modifying it in such a manner that a new situations can be 
subsumed under it by a new solution.122

Nyazee sendiri mengartikan ijtihad sebagai, “striving to the 
utmost to discover the law from the texts through all possible means of valid 
interpretation.”123

Yang pertama kali mencontohkan ijtihad ialah Rasul sendiri melalui 
interpretasinya terhadap ayat-ayat Al-Qur’an.124 Hasil ijtihad Rasul 
disebut dengan Hadits. Menurut Harun Nasution, Rasul bersifat maksum 

119Merupakan pendapat Sadr. Terhadap apa yang termasuk fondamen atau 
intrastruktur dalam Islam ada beberapa pendapat: pertama yang menganggap 
bahwa nash-nash hukum terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Ke dua, yang 
beranggapan bahwa nash-nash hukum terdapat dalam al-Qur’an, Sunnah dan ijtihad.

120Imran Ahsan Khan Nyazee, op.cit.
121Ahmad Azhar Basyir, Ijtihad dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1999), hal. 18.
122Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan 

Hukum Islam (Jakarta: Radjawali Pers, 1998), hal. 148.
123Nyazee, op.cit., hal. 9.
124Harun Nasution, Islam Rasional, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 90. Lihat 

juga Abdul Ghafur Anshori, Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia.
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(terpelihara dari kesalahan dalam berijtihad), oleh sebab itu, Hadits 
yang merupakan hasil ijtihadnya bersifat mengikat. Dalam al-Qur’an 
surat an-Najm: 3, Allah berfirman, “Dan tidaklah apa yang dikatakan 
(oleh Muhammad) itu dari dirinya sendiri, sesungguhnya itu adalah 
wahyu yang diwahyukan kepadanya.”

Terhadap ayat tersebut, Quraisy Syihab berpendapat:125

... Hadits hendaknya dilihat dari kandungannya, apakah ia 
shahih atau tidak. Lalu yang Hadits shahih juga dipilah apakah ia 
merupakan ijtihad Nabi s.a.w atau bukan. Ini karena ada sebagian 
sabda-sabda Nabi Muhammad s.a.w yang berkaitan dengan 
masalah-masalah duniawi yang ternyata meleset dari kebenaran, 
dan karena itu pula beliau berpesan agar menerima apa yang beliau 
sampaikan menyangkut urusan agama, sedang keterangan beliau 
menyangkut urusan dunia dikembalikan kepada ahlinya.

Rasul juga menghargai upaya dari beberapa sahabat dalam 
melakukan ijtihad. Salah satu contohnya ialah cerita mengenai 2 
(dua) orang yang sedang dalam perjalanan yang akan melaksanakan 
shalat tetapi tidak menemukan air untuk ber-wudhu, maka keduanya 
ber-tayamum. Ketika mereka sampai di rumah, ternyata masih berada 
dalam waktu shalat, maka salah seorang dari mereka mengulang 
shalatnya karena telah mendapati air untuk ber-wudhu. Sedangkan yang 
lainnya tidak mengulang shalatnya. Lalu, mereka berdua melaporkan 
hal tersebut kepada Rasul. Kepada yang mengulang shalatnya, Rasul 
berkata, “Engkau mendapat dua pahala.” Dan kepada yang tidak 
mengulangi shalatnya, Rasul berkata, “Engkau benar, apa yang engkau 
lakukan ialah sesuai syariat.”126

Dalam konsep ini harus dipahami terlebih dahulu bahwa Rasulullah 
s.a.w. mempunyai 2 (dua) kedudukan,127 Rasulullah s.a.w. sebagai 
Rasul dan Rasulullah s.a.w. sebagai waliyyul amr (kepala pemerintahan). 
Rasulullah s.a.w. sebagai Rasul mulai terjadi ketika Rasulullah s.a.w. 
menerima wahyu pertama, sedangkan Rasulullah s.a.w. sebagai waliyyul 
amr baru terjadi ketika Rasul mendirikan Madinah City State (Negara 
Hukum Madinah).

125Quraisy Syihab, Tafsir al-Misbah, Jilid 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal. 
171-174.

126Ahmad Azhar Basyir, op.cit., hal. 95.
127Sadr, op.cit., hal. 31.
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Kedua tahapan tersebut mempunyai implikasi yang berbeda dalam 
tataran legislasi. Hadits yang dikeluarkan sebelum Rasulullah s.a.w. 
menjadi waliyyul amr, biasanya bersifat umum, maka akan mempunyai 
sifat final dan permanen. Final dan permanen artinya Hadits tersebut 
sudah bersifat tetap dan berlaku selamanya. Sedangkan Hadits yang 
dikeluarkan ketika Rasulullah s.a.w. menjadi waliyyul amr bersifat sebagai 
pengisi ruang kosong sebagaimana tuntutan situasi dan kondisi. Oleh 
sebab itu, bersifat tidak final dan permanen. Artinya, Hadits tersebut 
merupakan cita-cita Rasulullah s.a.w. sebagai kepala pemerintahan 
dengan mempertimbagkan situasi dan kondisi saat itu.

Salah satu contoh keputusan Rasulullah s.a.w. sebagai waliyul amr 
yaitu ketika tahun 11 Hijriah, Rasulullah s.a.w. membentuk pasukan 
di bawah pimpinan Usamah ibn Zaid. Kemudian Rasulullah s.a.w. 
memerintahkan pasukan itu untuk berangkat ke medan pertempuran, 
tetapi beberapa sahabat menolak perintah Rasulullah s.a.w. tersebut. 
Penolakan sahabat Rasulullah s.a.w. itu diinterpretasikan secara berbeda 
oleh ulama. Ada yang membenarkan penolakan tersebut ada pula yang 
menyalahkan.

Menurut Qudhat, sahabat yang tidak patuh dengan Rasulullah s.a.w. 
dapat dibenarkan, sebab perintah itu berkenaan dengan kemaslahatan 
duniawi. Perintah tersebut bukanlah termasuk syariat yang berasal 
dari wahyu melainkan hasil ijtihad Rasulullah s.a.w. Al-Murtadha 
membantah pendapat tersebut, menurutnya, perang yang diperintahkan 
Rasulullah s.a.w. bukan semata-mata kepentingan dunia, tetapi 
bahkan, sangat erat kaitannya dengan agama, karena kemenangannya 
memberikan kemuliaan kepada Islam dan penganutnya.128

Jadi dengan demikian, Hadits mempunyai peran ganda, yaitu 
yang dapat mempermudah pemahaman akan teks-teks al-Qur’an 
yang bersifat umum, sekaligus mempermudah negara dalam mengisi 
kekosongan hukum.129 Ijtihad yang dilakukan oleh Rasul saat itu dapat 
disimpulkan: pertama, bahwa ruang kosong beserta estimasi cakupannya 
selalu menyertai doktrin ekonomi Islam. Ke dua, bahwa pengisian 

128Jalaluddin, Ijtihad dalam Sorotan, (Bandung: Mizan,1999), hal. 184.
129Sadr, op.cit., hal. 32. Lihat juga Haider Ala Hamoudi, “Sadr Contekstual 

Approach,” dalam “Muhammad’s Social Justice or Muslim Cant: Langdellianism 
and the Failures of Islamic Finance,” Cornell International Law Journal (Vol. 40, 2007), 
<http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol40/iss1/2>.
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ruang kosong yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. bukanlah dalam 
kapasitas Rasulullah s.a.w. sebagai Rasul, tetapi dalam kapasitas sebagai 
waliyyul amr, sehingga sifatnya tidak permanen. Ke tiga, berdasarkan 
hal tersebut, maka doktrin ekonomi Islam benar-benar terikat dengan 
sistem kekuasaan.130

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) 
sikap sahabat Rasulullah s.a.w. dalam menyikapi ijtihad Rasulullah 
s.a.w. yang selanjutnya dikenal dengan mazhab ijtihadi dan mazhab 
taabudi. Mazhab ijtihadi adalah suatu mazhab yang menganggap bahwa 
nash-nash Rasulullah s.a.w. yang berkenaan dengan ibadah saja yang 
harus ditaati, sedangkan yang menyangkut urusan keduniawian mereka 
tidak merasa terikat untuk mengikutinya. Mazhab ta’abbudi adalah 
menganggap seluruh perintah Rasulullah s.a.w., baik masalah ibadah 
maupun keduniawian, adalah sunnah yang harus ditaati.

Menurut Abu Zahrah,131 Umar ibn Khatab merupakan salah satu 
sahabat Rasulullah s.a.w. yang mempelopori mazhab ijtihadi dengan 
metode maslahat. Ada beberapa contoh ijtihad Umar ibn Khatab yang 
nyata-nyata meninggalkan nash-nash al-Qur’an dan Sunnah demi untuk 
kemaslahatan rakyat. Contoh-contoh ijtihad Umar ibn Khatab tersebut 
adalah mengenai talak tiga yang dijatuhkan dalam satu majelis dihitung 
3 (tiga), berarti Umar telah meninggalkan Sunnah dan menyingkirkan 
ijma.’ Contoh lain adalah ketika Umar melarang haji tamattu padahal 
al-Qur’an mensyariatkan dan Rasul melaksanakannya. Pada mazhab 
taabudi jelas menolak larangan Umar dalam masalah haji tamattu ini. 
Menurutnya, perintah Umar yang tidak berdasarkan nash disebut dengan 
qaul atau ra’yu.132

130Sadr, op.cit., hal. 31. Konsep permanen dan tidaknya suatu nash (al-
Qur’an dan Sunnah) bukan hanya dikemukakan oleh Sadr, tetapi ada yang 
lainnya, antara lain, Muhammad al-Bagir dalam Ijtihad dalam Sorotan, hal. 159, di 
mana dikemukakan bahwa ada pendapat mengenai nash tidak semuanya bersifat 
permanen dan universal, tetapi bersifat temporal. Tetapi yang masih dipersoalkan 
adalah batasan-batasannya dari sifat universal dan permanen dengan yang temporal. 
Sepanjang ini, yang banyak disepakati adalah batasan yang universal dan abadi 
yang menyangkut masalah ibadah mahdhah, sedangkan yang menyangkut masalah 
muamalah tergolong kepada yang temporer dan bisa berubah.

131Abu Zahrah, Tarikh Al-Madzahib al-Islamiyah (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 
1987), hal. 245.

132Jalaluddin, op.cit., hal. 184-185.
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Pendidikan pengetahuan tentang Hadits berkembang di 
semenanjung Hijaz. Di antara pengikutnya adalah Ahmad ibn Hambal133 
sebagai pendiri mazhab Hambali, dan juga Imam Malik134 sebagai 
pendiri mazhab Maliki. Sedangkan Al-Syafi’i berada di tengah-tengah 
dengan berusaha menggabungkn mazhab ra’yu dan mazhab Hadits. 
Perbedaan mendasar antara mazhab ra’yu dan mazhab Hadits ialah dari 
cara meletakkan dasar hukum.

Untuk mazhab Hadits, sumber hukum utama berasal dari al-Qur’an 
dan Hadits. Apabila tidak terdapat dalam kedua nash tersebut, maka 
mereka mencari dalam fatwa sahabat. Ra’yu digunakan apabila dalam 
keadaan sangat terpaksa. Pada mazhab ijtihadi mereka menganggap nash 
bersifat terbatas, sedangkan peristiwa yang ada di masyarakat selalu 
berubah. Untuk itu, pada peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya 
mereka berijtihad berdasarkan ra’yu. Dasar hukum yang mereka gunakan 
adalah Hadits dari Muadz bin Jabal.135

Jadi, antara mazhab ijtihadi dan mazhab Hadits pengertian ijtihad-
nya berbeda. Ijtihad yang dimaksud dalam mazhab ijtihadi adalah 
penetapan hukum yang tidak didasarkan nash, tetapi berdasarkan 
maqashid syar’iyat, kemaslahatan masyarakat atau pertimbangan evolusi 
zaman, dan perubahan tempat. Sedangkan menurut mazhab Hadits, 
ijtihad adalah kemampuan untuk menarik hukum-hukum syara’ far’iyah 
dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, ijtihad menurut 
mazhab ini tidak lagi menetapkan hukum pada hal-hal yang tidak ada 
nash-nya, tetapi menarik hukum-hukum dari nash yang sudah ada.

1.5.5. Prinsip

Prinsip sering disebut juga dengan asas136 yang berarti hukum dasar 
atau dasar. Yang dimaksud dasar adalah sesuatu yang menjadi tumpuan 
berpikir atau berpendapat. Prinsip berasal dari bahasa Inggris, principle, 

133Nama aslinya Aḥmad bin Muḥammad bin ḥanbal Abū ʿAbd Allāh al-
Shaybānī, Hidup pada tahun 780–855 M/164–241 H. Ia adalah pendiri mazhab 
Hambali.

134Nama aslinya Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abī 'Āmir al-Asbahī, hidup pada 
711–795 CE/93–179, dikenal sebagai pendiri mazhab Maliki.

135Jalaluddin, op.cit., hal. 186.
136Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 52 dan 701.
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yang artinya asas atau dasar. Henry Campbell Black mengartikan prinsip 
sebagai ”a fundamental truth or doctrine, as law, a comprehensive rule or doctrine 
which furnishes a basis or origin for other.”137

Menurut The Liang Gie, sebagaimana dikutip oleh Sudikno 
Mertokusumo, ”asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan 
dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai 
pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk 
menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.”138

Menurut P. Scholten sebagaimana dikutip Brugging,139 memberi 
definisi tentang prinsip sebagai berikut, ”Pikiran-pikiran dasar, 
yang terdapat di dalam dan di depan sistem hukum masing-masing 
dirumuskan dalam aturan-aturan dan putusan-putuan hakim, yang 
berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan 
individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan 
jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling 
luas bagi lahirnya peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan 
hukum dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.140 Hal demikian 
karena asas hukum memainkan peranan dalam interpretasi terhadap 
aturan-aturan hukum dan menentukan wilayah penerapan kaidah 
hukum, dan akhirnya dapat dikatakan bahwa peraturan merupakan 
konkretisasi dari asas-asas umum.

Prinsip atau asas hukum merupakan kajian yang penting dalam ilmu 
hukum, dan pembahasannya seringkali disandingkan dengan dengan 
pembahasan mengenai aturan hukum atau kaidah hukum. Sejalan 
dengan itu, Fathurrahman Djamil menyampaikan bahwa kaidah berarti 
asas,141 begitu pula dalam Ensiklopedi Hukum Islam menguraikan bahwa 
al-kawaid (jama’ dari kaidah) sama dengan dasar atau fondasi sesuatu.142

137Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (West Publishing: 1990), 
hal. 11934.

138Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: 
Liberty, 2002), hal. 33.

139J.J.H. Bruggink, penj. Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1996), hal. 119-120.

140Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 85.
141Fathurrahman Djamil, op.cit., hal. 76.
142IAIN Syarif Hidayatullah, ed., op.cit., hal. 8602.
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Kaidah yang bermakna asas sering dikaitkan dengan pembahasan 
fiqih, sehingga muncul 5 (lima) kaidah dasar dalam Ilmu Fiqih, yaitu:143 
al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu bergantung kepada maksud 
pelakunya; al-masyaqqah tajlib at-taisir, kesukaran itu mendatangkan 
kemudahan; ad-darar yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan; al-yaqin 
la yuzal bi asy-syakk, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena adanya 
keraguan; al-adah muhakkamah, adat dapat dijadikan hukum.

Dalam kaitan dengan asuransi syariah, prinsip atau asas yang 
dimaksud lebih dekat kepada pengertian sebagai tumpuan berpikir dan 
tumpuan operasional asuransi syariah. Kuat Ismanto mengatakan bahwa 
ada beberapa prinsip dalam Hukum Islam yang mempunyai nilai filosofis 
dalam pelapisan norma hukum, salah atunya adalah prinsip keadilan.144

1.6. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini, 
maka metode yang dianggap tepat ialah metode penelitian doktrinal.145 
Penelitian hukum yang doktrinal adalah, ”penelitian yang bekerja 
untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian 
kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang 
tertulis di kitab-kitab undang-undang atau kitab-kitab agama berikut 
ajaran dan doktrin yang mendasarinya.”146

Pertimbangan penggunaan metode tersebut karena titik tolak 
penelitian ini adalah analisis terhadap konsep-konsep asuransi syariah 
yang ada dan dijalankan di Indonesia, termasuk di dalamnya penelitian 
terhadap asas-asas dan norma hukum asuransi syariah yang sifatnya 
universal maupun hukum asuransi dalam hukum positif Indonesia.147 

143Ibid., hal. 861. Lihat juga Fathurrahman Djamil, op.cit., hal. 76-77.
144Kuat Ismanto, op.cit., hal. 132.
145Istilah doktrinal dan non doktrinal ini dipakai oleh Soetandyo 

Wignyooebroto dengan merujuk pada kepustakaan hukum. Lihat Soetandyo 
Wignjosoebroto, “Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan 
dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya,” dalam Tim Pengajar 
Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Widya Nukilan Metode Penelitian Hukum 
(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila), hal. 41.

146Soetandyo Wignjodoebroto dalam Sulystiowati Irianto dan Shidarta, ed., 
Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesiaa, 
2009), hal. 121.

147Soetandyo Wignjosoebroto, “Lima Konsep Hukum dan Lima Model Metode 
Penelitiannya,” dalam Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, ed., Bunga Rampai 
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Khususnya ialah terhadap sesuatu yang ditentukan dalam kontrak polis 
asuransi yang diharapkan dapat memberi keadilan kepada para pihak. 
Begitu juga penelitian terhadap ketepatan penggunaan model dan akad 
asuransi yang digunakan di Indonesia, serta korelasi kebutuhannya 
dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI.  

Dalam penelitian hukum doktrinal ini, data yang digunakan ialah 
data sekunder, dan data sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) macam 
bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.148

Bahan hukum primer,149 yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat baik berupa ayat-ayat al-Qur’an, Sunnah Rasulullah s.a.w., 
maupun peraturan perundangan termasuk Fatwa DSN MUI di 
bidang perasuransian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan 
yang memberi penjelasan bahan hukum primer, baik berupa hasil 
penelitian terdahulu (state of the art) terhadap asuransi syariah, maupun 
hasil-hasil penelitian tidak langsung yang berkaitan dengan dengan 
asuransi syariah, tetapi ada unsur persamaannya sehingga dapat ditarik 
benang merahnya. Misalnya, penelitian terhadap Fatwa DSN MUI dan 
sebagainya. Selain kedua bahan hukum tersebut, masih digunakan juga 
bahan hukum tersier yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier. Bahan hukum 
tersier yang digunakan adalah ensiklopedia dan kamus-kamus bahasa.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu penelitian tidak akan 
lengkap apabila tidak didukung oleh data primer atau data lapangan,150 
yang tujuannya adalah melihat bagaimana peraturan diimplementasikan 
dan ditegakkan. Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum, 

Penelitian Hukum, (Jakarta: FHUP, 2008), hal. 40-44. Soetandyo Wignjosoebroto 
berpendapat bahwa ada lima konsep hukum, pertama, hukum menurut definisinya 
adalah sejumlah asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi 
bagian dari hukum alam. Ke dua, hukum berupa norma-norma perundang-undangan 
positif yang berlaku umum in abstacto pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah 
tertentu. Ke tiga, hukum adalah keputusan hakim in concreto sebagaimana yang tercipta 
dalam proses-proses peradilan. Ke empat, mengidentifikasikan hukum sebagai pola 
perilaku sosial dan/atau sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam 
sistem kehidupan masyarakat. Ke lima, hukum tidak lagi didefinisikan sebagai norma 
sosial melainkan sebagai bagian dari perilaku manusia yang riil dalam masyarakat.

148Ibid.
149Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UIP 1984), hal. 3.
150Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2005), 

hal. 71.
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maka data primer (data lapangan) akan diambil melalui 2 (dua) teknik, 
yaitu: pertama, teknik wawancara mendalam (in-depth interviewing) 
dengan menggunakan model pertanyaan terbuka yang berstandar 
(standardized open-ended interview),151 dan ke dua, teknik melibatkan diri 
ke dalam praktik asuransi (teknik partisipatoris).

Beberapa wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber 
yang berkecimpung dalam praktik asuransi syariah di Indonesia. In-
depth interviewing  dilakukan terhadap pelaku asuransi syariah baik 
pakar maupun komisaris dan Dewan Syariah Nasional dari beberapa 
perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Dari interview terhadap 
mereka diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat tentang 
praktik asuransi syariah di Indonesia. Kemudian standar open-ended 
interview digunakan untuk mewawancarai pengamat perasuransian di 
Indonesia.

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti telah menyiapkan daftar 
pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara. Tujuannya 
ialah agar proses wawancara tetap fokus atau tidak melebar ke hal lain 
yang kurang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Selain mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, 
peneliti juga mengumpulkan data melalui keterlibatan peneliti dalam 
praktik asuransi yang ada. Untuk hal tersebut, peneliti ikut serta 
mendaftarkan diri pada program asuransi yang peneliti sengaja pilih agar 
dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa saja yang ditawarkan 
serta diatur dalam polis asuransi mereka dalam praktik sebenarnya.

Setelah data terkumpul dan dipilah, maka dilakukan analisis 
dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang bertujuan 
untuk memahami suatu gejala yang diteliti. Analisis kuantitatif tidak 
digunakan karena tidak ada data yang didasarkan pada pengukuran 
numerik untuk memecahkan objek penelitian.

***

151Ada tiga kategori teknik wawancara: (1) Wawancara dengan cara melakukan 
pembicaraan informal (informal conversation interview); (2) Wawancara umum 
terarah (general interview guide approach); dan (3) Wawancara terbuka yang standard 
(standarized open-ended interview). Lihat Patton, dan Catherine Marshal, sebagaimana 
dikutip dalam Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: 
Graha Ilmu, 2006), hal. 224.
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2.1. Al-Aqilah dan Takaful Ijtima’i dari Perspektif Historis

2.1.1. Al-Aqilah

Sejarah mengisahkan bahwa pola kesukuan di masyarakat Arab sangat 
kuat, dan hal itu menyebabkan sering terjadinya bentrokan antarsuku 
dalam hal, antara lain, perebutan lahan atau pencurian binatang bahkan 
penculikan wanita dan anak-anak dari suku lain.1 Adapun yang menjadi 
alasan sasaran penculikan terhadap wanita dan anak-anak karena dapat 
dimintakan tebusannya kepada pihak yang kehilangan keluarganya 
tersebut. Uang tebusan yang dimintakan itu dikumpulkan dari para 
anggota kelompok yang diculik atau dirampok tersebut. Terhadap 
tawanan yang terbunuh, maka berlakulah apa yang disebut uang darah 
atau uang tebusan (diyat). Tebusan dari pembunuh tersebut biasanya 
dikumpulkan dari para anggota kelompoknya untuk selanjutnya 

1Lihat Afzalur Rahman, penj. Soeroyo, Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, 
(Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 2003), hal. 78-79. Lihat juga Muhammad 
Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern, (Jakarta: Lentera, 1999).
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diserahkan kepada keluarga terbunuh atau suku yang anggotanya 
terbunuh.2

Prinsip dasar yang diusung oleh adanya uang darah tersebut adalah 
sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dikarenakan mereka 
hidup dalam satu kelompok yang sama. Timbulnya rasa persaudaraan, 
kerja sama dan saling menolong di antara anggota suku tersebut 
merupakan prinsip dasar yang dipedomani oleh bangsa Arab yang 
hidup dalam kesukuan. Konsep semacam ini telah berlaku sebelum 
datangnya Islam, dan menjadi embrio asuransi mutual serta merupakan 
sarana mengurangi beban anggota kelompok yang menderita kerugian. 
Semangat saling menolong menjadi prinsip dasar diberlakukannya 
konsep ini yang kemudian dikenal dengan sebutan al-aqilah.

Selain al-aqilah, ada beberapa bentuk semacam asuransi yang 
sudah dikenal dalam masyarakat Arab, yaitu al-muwalat, at-tanahud, aqd 
al-hiratsah dan dhiman khatar thariq. Al-aqilah3 adalah saling memikul 
tanggung jawab dalam keluarga. Jika salah seorang dari anggota suatu 
suku terbunuh oleh anggota satu suku yang lain, maka pewaris korban 
akan dibayar dengan uang darah (yang disebut dengan diyat). Uang 
darah atau diyat tersebut diberikan oleh saudara terdekat dari pihak 
ayah pembunuh (disebut al-aqilah) yang berfungsi sebagai konpensasi 
terhadap hilangnya nyawa seseorang yang disebabkan ketidak 
sengajaan. Selanjutnya, mereka mengumpulkan dana (yang disebut 
dengan al-kanzu/semacam premi pada asuransi) yang diperuntukkan 
membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan sebagai ganti 

2Afzalur Rahman, Jilid 4, op.cit., hal. 83.
3Ada perbedaan pendapat tentang pengertian al-aqilah sebagaimana 

dikemukakan oleh Aly Khorshid, menurut Imam Abu Hanifa, “suggested they should 
be the administrator in his area, while Imam Malik argued they should be the killer sclan, who 
normally live with him in the urban centre and not those who live in the rural area. Imam 
shafi’i stated that they should be the next of kin on the father’s side.” Lihat Islamic Insurance 
A modern approach to Islamic Banking (London: Routledge Curzon, 2004), hal. 57. 
Bandingkan dengan penjelasan International Cooperative And Mutual Insurance 
Federation (ICMF), “The doctrine of al-Aqilah had been practiced among the ancient Arab 
Tribes, in which it was an implied mutual agreement among the tribes that, if anyone is killed 
unintentionally by a person of a different tribe, the sliner’s paternal relative used to take the 
responsibility to make a mutual contribution for the purpose of paying the blood money on 
behalf of the slainer, to the victim’s relatives.” Lihat Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali, 
Hasssan Scott dan Azman Ismail, Essential Guide to Takaful, hal. 5.
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rugi.4 Esensi dari konsep al-aqilah ini adalah kebersamaan serta tolong-
menolong.

Di samping al-aqilah, ada yang disebut al-muwalat, yaitu perjanjian 
jaminan. Kondisi seseorang menjamin orang lain yang tidak mempunyai 
ahli waris atau tidak diketahui ahli warisnya, untuk membayar sejumlah 
tebusan apabila orang yang dijamin tersebut melakukan tindak pidana 
(jinayat). Apabila orang yang dijamin itu tidak melakukan tindak pidana, 
maka si penjamin dapat mewarisi seluruh harta peninggalan orang yang 
dijaminnya. Al-muwalat sebenarnya adalah sistem kewarisan Arab 
jahiliyah yang bertolak belakang dengan sistem kewarisan Islam, sehingga 
tidak digunakan lagi dan tidak termasuk cikal bakal asuransi syariah.5

 At-tanahud yaitu mengumpulkan makanan ketika suatu suku 
bepergian (safar) untuk menjaga-jaga kemungkinan kehabisan 
makanan. Aqd al-hiratsah, yaitu kontrak keselamatan, seseorang 
membayar sejumlah uang kepada orang lain agar dikawal dan dijaga 
keselamatannya. Dhiman khatar-thariq merupakan kontrak jaminan 
keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin 
mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu dibuat kontrak dengan 
orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar 
sejumlah uang dan pihak lain itu menjaga keselamatan perjalanannya. 
Bentuk-bentuk tersebut sering disebut sebagai cikal bakal atau embrio 
asuransi syariah, karena mempunyai kemiripan dengan prinsip asuransi 
dalam Islam. Untuk beberapa bentuk perjanjian di atas ada yang 
dilanjutkan pada masa Islam, tetapi beberapa tidak diakui dalam Islam.

Al-aqilah diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini 
terlihat dari Hadits6 yang menceritakan pertengkaran antara 2 (dua) 
wanita dari suku Huzail, salah seorang dari mereka memukul yang 
lainnya dengan batu, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut 
dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Pewaris korban membawa 
permasalahan tersebut ke Pengadilan. Rasulullah s.a.w. memberikan 
keputusan bahwa konpensasi bagi pembunuh bayi adalah membebaskan 
budak baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan, konpensasi atas 

4Mohd. Ma’shum Billah, penj. Suparto, Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi 
Modern, (Jakarta: Multazam Mitra Prima, 2007), hal. 6.

5Ibid., hal. 6-7.
6Ahmad bin Ali bin Hajar al-Atsqolani, Syarah Shohih Bukhari (Fathulbari), Jilid 

10 (Cairo: DarulHadits, 2004), hal. 109.
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membunuh wanita adalah uang darah (diyat) yang harus dibayar oleh 
aqilah (saudara pihak ayah) dari yang terbunuh.7

Menurut Muhammad Muhsin Khan, “Aqilah berarti ashabah yang 
merupakan hubungan darah dari ayah dengan pembunuh. Ide pokok 
dari aqilah adalah kesiapan dari suku Arab untuk memberikan kontribusi 
finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban.”8

Dalam Konstitusi Madinah ada pasal khusus yang memuat 
semangat untuk saling menanggung bersama, yaitu Pasal 3 yang isinya 
sebagai berikut:

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 
ini adalah piagam dari Muhammad, Rasulullah s.a.w., di kalangan 
muslimin dan mukminin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, 
dan orang yang mengakui mereka, menggabungkan diri dan 
berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain 
dari komunitas manusia yang lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy 
sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar 
tebusan tawanan dengan cara adil di antara mukminin.9 

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w. 
menentukan jika tawanan yang tertahan oleh musuh disebabkan oleh 
perang, pihak tawanan harus membayar tebusan kepada musuh untuk 
membebaskan yang ditawan. Penebusan ini ditanggung bersama-sama 
oleh orang Quraisy yang berpindah ke Madinah.10

7Ibid., Jilid 12, hal. 289.
8Muhammad Muhsin Khan, The Translation of the Meaning of Shahih Bukhari, 

(Lahore, 1979). Bandingkan dengan pendapat Muthahari, bahwa kata aqilah 
dekat dengan al-aql yang berarti denda yang dibebankan kepada orang yang sudah 
dewasa. Namun, denda pada aqilah adalah diyah, yaitu denda yang timbul karena 
faktor ketidaksengajaan atau kekeliruan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ganti 
rugi pada asuransi karena suatu risiko yang terjadi karena ketidak sengajaan. 
Asuransi diberikan bukan untuk suatu peristiwa yang sengaja dibuat tetapi 
karena ketidaksengajaan atau kekeliruan. Lihat Murtadha Mutahari, penj. Irwan 
Kurniawan, Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, (Jakarta; Pustaka Hidayah, 
1995), hal. 312.

9Muhammad Husain Haekal, penj. Ali Audah, Sejarah Hidup Muhammad, 
(Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 202-203. Lihat juga Afzalur Rahman, op.cit., hal. 
87. Disebutkan bahwa berdasarkan Piagam Madinah tersebut, dibangun suatu 
lembaga mutuality antara para imigran (muhajirin) dan sukarelawan (anshor) dan 
suku-suku yang lainnya, seperti Banu A’uf dan Banu Sa’idah.

10Didin Hafiduddin, Solusi Berasuransi, Lebih Indah dengan Syariah, (Bandung: 
Salamadani, 2014), hal. 5.
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Walaupun al-aqilah merupakan cikal bakal keberadaan asuransi 
dalam Islam namun hal itu telah mengalami perkembangan bentuk dari 
konsep asalnya. Namun yang dipertahankan adalah niat dan semangat 
untuk saling menolong di antara para peserta. Sejak zaman Rasulullah 
s.a.w. dan para sahabat Khulafa ar-Rasyidin, al-aqilah dijadikan salah satu 
bagian dari jaminan sosial (yang selanjutnya dikenal dengan takaful 
ijtima’i) yang dikelola oleh negara. Namun, dengan perkembangan 
zaman model takaful ijtima’i bukan monopoli atau tanggung jawab 
negara saja, tetapi pihak swasta dan masyarakat juga dapat melakukan 
peran tersebut.

2.1.2. Takaful Ijtima’i

Salah satu misi kerasulan adalah membina keadilan sosial di dunia. 
Hal itu tercermin dalam firman Allah dalam surat Al-Hadiid [57]: 25: 

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasulullah s.a.w. Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 
mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 
melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya 
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia.

Dari ayat tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi simbol 
kesatuan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, yaitu al-Kitab, 
neraca dan besi. Al-Kitab adalah wahyu Allah yang memberikan panduan 
akan perbuatan baik dan buruk. Neraca adalah simbul keadilan, yang 
memberikan kepada setiap orang akan haknya. Besi merupakan lambang 
kekuatan, kedisiplinan, kekuasaan sanksi hukum dan sebagainya. Selain 
itu, besi yang disebutkan dalam ayat ini mempunyai kekuatan yang 
membahayakan dan sekaligus membawa manfaat untuk manusia.11

Berdasarkan salah satu misi tersebut, maka Rasulullah s.a.w. 
memperkenalkan sistem jaminan sosial dalam Islam yang kemudian 
oleh para khalifah penggantinya dikenal dengan istilah takaful ijtima’i. 
Dari aspek sejarah, pola tolong-menolong dalam takaful ijtima’i ini telah 
ada sejak Rasulullah s.a.w. mendirikan negara Islam dan kemudian 
dilanjutkan oleh penerusnya Khulafa ar-Rasyidin, bahkan sampai kepada 

11Afzalur Rahman, Jilid 1, op.cit., hal. 32. Lihat juga Tafsir al-Misbah, Vol. 13, 
hal. 451-452.
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khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun, dari sisi keberadaan lembaganya 
sendiri baru dibangun pada masa kekhalifahan Umar ibn Al-Khatab.

Dalam perjalanannya, perkembangan lembaga jaminan sosial 
ini mengalami pasang surut mengikuti perkembangan masyarakat 
Islamnya dan tergantung pula dengan kondisi keuangan negara. 
Sedangkan kondisi keuangan negara pada awal pemerintahan Islam 
bergantung kepada pendapatan negara yang didapat dari beragam 
instrumen antara lain zakat,12 ghanimah,13 ushr,14 dan jizyah.15 Instrumen 
pendapatan dan pengeluaran negara tersebut di antaranya dianggarkan 
untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial masyarakat 
merupakan pos yang penting karena berkaitan dengan salah satu fungsi 
negara, yaitu menjadi katalisator bagi warga negara untuk mencapai 
kesejahteraannya.16

Berdasarkan kasus pembunuhan yang melibatkan 2 (dua) orang 
suku Huzail dan dengan diberlakukannya hukum aqilah oleh Rasulullah 
s.a.w. sebagaimana hukum yang berlaku pada masa jahiliyah, maka 
lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, “kebajikan kaum jahiliyah diambil 
oleh Islam.” Artinya, bahwa sistem aqilah yang berlaku pada zaman 
jahiliyah merupakan suatu bentuk kebaikan dan suatu kebaikan dapat 
dicontoh oleh siapapun. Tidak sampai di situ, bahkan Rasulullah s.a.w. 

12Zakat Secara etimologi merupakan kata dasar (masdar) dari (zaka) yang 
berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, 
Kamus Bahasa Arab Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 
1994), hal. 615. Secara terminology, zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang 
diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak, di samping berarti 
mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Lihat Yusuf al-Qardhawi, Fiqh az-Zakat, 
Jilid I (Beirut: Dar al Irsyad, 1969), hal. 38.

13Ghanimah, berasal dari bahasa Arab, dari kata ghunmun, jamaknya maghanim, 
berarti keuntungan. Secara popular, dalam ilmu fikih, berarti harta kekayaan yang 
diperoleh dari musuh-musuh pasukan umat Islam melalui pertempuran sengit dan 
pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan umat Islam.

14Ushr adalah zakat yang dikenakan terhadap hasil bumi.
15Jizyah berasal dari bahasa arab jizya, yang berarti upeti, membalas jasa atau 

mengganti kerugian. Lihat Adib Bisri, Munawwir Fatah, Al-Bisri, Kamus Indonesia-
Arab, Arab-Indonesia, h. 73. Jizyah dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan 
atas orang ahl al-kitab setiap satu tahun sekali, sebagai imbangan membela dan 
melindungi mereka. Jizyah diistilahkan juga dengan pajak kepala bagi semua orang 
laki-laki non muslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat. Lihat Djazuli, Fiqh 
Siyasah, hal. 229.

16Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern 
(Jakarta, 2007), hal. 364.
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mencantumkan pula sistem aqilah tersebut dalam Piagam Madinah17 
yang intisarinya sebagai berikut:18

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 
Inilah Piagam dari Rasulullah s.a.w SAW (yang mengatur 
hubungan) antara orang-orang yang beriman dan memeluk Islam 
(yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang 
mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama 
mereka. Sesungguhnya mereka adalah satu komunitas (ummat) 
yang bebas dari manusia lainnya. Kaum Muhajirin dari Quraisy,
sesuai dengan adat istiadat mereka, harus membayar dan menerima 
uang tebusan darah (diyat) di antara mereka, dengan cara yang 
baik dan adil…
Bani Auf, sesuai dengan adat istiadat mereka, harus membayar 
uang tebusan darah yang biasa mereka bayar saat mereka dalam 
kekafiran; dan setiap keluarga harus membayar uang tebusan 
dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman. Demikian 
juga Bani Saidah, Bani al-Harits, Bani Jusyam, dan Bani an-Najjar. 
Demikian juga Bani ‘Amr bin ‘Auf, Bani an-Rasulullah s.a.w, dan 
Banu al-‘aus.
Segenap muslim tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya untuk 
memberi sumbangan bagi setiap mukmin yang harus membayar 
uang tebusan atau iuran darah dengan cara yang baik dan adil...
Barangsiapa membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar 
maka ia harus dihukum bunuh, kecuali kalau wali (keluarga yang 
berhak) dari si terbunuh bersedia menerima ganti rugi (uang 
darah), dan segenap mukmin harus bersatu mengutuk perbuatan 
itu, dan mereka dilarang mengambil tindakan (menghukum) 
terhadapnya…

Walaupun telah dibuat Piagam Madinah sebagai landasan 
untuk memberlakukan sistem jaminan sosial, namun hal itu belum 
dilembagakan secara sistematis sebagai suatu lembaga yang dikelola 
oleh negara atau pemerintah. Rasulullah s.a.w. lebih banyak memberi 

17Piagam Madinah atau disebut juga Sahifah semacam konstitusi yang dibuat 
oleh Rasulullah s.a.w. pada tahun ke-2 Hijriah. Piagam Madinah ini menjadi dasar 
bagi berdirinya Negara Hukum Madinah, atau yang biasa disebut juga dengan 
Madinah City State. Piagam ini berisi 47 pasal yang menjadi dasar pergaulan antar 
penghuni Madinah.

18Muhammad Maslehuddin, penj. Burhan Wirasubrata, Menggugat Asuransi 
Modern (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hal. 31-34.
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contoh bagaimana menerapkan instrumen zakat sebagai bagian 
dari jaminan sosial dalam Islam. Fungsi zakat adalah sebagai upaya 
membantu sesama umat muslim yang memiliki harta yang berlebihan 
agar dikelola oleh amil untuk selanjutnya disalurkan kepada yang 
berhak.19 Hal ini sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah [9]: 60.

Praktik jaminan sosial zaman Rasulullah s.a.w dapat dilihat pada 
kebijakan ekonomi yang ditetapkan Rasulullah s.a.w pada Baitul Mal. 
Pada masa itu semua hasil penghimpunan kekayaan negara harus 
dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian dikeluarkan sesuai 
kebutuhan negara. Dari sumber pendapatan negara yang dikumpulan 
di Baitul Mal tersebut dialokasian untuk penyebaran Islam, pendidikan, 
kebudayaan, ilmu pengetahuan, infrastruktur, armada perang, keamanan 
dan penyediaan kesejahteraan sosial. Rasulullah s.a.w. juga menetapkan 
berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela 
terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk 
membantu masyarakat yang tidak mampu.20

Sumber pengeluaran negara saat itu yang berhubungan dengan 
jaminan sosial meliputi beberapa hal yang diambil dari dana Baitul 
Mal, seperti penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerima 
sesuai ketentuan Al-Qur’an termasuk hak para pemungut zakat, 
bantuan untuk para musafir, bantuan untuk orang yang belajar agama, 
pembayaran kaum muslimin yang masih menjadi budak, pembayaran 
denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan 
muslim, pembayaran hutang orang yang meninggal dalam keadaan 
miskin, pembayaran tunjangan orang miskin, tunjangan untuk sanak 
saudara Rasulullah s.a.w., persediaan darurat (sebagian dari pendapatan 
khaibar).

Sepeninggal Rasulullah, maka Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq 
melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Rasulullah. 
Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal, Abu Bakar menerapkan prinsip 
kesamarataan memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat 
Rasulullah s.a.w.21 Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu 

19Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga 
Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 75.

20Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004), hal. 36.

21Euis Amalia, op.cit., hal. 89.
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Bakar ash-Shiddiq harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam 
jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh 
kaum muslimin.

Khalifah ke dua, Umar ibn Al-Khatab, mulai memperkenalkan 
istilah jaminan sosial dengan membentuk departemen khusus 
yang bertugas langsung menangani jaminan sosial, sekaligus untuk 
mendistribusikan harta Baitul Mal. Sebagai realisasi salah satu fungsi 
negara, yaitu fungsi jaminan sosial, Khalifah Umar juga membentuk 
sistem Diwan yang mulai dipraktikkan untuk pertama kalinya pada 
tahun 20 H. Dalam rangka ini ia menunjuk sebuah komite ternama 
yang terdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah bin Naufal dan Jabir 
bin Mut’im untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan 
tingkat kepentingan dan golongannya. Daftar tersebut disusun secara 
berurutan dimulai dari orang-orang yang hubungan kerabat dengan 
Rasulullah s.a.w., para sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar 
dan Uhud, para imigran ke Abysinia dan Madinah, para pejuang perang 
Qadisiyyah atau orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah 
dan seterusnya. Kaum wanita, anak-anak dan para budak juga mendapat 
tunjangan sosial.

Dalam masa Pemerintahan Khalifah Umar, sistem jaminan sosial 
ini bukanlah hanya untuk kaum muslim saja, melainkan diberlakukan 
juga untuk golongan Yahudi maupun Nasrani yang yang hidup di 
bawah naungan pemerintahan Islam. terhadap orang Yahudi dan 
Nasrani yang fakir dan hidupnya meminta-minta kepada penduduk 
Madinah maka Khalifah menetapkan sumbangan tetap dari dana 
Baitul Mal. Juga ketika Khalifah dalam perjalanan menuju Damsyik 
dan menemukan orang-orang Nasrani yang berpenyakit kusta/lepra, 
maka Khalifah memerintahkan agar mereka mendapat bantuan tetap 
dari Baitul Mal.22 

 Khalifah Utsman ibn Affan, yang merupakan khalifah ke tiga, 
tidak banyak melakukan perubahan dalam hal sistem jaminan sosial 
ini. Beliau mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar 
baik dalam penerimaan sumber dana maupun penyalurannya kepada 
yang membutuhkan. Beliau juga menerapkan prinsip keutamaan dalam 

22Yusuf Qardawai, penj. Salman Harun, dkk., Hukum Zakat, (Jakarta: Litera 
AnrtarNusa, 1972), hal. 880.
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pemberian bantuan walaupun meyakini adanya prinsip persamaan 
hak dalam menerima bantuan dari negara. Bahkan banyak sekali 
memberikan kemurahan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga kerap 
menimbulkan kecemburuan di antara sesama warga negara. Walaupun 
demikian, secara umum sistem jaminan sosial ini tetap berjalan dengan 
baik.23

Khalifah Ali tidak mengikuti pendahulunya, Khalifah Umar dan 
Utsman dalam mengelola pendapatan negara untuk jaminan sosial, 
melainkan berpegang kepada prinsip persamaan hak sebagaimana yang 
telah digariskan dalam al-Qur’an. Juga tidak membedakan antara orang 
arab dan non arab. Dengan prinsipnya tersebut Khalifah Ali berkata, 
“Kalau masih ada petunjuk atau hukumnya dalam al-Qur’an, tidak perlu 
musyawarah atau konsultasi lagi. Adapun pembagian yang proporsional, 
kita semua kan menyaksikan sendiri bahwa Rasulullah s.a.w melakukan 
apa yang diatur dalam Kitab Allah.”24

Praktisnya, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menerapkan 
prinsip pemerataan dalam pemberian santunan yang sama kepada 
setiap orang tanpa memandang status sosial, kedudukan, partisipasi 
dalam perang maupun hubungannya dengan Rasulullah s.a.w. Beliau 
menjalankan sistem jaminan sosial dengan prinsip keadilan dan 
persamaan. 

Setelah masa kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin, sistem jaminan 
sosial mulai melemah, dan kembali menguat ketika Umar bin Abdul 
Aziz diangkat menjadi khalifah sekitar tahun 99-102 H/717-720 M. 
Umar bin Abdul Aziz berusaha memperbaiki ketimpangan ekonomi 
dalam masyarakatnya. Salah satu hal yang membuat Khalifah Umar bin 
Abd Aziz kecewa adalah bahwa pendapatan orang-orang pemerintahan 
melebihi pendapatan orang lain.25 Di bawah kepemimpinannya, 
Umar bin Abdul aziz mengembalikan fungsi Baitul Mal salah satunya 
Umar bin Abd Aziz mengatur zakat dengan membaginya ke banyak 
beberapa bagian seperti zakat untuk orang sakit, zakat bagi orang yang 
membutuhkan dan tidak dapat menyediakan sendiri kebutuhannya, 
orang miskin hingga ia dapat dihapuskan dari kemiskinan, zakat untuk 

23Ibid., hal. 181. Lihat pula Rasul Ja’fariah, penj. Ilyas Hasan, Sejarah Islam, 
(Jakarta: Lentera Basritama, 2004), hal. 286.

24Rasul Ja’farian, op.cit., hal. 287-288.
25Afzalur Rahman, Ibid., hal. 319.
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orang-orang yang kena hukuman, zakat bagi orang yang berhutang, dan 
orang-orang yang berada di jalan Allah dan dalam kesusahan.26

Dari sejarah keberadaan takaful ijtima’i tersebut, maka asuransi 
secara lembaga baru dikenal sekitar abad ke-19, ketika terjadi 
penjajahan dunia barat terhadap Islam. Namun, bukan berarti bahwa 
hal tersebut secara hukum Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan, 
karena dalam masalah muamalah pada prinsipnya diberi kelonggaran 
untuk menentukan hukumnya sepanjang mendatangkan kebaikan bagi 
kehidupan manusia.

2.2. Asuransi Syariah di Indonesia

2.2.1. Landasan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

2.2.1.1. Kurun Waktu 1994–2014   

Dalam kurun waktu 1994-1999 pengaturan asuransi syariah di 
Indonesia belum diwadahi dalam bentuk peraturan apapun, apalagi 
dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu, dalam operasionalnya 
asuransi syariah “mengikuti” asuransi konvensional. Dengan kata lain, 
operasional asuransi syariah yang belum mempunyai peraturan khusus 
dalam bentuk apapun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 
ada dalam asuransi konvensional. Saat itu para pelaksana asuransi 
syariah berpegang pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi: sepanjang tidak 
ada larangan, maka hukumnya boleh.27

Pada tahun 2000, dimulai ada aturan khusus untuk operasional 
asuransi syariah yang diwadahi dalam Keputusan Direktur Jenderal 
Lembaga Keuangan, kemudian dilanjutkan dengan adanya Keputusan 
Menteri Keuangan (KMK) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
sampai kepada Peraturan Pemerintah.28

26Wan Soulaiman bin Wan Yusof, “Modern Approach of Zakat as an Economic 
and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah,” Jurnal 
Ekonomi dan Studi Pembangunan UMY (Vol. 9, No. 1, April 2008), hal. 11.

27Dalam kalimat yang lain, ialah asal dalam mu’amalat adalah halal dan boleh, 
kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan atau melarang.

28Wirdyaningsih, dkk., op.cit., hal. 205.
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2.2.1.1.1. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan 

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini ada yang 
khusus untuk asuransi dan reasuransi syariah ada juga yang pengaturan 
bersifat umum yaitu untuk asuransi konvensional dan mengatur 
juga asuransi syariah. Berikut beberapa keputusan Direktur Jenderal 
Lembaga Keuangan: 

a. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 4499/
LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi 
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip 
Syariah.

b. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.1298/LK/2000 
tentang Perubahan atas Putusan Direktur Jenderal Lembaga 
Keuangan No. 5289/LK/1993 tentang Bentuk dan Susunan Laporan 
serta Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian.

c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.1297/
LK/2000 Retensi Sendiri Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 
Reasuransi, beserta Lampiran.

d. Surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No S-4212/LK/2000 
tentang Petujuk Pengisian Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi 
dan Perusahaan Reasuransi.

e. Keputusan direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 2833/
LK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah pada lembaga Keuangan 
Non Bank.

f. Lampiran SK DJLK No. 2833/LK/2003 tnggl 12 Mei 2003:

1) Pedoman PMN Perusahaan Asuransi;

2) Pedoman PMN Perusahaan Reasuransi;

3) Pedoman PMN Perusahaan Pialang Asuransi;

4) Pedoman PMN Konsultan Aktuaria.

Dari 6 (enam) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan 
tersebut hanya satu yang khusus untuk asuransi syariah, yaitu 
Keputusan Jenderal No. 4499/LK/2000. Selebihnya, mengatur untuk 
asuransi konvensional dan asuransi syariah mengikuti sepanjang 
belum ada peraturannya. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga 
Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan 
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Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan 
Prinsip Syariah ditetapkan jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan 
perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:

a. Deposito dan sertifikat deposito syariah;

b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;

c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek;

d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;

e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh 
pemerintah;

f. Unit penyertaan reksadana syariah;

g. Penyertaan langsung syariah;

h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi;

i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bagunan, kendaraan 
bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli 
dengan pembayaran ditangguhkan);

j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil);

k. Pinjaman polis.

Selain ketentuan tersebut di atas, belum terdapat lagi peraturan 
lainnya yang khusus mengenai asuransi syariah, dengan demikian 
asuransi syariah menginduk kepada peraturan-peraturan yang ada dan 
diperuntukkan bagi asuransi konvensional.

Yang terpenting dari regulasi untuk lembaga syariah adalah faktor 
“prinsip syariahnya,” namun hal itu belum diakomodasikan dalam 
sebuah regulasi hukum positif. Oleh sebab itu, MUI mengambil peran 
dengan mengeluarkan Fatwa-Fatwa DSN MUI untuk memberi panduan 
tentang prinsip syariah tersebut. Fatwa pertama tentang pedoman 
umum asuransi syariah dikeluarkan pada tahun 2001, yaitu Fatwa DSN 
MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

2.2.1.1.2. Fatwa

Menurut Atho’ Mudzar, produk pemikiran hukum Islam dari para ahli 
hukum Islam dapat dilihat dari lima hal, yaitu kitab-kitab fiqh, putusan 
pengadilan agama, perundang-undangan yang berlaku di negeri muslim, D
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa.29 Studi terhadap fatwa ulama 
di Indonesia lebih banyak menuju terhadap fiqh yang hidup di Indonesia 
sesuai dengan persoalan yang ada karena fatwa adalah putusan hukum 
yang menjawab persoalan praktis dan aktual.30

Di Indonesia, fatwa-fatwa hukum Islam dikeluarkan oleh suatu 
lembaga yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dalam 
mengeluarkan fatwanya mendasarkan kepada adillah al-ahkam yang 
paling kuat dan membawa maslahah bagi umat.31

Fatwa adalah salah satu produk ijtihad yang dikeluarkan oleh 
mujtahid. Dalam sistem hukum Islam, pemberi fatwa adalah orang-orang 
yang mempunyai kualifikasi tertentu, biasanya para mufti yang sah atau 
para imam yang terkenal kedalaman pemahaman dan ilmunya. Sayangnya 
pada zaman sekarang tidak ditemukan lagi mujtahid yang serba bisa yang 
memiliki kompetensi di berbagai bidang ilmu. Oleh karena itu, pada masa 
sekarang pemberi fatwa lebih tepat bila dilakukan oleh sekelompok orang 
yang mempunyai kompetensi dalam berbagai bidang ilmu yang berbeda, 
sehingga mereka bisa saling melengkapi untuk secara bersama-sama 
membuat satu keputusan hukum yang disebut fatwa.32

Dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah 
perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang 
perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, 
maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah 
Nasional (DSN). Hal ini bermula dari lokakarya tentang reksa dana 
syariah yang diadakan pada tahun 1997.

Secara yuridis, DSN MUI diakui keberadaannya dalam Surat 
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 tentang Bank 
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu sebagai badan yang 
memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah 
sekaligus sebagai Pengawas Dewan Pengawas Syariah. Artinya, 

29Atho’ Mudzar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar Offset, 2001), hal. 245.

30Atho’ Mudzhar, Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di 
Indonesia 1975-1988) (Jakarta: INIS, 1993), hal. 6.

31Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 
hal. 170-171.

32Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta: Khairul Bayan, 
2004), hal. 217.
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keberlakukan DSN yang didasarkan pada surat Keputusan Direksi Bank 
Indonesia No.32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip 
Syariah hanya berlaku atau mengikat internal perbankan syariah di 
Indonesia dan tidak dapat mengikat sektor keuangan lainnya seperti 
asuransi syariah. Namun, DSN ini dapat dijadikan landasan yuridis 
untuk melakukan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah, yang 
notabene Dewan Pengawas Syariah ini bukan hanya mengawasi sektor 
perbankan syariah saja tetapi juga melakukan pengawasan terhadap 
sektor lain seperti asuransi syariah. 

DSN MUI dalam menjalankan perannya di bidang ekonomi syariah 
mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:33

Tugas dan fungsi DSN MUI:

1. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan 
pedoman bagi praktisi dan regulator.

2. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi 
lembaga keuangan dan bisnis.

3. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga 
keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

Wewenang DSN MUI:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga 
keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti 
Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-
nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
pada saat lembaga keuangan dan bisnis syariah.

4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas 
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan 
oleh DSN.

33Ibid.
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6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Selain fatwa yang menjadi acuan menjalankan asuransi syariah, 
masih ada beberapa peraturan lagi sebagaimana akan dijelaskan berikut 
ini.

2.2.1.1.3. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) merupakan salah satu peraturan 
perundangan yang berada di bawah Peraturan Pemerintah (PP). 
Peraturan itu menjadi wewenang Kementerian Keuangan sesuai yang 
diamanatkan oleh Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang 
Usaha Perasuransian. Dalam Pasal 10 dijelaskan: “Pembinaan dan 
pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.” 
Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 undang-undang tersebut, yang 
dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Keuangan.

KMK No. 422 Tahun 2003 merupakan KMK yang pertama untuk 
asuransi syariah. Hanya 2 (dua) pasal yang mengatur tentang asuransi 
syariah, yaitu Pasal 3 ayat (2) g mengenai pengesahan oleh DPS, dan 
Pasal 30 tentang laporan operasional perusahaan asuransi syariah dan 
perusahaan reasuransi syariah.

Dalam KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tersebut 
terdapat 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan asuransi syariah yaitu 
Pasal 3 ayat (2) g dan Pasal 30 ayat (3). Pasal 3 ayat (2) g berbunyi, 
“Pengesahan oleh dewan pengawas syariah bagi perusahaan asuransi 
atau kantor cabang perusahaan asuransi yang diselenggarakan dengan 
prinsip syariah.” Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (3) menjelaskan:

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi 
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip 
syariah, atau perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang 
memiliki cabang dengan prinsip syariah, harus dilengkapi dengan 
pernyataan dewan pengawas syariah bahwa penyelenggaraan usaha 
perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dimaksud untuk 
triwula yang bersangkutan tidak meyompang dari prinsip syariah.D
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Dalam KMK 424/KMK.06/2003 memuat 6 (enam) pasal yang 
mengatur masalah asuransi syariah. Dalam ketentuan umum Pasal 1 
angka 3 dijelaskan bahwa:

Prinsip syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum 
Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 
dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola 
dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang 
diselenggarakan sesuai syariah.

Dalam KMK No. 424/KMK/2003 tentang Kesehatan Keuangan 
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi cukup banyak pasal 
yang mengatur tentang asuransi syariah, mulai dari pengertian prinsip 
syariah (Pasal 1 ayat (3)), mengenai perhitungan tingkat solvabilitas 
(Pasal 6 ayat (2)), mengenai perusahan asuransi kantor cabang (Pasal 
15 ayat (1), ayat (2), ayat (3)), jenis investasi (Pasal 16 ayat (1), ayat 
(2)), penilaian kekayaan investasi (Pasal 17 ayat (1), ayat (2)), dan 
pembatasan atas kekayaan investasi (Pasal 18).

Secara umum, KMK tersebut sesuai dengan judulnya, mengatur 
tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi. Dalam KMK ini juga mengatur  peran Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) seperti yang terdapat dalam Pasal 6. Selebihnya, 
pengaturan yang ada di KMK ini bersifat sangat teknis mulai dari 
izin usaha, kekayaan perusahaan sampai dengan jenis investasi yang 
diizinkan. KMK ini cukup penting mengingat kinerja perusahaan 
asuransi dapat dinilai dari laporan keuangannya tetapi kemudian KMK 
ini dicabut dengan PMK No. 11/Pmk.010/2011 tentang Kesehatan 
Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip 
Syariah.

KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan 
Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memuat 
51 (lima puluh satu) pasal. KMK ini secara umum mengatur tentang 
pendirian perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, maupun 
konvensi dari perusahaan asuransi konvensional ke asuransi syariah. 
Juga mengatur tentang pembukaan cabang baik yang murni syariah 
atau konvensi dari asuransi konvensional.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 
426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 
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Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ada beberapa 
pasal yang berkaitan dengan asuransi syariah, yaitu Pasal 1, Pasal 
3, Pasal 4, Pasal  32 dan 33. Pasal 1 adalah penjelasan mengenai 
prinsip syariah. Pasal 3 mengenai pendirian perusahaan asuransi 
dengan prinsip syariah. Pasal 4 syarat pendirian perusahaan 
asuransi syariah. Pasal 32 mengatur tentang pembukaan kantor 
cabang asuransi syariah, dan Pasal 33 mengenai syarat pembukaan 
kantor cabang asuransi syariah.

2.2.1.1.4. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK)

Pada tahun 2008, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik 
Indonesia No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha 
Perasuransian. Pada PP tersebut sudah diatur tentang asuransi syariah 
walaupun masih sangat terbatas.

Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah PP hasil perubahan ke dua 
atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Asuransi di 
Indonesia. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa adanya perubahan 
ke dua ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih 
kuat untuk penyelenggaraan usaha perasuransian berdasarkan prinsip 
syariah. Selain itu, tujuannya juga untuk mendorong tumbuh dan 
berkembangnya usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah yang 
semakin dibutuhkan oleh masyarakat.34 

Dalam ketentuan umumnya Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa, 
“Unit syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi 
atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari 
kantor cabang dan/atau kantor pemasaran yang menjalankan usaha 
berdasarkan prinsip syariah.”

Selanjutnya, dalam Pasal 2 A dijelaskan bahwa perusahaan asuransi 
hanya dapat menjalanan kegiatan usaha asuransi di bidang asuransi 
jiwa dan kerugian baik perusahaan tersebut perusahaan asuransi 
konvensional maupun perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. 
Dalam Pasal 3 ada suatu ketentuan yang tidak diberlakukan untuk 
asuransi konvensional, yaitu asurani syariah harus mempunyai Dewan 

34Lihat penjelasan umum PP No. 39 Tahun 2008.
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Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS tujuannya adalah untuk 
mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah.

Pada tahun 2010 dan 2011, selain PP yang menjadi landasan 
operasional asuransi syariah, Kementerian Keuangan dan Bapepam-
LK juga mengeluarkan peraturan yang memperkuat posisi asuransi 
syariah. Pertama dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/
PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha 
Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Kemudian 
diikuti oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 
tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan 
Prinsip Syariah. Di samping itu, Bapepam juga mengeluarkan peraturan, 
yaitu PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Dana 
yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan 
Dana Tabarru’ dan Penghitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan 
Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin 
Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi 
dengan Prinsip Syariah. Kemudian, ada lagi PER-06/BL/2011 tentang 
Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha 
Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, serta PER-08/
BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil 
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian 
Usahanya dengan Prinsip Syariah. 

Dalam rangka lebih menjamin pelaksanaan prinsip syariah 
dan peningkatan perlindungan terhadap para pemegang polis pada 
perusahaan asuransi dan reasuransi yang menggunakan prinsip syariah 
serta menciptakan iklim perasuransian yang tangguh, maka ada usaha 
dari Kementerian Keuangan untuk memberi payung hukum akan 
Fatwa-Fatwa DSN MUI dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK), yaitu PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip 
Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan 
Prinsip Syariah. PMK tersebut memuat semua norma-norma yang ada 
dalam Fatwa DSN MUI No. 51, Fatwa No. 52 dan Fatwa No. 53 tentang 
akad-akad yang digunakan dalam asuransi syariah.

Ada sebuah Peraturan Pemerintah dan sebuah Peraturan Menteri 
Keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha perasuransian 
di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 
tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Serta, Peraturan Menteri 
keuangan (PMK) PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan 
prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi 
dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada peraturan Menteri Keuangan 
No. 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar 
Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip 
Syariah.

2.2.1.1.5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Sejak awal tahun 1990-an hukum Islam di Indonesia mulai diwarnai 
oleh berkembangnya hukum ekonomi Islam. Hal itu dapat dilihat 
dengan berkembangnya beberapa lembaga keuangan dan lembaga 
non bank yang dijalankan dengan prinsip syariah. Sebut saja bank 
muamalah dan beberapa lembaga keuangan non bank seperti asuransi 
syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi masih 
menemui kendala mengingat belum ada dasar hukum yang menjadi 
landasan keberlakukannya.

Di Indonesia ada kecenderungan bahwa pengembangan hukum 
dapat melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur legislasi (melalui perundang-
undangan) dan jalur non legislasi (yang berkembang di luar undang-
undang). Di antara kedua jalur tersebut, kecenderungan pada jalur 
ke dua lebih banyak mewarnai praktik penerapan hukum Islam di 
Pengadilan Agama. Hal ini dapat dimaklumi karena proses legislasi 
hukum Islam di Indonesia selalu menghadapi kendala struktural dan 
kultural. Kendala struktural yang sering dihadapi adalah bahwa faktor 
politik yang ada sering tidak mendukung proses legislasi hukum Islam. 
Sedangkan, faktor kultural dipahami bahwa orang-orang Islam sendiri 
masih banyak yang beranggapan bahwa hukum Islam sebagai sesuatu 
yang belum final.

Walaupun jalur non legislasi yang mewarnai praktik ekonomi 
syariah tetapi sudah ada usaha positivisasi hukum ekonomi syariah. 
Hal itu dapat dilihat ketika direvisinya Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan, “Pengadilan Agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus dan menyeesaikan perkara di tingkat 
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pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. …; dan 
i. Ekonomi syariah.”35

Sehubungan dengan diperluasnya wewenang Pengadilan Agama 
dalam bidang ekonomi syariah, maka Mahkamah Agung (MA) berinisatif 
untuk menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai 
pegangan dan rujukan para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam 
memutus sengketa ekonomi syariah. KHES tersebut diberi payung 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) oleh MA.

Dari segi ilmu perundang-undangan, payung hukum PERMA 
tidak lazim digunakan untuk sebuah peraturan yang diposisikan 
sebagai pengisi kekosongan hukum. Karena posisi PERMA tidak ada 
dalam hierarki yang sepenuhnya mengikat umum. PERMA bisa jadi 
berbajukan peraturan tetapi secara substansi lebih kepada kebijakan. 
Artinya, substansi dari PERMA tersebut hanya nerupakan kebijakan 
yang minim peraturan.

Isi KHES secara keseluruhan didominasi oleh peraturan tentang 
akad yang terdapat pada Bab II. Namun, jika diamati pada Bab I tentang 
Subjek Hukum dan Amwal, Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan Bab 
IV tentang Akuntansi Syariah pada dasarnya juga menyangkut persoalan 
akad. Jadi sangat wajar jika sebagian besar pengaturan dituangkan dalam 
Bab II yang mengatur tentang akad.

PERMA tersebut ditujukan untuk semua lembaga keuangan yang 
menggunakan prinsip syariah, bukan hanya asuransi. Oleh sebab itu, di 
bidang asuransi syariah karena sudah ada PMK yang mengatur tentang 
asuransi dengan prinsip syariah, maka KHES ini tidak digunakan sebagai 
dasar hukum asuransi syariah di Indonesia. Dengan menggunakan asas 
lex specialis derogat legi generalis, maka PERMA ini tidak dijadikan salah 
satu dasar hukumnya.

35Dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 
prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, 
asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat 
berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, 
pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.
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2.2.1.2. Kurun Waktu 2014 sampai dengan Sekarang dengan Adanya 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Adanya usaha memberi payung hukum bagi asuransi syariah tentunya 
ialah dengan membuat peraturan setingkat undang-undang. Di 
sisi lain, undang-undang perasuransian yang ada dianggap kurang 
mengakomodasi kepentingan industri asuransi di tanah air baik 
asuransi konvensional apalagi asuransi syariah. Dikeluarkannya undang-
undang asuransi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2014 
tentang Perasuransian, tepatnya tanggal 17 Oktober 2014, karena 
memang sudah dibutuhkan di tengah perubahan dan dinamika industri 
perasuransian. Di samping itu, ada beberapa hal yang mendorong 
dikeluarkannya Undang-Undang Asuransi yang baru yang mengatur 
juga asuransi syariah, yaitu:36

1. Menyelaraskan dengan Internasional Best Practices.

2. Memperkuat pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian.

3. Meningkatkan perlindungan pemegang polis.

4. Memperkuat landasan hukum industri perasuransian syariah.

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan usaha perasuransian.

Selain itu, ada beberapa upaya untuk menciptakan industri 
asuransi yang sehat dan dapat diandalkan, sebagaimana dijelaskan 
dalam Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, upaya tersebut 
antara lain:37

1. Penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha asuransi 
syariah dan reasuransi syariah.

2. Penetapan status badan hukum bagi perusahaan asuransi berbentuk 
usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini 
diundangkan.

3. Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan 
perasuransian yang mendukung kepentingan nasional.

4. Pemberian amanat lebih besar kepada perusahaan asuransi dan 
perusahaan asuransi syariah untuk mengelola kerja sama dengan 

36Sosialisasi UU No. 40 Tahun 2014, tanggal 17 Februari 2014, bertempat 
di Hotel Aryadhuta.

37Penjelasan umum UU.
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pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan 
asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan.

5. Penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga 
tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku 
usaha yang sehat.

Dalam undang-undang tersebut diatur tentang asuransi 
konvensional dan asuransi syariah. Jadi undang-undang tersebut 
memuat 2 (dua) sistem hukum di bidang asuransi, yaitu asuransi 
konvensional dan asuransi syariah. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 1 
butir 1 dan 2:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

l.  Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 
asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan 
premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. 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; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas 
perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang 
polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka 
pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling 
menolong dan melindungi dengan cara:

a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis 
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 
yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena 
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 
peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 
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peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/
atau didasarkanpada hasil pengelolaan dana.

Dengan penjelasan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa 
definisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 ini 
lebih lengkap jika dibandingkan dengan definisi yang terdapat dalam 
Fatwa DSN MUI. Walaupun demikian, Fatwa DSN MUI tidak dapat 
dikesampingkan setelah adanya undang-undang ini. Hal ini dikarenakan 
dalam undang-undang ini tidak menjelaskan mengenai akad dan prinsip-
prinsip syariah yang dapat digunakan dalam asuransi syariah. Bahkan 
undang-undang ini menyerahkan pengaturan prinsip syariah pada Fatwa 
DSN MUI, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 3, ”Prinsip Syariah 
adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan 
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah.”

Dengan demikian, walaupun telah ada payung hukum undang-
undang bagi asuransi syariah, namun Fatwa DSN MUI tidak dapat 
dikesampingkan. Keberlakuan Fatwa DSN MUI tersebut atas dasar 
keinginan undang-undang itu sendiri.  

Dengan diundangkannya undang-undang yang baru tersebut 
mempunyai konsekuensi terhadap keberadaan regulasi asuransi yang 
sudah ada, khususnya asuransi syariah. Konsekuensi itu diatur dalam 
Pasal 90 mengenai Aturan Peralihan sebagaimana berikut ini:

Pasal 90

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. ketentuan mengenai permohonan pemyataan pailit oleh Menteri 
Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4443) dinyatakan tidak berlaku bagi 
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
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c. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan 
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang 
Usaha Perasurarsian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3467), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 90 tersebut jelaslah bahwa yang dinyatakan tidak 
berlaku hanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, sedangkan peraturan 
di bawahnya mulai dari PP, PMK, KMK dan LK Bapepam yang telah ada 
masih dinyatakan berlaku sepanjang belum ada aturan penggantinya.

Satu hal yang berbeda dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014 
ini adalah adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga 
yang relatif masih baru keberadaannya ini mempunyai peran dan 
kekuasaan yang besar. OJK ini juga memiliki peran terhadap industri 
asuransi syariah, dan dalam rangka menjalankan tugasnya, OJK telah 
mengeluarkan dua macam produk hukum, yaitu: Peraturan OJK 
(POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK). Produk hukum dari OJK yang 
berhubungan dengan bidang asuransi syariah, antara lain, ialah POJK 
No. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan 
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan 
Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah, dan SEOJK No. 18/
SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan 
Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan 
Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah.

2.2.2. Analisis Prinsip Keadilan pada Asuransi Syariah di Indonesia

2.2.2.1. Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

Satu hal yang menjadi pertimbangan utama untuk mengaplikasikan 
keadilan adalah unsur maslahah bagi manusia. Muhammad Maslehuddin 
menyatakan bahwa konsep maslahah harus mempertimbangkan 
kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga 
hukum Islam terlihat sejalan dengan perubahan masyarakat dan 
fleksibilitasnya terjaga.38 Konsep maslahah juga dapat memberi legitimasi 
bagi aturan hukum baru melalui ijtihad atau yang sering disebut Islamic 

38Muhammad Maslehuddin, Philosophy of Islamic Law and The Orientalists, (New 
Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), hal. 160.
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legal opinion,39 dan memberi keluasan bagi mujtahid untuk mengelaborasi 
ketentuan-ketentuan yang tidak ditegaskan dalam al-Qur’an dan Hadits. 

Dalam pandangan Muhammad Bagir as-Sadr, untuk menegakkan 
keadilan dituntut adanya peran negara dalam bentuk intervensi dalam 
bidang regulasi pada sektor ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori 
qadhai40 yang perama kali diperkenalkan oleh Gokalp dan dipopulerkan 
oleh Zarqo.41 Menurut Gokalp, qadhai menyangkut hubungan antar 
manusia dan hal itulah yang memerlukan campur tangan pemerintah 
dalam pengaturan dan penegakannya. 

Aktivitas turut serta mengatur dari negara dapat dilakukan melalui 
2 (dua) hal, yaitu: pertama, dalam tataran regulasi, dan ke dua dalam 
tataran implementasi. Dalam tahapan regulasi, kewenangan negara 
bukan sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen saja, 
namun juga untuk mengisi “ruang kosong” yang ada dalam hukum 
Islam. Di satu sisi, negara memaksa masyarakat mengadaptasi hukum-
hukum yang telah disiapkan Allah untuk manusia, tapi di sisi lain, 
negara merancang pula peraturan yang sesuai dengan zamannya untuk 
mengisi ruang kosong yang ada dalam hukum Islam.42

Penjelasan di atas apabila dibandingkan dengan yang ada di dalam 
konteks keadilan berdasarkan Pancasila, maka akan terlihat titik temu 
di antara keduanya, yaitu di antara pemikiran Islam dan Pancasila. 
Komitmen keadilan dalam alam pemikiran Pancasila telah pula 

39Nuh Ha Mim Keller, Al-Maqosid, (Maryland: Amana Publication, 2001), 
hal. 189.

40Secara etimologi, kata qadho’i berasal dari kata qadhi yang berarti hukum atau 
keputusan. Dalam Faruqis Law Dictionary, qadhai diartikan dengan  judicature acts. 
QS. Al-A’raf: 29 juga menggunakan kata qadha antara lain, ”Dan Allah menghukum 
dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada 
dapat menghukum dengan sesuatu apapun.”

41Di Indonesia, keberlakukan teori qodho’i ini dipopulerkan oleh Rifyal Ka’bah. 
Beliau berpendapat model penerapan hukum qadha’i di Indonesia dapat dilihat 
dalam pemberlakuan hukum keluarga maupun dalam bidang yang lain termasuk 
ekonomi syariah. Untuk hukum keluarga hanya berlaku untuk orang Islam saja, 
misalnya kewenangan Peradilan Agama. Dulu, kewenangannya 3 (tiga), yaitu 
perkawinan, pewarisan, dan wakaf. Tapi, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, 
kewenangannya menjadi 7 (tujuh). Di samping tiga hal di atas, ada juga zakat, 
hibah, dan terakhir, ekonomi syariah. Yang ekonomi syariah itu, ada 11 (sebelas) 
macam. Ada perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, sampai ada 
namanya bisnis syariah.

42Sadr, op.cit., hal. 27.
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menugaskan negara untuk berperan melakukan hal-hal berikut demi 
tercapainya keadilan sosial:43

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem 
(kemasyarakatan);

2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;

3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang 
diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan;

4. Dukungan atas partisipasi bermakna pengambilan keputusan bagi 
semua orang.

Yang dituju dari gagasan keadilan dalam alam pemikiran Pancasila 
ialah tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat 
ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka 
pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan 
martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan 
penguatan daulat rakyat.44 Dari itu, Pancasila menghendaki bukan 
hanya pengaturan pada tataran regulasi tapi lebih kepada tataran 
implementasi. Artinya, bagaimana pemerintah membuat aturan yang 
berkeadilan bagi rakyat Indonesia.

Dalam konteks asuransi syariah yang ada di Indonesia pada mulanya 
tidak diatur dalam sebuah undang-undang, namun diatur melalui 
Fatwa DSN MUI. Tetapi ada usaha  mengupayakan agar peraturan 
tersebut berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (hukum positif). Oleh sebab itu, Fatwa DSN MUI tersebut 
secara substansi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK), yaitu melalui PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan 
Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi 
dengan Prinsip Syariah. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 
Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka asuransi syariah mempunyai 
dasar hukum yang lebih kuat. Di lain pihak, aspek formil yang akan 
menampung kasus-kasus ekonomi syariah sudah pula disiapkan lebih 
dahulu, yaitu dengan diperluasnya wewenang Peradilan Agama untuk 
mengadili masalah-masalah ekonomi syariah termasuk asuransi syariah 

43Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 585.

44Ibid.
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sebagaimana dimuat dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Asuransi ini dengan 
konsep maslahah, maka negara telah melakukan usaha agar tercipta 
keadilan sosial, yaitu dengan cara campur tangan dari sisi regulasinya.

2.2.2.1.1. Dua Sistem Hukum dalam Satu Undang-Undang 

Undang-undang ini mengatur dua sistem hukum asuransi, yaitu 
asuransi konvensional dan asuransi syariah. Untuk asuransi syariah, 
secara substansi dasar hukumnya masih diserahkan kepada Fatwa DSN 
MUI. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 poin 3, bagian Ketentuan 
Umum, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
tersebut yang menyatakan, “Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum 
Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 
oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 
bidang syariah.” Dari ketentuan itu berarti prinsip-prinsip maupun  
perjanjian atau kontrak asuransi syariahnya diserahkan kepada fatwa 
yang dikeluarkan oleh DSN MUI.

Kedua sistem asuransi ini mempunyai tujuan yang berbeda 
sehingga akan menciptakan cara yang berbeda. Hal ini diakui oleh 
Undang-Undang Perasuransian, sebagaimana dikemukakan dalam 
Penjelasan Pasal 3: 

Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah berbeda dari 
Usaha Asuransi Konvensional dan Usaha Reasuransi Konvensional. 
Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi yang dikelola secara 
konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan 
Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah merupakan 
penerapan konsep berbagi risiko (risk sharing). Mengingat perbedaan 
konsepsi yang mendasari penyelenggaraan usahanya, Usaha 
Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah yang saat ini 
diperkenankan dalam bentuk unit di dalam perusahaan asuransi 
dan perusahaan reasuransi konvensional akan didorong untuk 
diselenggarakan oleh entitas yang terpisah.

Dengan keterangan tersebut, sebenarnya undang-undang 
mengakui adanya perbedaan prinsip dari asuransi syariah dan asuransi 
konvensional. Namun, undang-undang yang berlaku  sekarang adalah 
satu undang-undang untuk dua sistem hukum asuransi (konvensional 
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dan syariah), maka idealnya untuk hal-hal yang berbeda diatur secara 
lebih rinci. Sayangnya  undang-undang tidak memberikan rincian akan 
substansi masing-masing asuransi, bahkan untuk asuransi syariah 
pengaturan akan prinsip syariah diserahkan kepada Fatwa DSN MUI. 
Kedua sistem asuransi tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu 
mengelola dan menanggulangi risiko. Namun, cara mengelolanya 
berbeda dikarenakan prinsip dasarnya yang berbeda.

Asuransi syariah mempunyai prinsip dasar saling menolong, 
saling membantu di antara peserta (ta’awun, takaful). Menurut Sadr, 
semangat persaudaraan saling menolong yang didukungan dengan 
adanya kebijakan-kebijakan publik dapat memastikan kegiatan ekonomi 
akan bebas dari praktik pemerasan dan penipuan. Hal itu sejalan pula 
dengan pendapat Sayyid Qutb, bahwa kerja sama antara masyarakat 
merupakan suatu kewajiban untuk memelihara kepentingan bersama 
dalam batas-batas yang termasuk dalam perbuatan baik dan ma’ruf.45

Konsep ta’awun dalam asuransi syariah dilakukan dengan 
menggunakan akad tabarru’ di antara peserta asuransi. Seluruh dana yang 
terkumpul dari peserta asuransi tidak menjadi pendapatan perusahaan 
asuransi, akan tetapi menjadi dana peserta secara keseluruhan yang 
bernama dana tabarru’ peserta (dana tolong-menolong peserta).

Lalu, dana yang terkumpul akan terus dikembangkan, sehingga 
hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan para peserta, bukan 
untuk kepentingan pengelola. Perusahaan asuransi hanya sebagai 
pemegang amanah dengan memperoleh upah (fee) atas amanah 
mengelola dana tersebut. Adanya dana tabarru’ tersebut tujuannya 
adalah untuk berbagi risiko secara bersama-sama ketika salah seorang 
peserta menghadapi musibah. Hal seperti ini yang biasa disebut dengan 
sistem sharing risk. 

Lain halnya dengan asuransi konvensional, di mana asuransinya 
merupakan transfer of risk, yaitu pemindahan risiko dari tertanggung 
ke perusahaan yang bertindak sebagai penanggung, sehingga terjadi 
pula transfer of fund, yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada 
penanggung. Sebagai konsekuensinya, maka kepemilikan dana pun 
berpindah, dana peserta menjadi milik perusahaan ausransi.

45Sayyid Qutb, Al-Adalatu Al-Ijtima’iyah fi Al-Islam (Beirut: Daar Asy-Syuruk, 
1979), hal. 67.
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2.2.2.1.2. Bentuk Badan Hukum Perasuransian dan Tata Kelola Usaha 
Perasuransian

Bentuk hukum suatu lembaga menentukan akibat hukum yang akan 
dipikul oleh lembaga tersebut. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 
2014 tentang Perasuransian ditawarkan 3 (tiga) jenis badan hukum 
untuk mendirikan suatu perusahaan asuransi. Ketiga bentuk tersebut 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6:

Pasal 6

 (1) Bentuk badan hukum Perasuransian adalah:

 a. Perseroan terbatas;

 b. Koperasi; atau 

 c. Usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini 
diundangkan.

 (2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Dari ketiga jenis badan hukum yang diizinkan untuk suatu 
lembaga asuransi, maka masing-masing bentuk tersebut mempunyai 
konsekuensi terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam lembaga 
tersebut. Sampai saat ini, hampir semua asuransi yang ada di Indonesia, 
baik konvensional maupun syariah, menggunakan Perseroan Terbatas 
(PT) sebagai badan hukum asuransinya, kecuali Asuransi Bumiputera 
yang didirikan pada tahun 1912.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Undang-Undang PT), Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah 
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan pejanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta 
peraturan pelaksanaannya.D
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Dari definisi tersebut jelas menunjukkan kalau PT adalah badan 
hukum yang berarti juga sebagai subjek hukum. Setiap PT mempunyai 
tujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented), dengan organ Direksi 
yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan perseroan 
dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi perseroan. Oleh sebab 
itu, PT merupakan akumulasi modal, bukan merupakan akumulasi 
orang. Jika PT yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum 
digunakan dalam asuransi syariah, maka akan terdapat beberapa hal 
yang kurang sesuai.

Dalam perusahaan asuransi konvensional, perusahaan bertindak 
sebagai penanggung, dan peserta sebagai tertanggung. Hal ini berbeda 
konsep dengan asuransi syariah yang memosisikan perusahaan sebagai 
pemegang amanah dan peserta sebagai shohibul maal (pemilik saham). 
Sebagaimana yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-
MUI/X/2001, bagian ke sepuluh, poin 1, “Pengelolaan asuransi syariah 
hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai 
pemegang amanah.” Konsekuensinya adalah bahwa segala kegiatan 
seharusnya ditujukan untuk kemanfaatan dan kepentingan shohibul 
maal, bukan untuk kepentingan perusahaan, karena perusahaan hanya 
sebagai pemegang amanah. Selain itu, asuransi syariah juga mengusung 
prinsip ta’awun.

Menurut Sumiyati, prinsip ta’awun menjadi salah satu prinsip dalam 
asuransi syariah yang mengandung makna bahwa dasarnya asuransi 
syariah adalah semangat untuk tolong-menolong dan saling melindungi 
di antara peserta dalam menghadapi musibah yang mungkin saja terjadi, 
dan membawa akibat kerugian bagi siapa saja yang mengalaminya.46

Selanjutnya, Sumiyati mengutip pendapat Didin Hafiuddin yang 
menyatakan bahwa prinsip ta’awun menguatkan prinsip tanggung jawab 
dan persaudaraan antara sesama muslim, sehingga berasuransi syariah 
harus diniatkan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara 
para peserta yang mengalami musibah.47

Dengan konsep ta’awun seperti itu dirasa kurang cocok (kurang 
sesuai) apabila menggunakan badan hukum perseroan (PT) seperti yang 

46Sumiyati, “Prinsip Ta’awun dalam Asuransi Syariah” (Disertasi Doktor 
Universitas Brawijaya, Malang, 2010), hal. 126.

47Ibid., hal. 127.
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dilakukan selama ini. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, ada alternatif lain 
yang dapat dijadikan badan hukum asuransi syariah, yaitu koperasi dan 
usaha bersama (mutual).

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(selanjutnya disebut Undang-Undang Perkoperasian), Pasal 2 
menyebutkan bahwa “Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berdasarkan pada asas 
kekeluargaan.” Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian 
menentukan tujuan koperasi sebagai berikut:

Tujuan dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
anggota-anggotanya pada khususnya, masyarakat umumnya, serta 
ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari definisi tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan dari 
koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan 
untuk kesejahteraan perusahaan. Dengan konsep seperti itu, koperasi 
memang lebih dekat kepada prinsip ta’awun dibanding PT.

Molengraaff, sebagaimana dikutip oleh H.M.N. Purwosutjipto,48 
mengatakan bahwa perkumpulan saling menanggung adalah 
perkumpulan dari para penutup asuransi atau para pihak dalam 
perjanjian asuransi, yang menjalankan perusahaan asuransi, untuk 
kepentingan para anggotanya, dengan pengertian anggota menjadi 
satu kesatuan dengan perkumpulan, atau kedudukan tertanggung sama 
dengan penanggung. Dengan demikian, tujuan dari usaha mutual ini 
adalah saling membantu di antara peserta dalam rangka menghadapi 
risiko yang mungkin terjadi, bukan untuk mencari keuntungan.

Bentuk usaha bersama merupakan badan hukum seperti juga 
koperasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi 
dan dana pensiun dengan Undang-Undang Dana Pensiun. Penegasan 
ini ialah untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan usaha bersama 
(mutual) mengenai badan hukumnya.

48Ibid.
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Sayangnya, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf c, Undang-
Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijelaskan bahwa: 

Pihak yang bermaksud menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, 
Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, atau Usaha 
Asuransi Jiwa Syariah dengan bentuk badan hukum Usaha Bersama 
setelah Undang-Undang ini diundangkan, didorong untuk menjadi 
berbentuk Koperasi dengan pertimbangan kejelasan tata kelola dan 
prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan prinsip dan tujuan kedua bentuk badan usaha, koperasi 
dan usaha mutual, maka keduanya memang tepat digunakan sebagai 
badan usaha di bidang asuransi syariah. Sayangnya, untuk badan 
usaha mutual, undang-undang hanya memfasilitasi yang sudah ada 
saja, yaitu yang sudah berdiri sebelum terbitnya Undang-Undang No. 
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Artinya, setelah diterbitkanya 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, tidak diperkenankan lagi bentuk 
badan usaha mutual baik untuk asuransi konvensional maupun untuk 
asuransi syariah.

Alasan yang menyebabkan koperasi dan mutual lebih tepat 
digunakan untuk asuransi syariah, antara lain, karena bahwa keuntungan 
yang diharapkan akan menjadi keuntungan bersama antara pengelola 
dan peserta.

2.2.2.1.3. Kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah

Kepemilikan perusahaan perasuransian dalam undang-undang ini 
juga mengalami perkembangan. Ada 2 (dua) kemungkinan yang 
diberikan oleh undang-undang (hukum positif): alternatif pertama, ialah 
kepemilikan sepenuhnya oleh WNI dan/atau badan hukum indonesia 
yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh 
WNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a. Alternatif 
ke dua, adalah perusahaan WNI dan/atau badan hukum indonesia 
bersama-sama dengan warga negara asing (WNA)/badan hukum asing 
(joint venture).

Islam bukan satu-satunya yang menyinggung masalah keadilan 
dalam sistem ekonominya, semua sistem ekonomi mempunyai tujuan 
yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, 
setiap sistem ekonomi mempunyai penafsiran yang berbeda tentang 
konsep keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan dapat terwujud apabila 
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masyarakat dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan 
sama rata (no one has a previledge to get more than others). Namun dalam 
sistem kapitalis, adil diartikan apabila individu mendapatkan apa yang 
menjadi haknya (you get what you deserve).49 Ketika undang-undang 
memberi kesempatan kepada warga negara asing untuk memiliki 
perusahaan asuransi di Indonesia, berarti undang-undang ini belum 
memberikan perlindungan yang maksimal kepada warga negaranya 
sendiri.

Dari aspek keadilan, yang terkesan dari Undang-Undang 
Perasuransian ini ialah masih lebih condong kepada keadilan 
bernuansa kapitalisme (liberal). Ada beberapa ciri keadilan kapitalisme 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Ernest Mandel,50 yaitu: pertama, 
selalu berorientasi kepada keuntungan (laba) karena memang 
tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimalkan keuntungan. Ke 
dua, mensyaratkan adanya kebebasan dalam segi apapun termasuk 
mekanisme pasar. Negara tidak punya peran menentukan hal ini. Ke 
tiga, kebebasan tersebut dibutuhkan dalam rangka menciptakan kondisi 
persamaan kesempatan sehingga tercipta keadaan persaingan yang bebas 
di antara individu-individu.51 

Jika dibandingkan dengan keadilan sosial yang dikehendaki 
oleh Pancasila, maka Undang-Undang Perasuransian juga belum 
memenuhi keadilan yang dikehendaki Pancasila. Pancasila berkehendak 
memberikan “keadilan sosial” kepada semua warga negaranya. Artinya, 
bahwa dalam peraturan diusahakan semaksimal mungkin memberi 
prioritas kepada warga negaranya untuk berkembang dalam sektor 
ekonomi, termasuk memiliki perusahaan asuransi.

Adapun makna memiliki tersebut dapat dipahami secara luas 
hingga ke pemahaman bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi 
harus sama-sama memiliki kewajiban dan hak yang seimbang atau 
adil. Tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan, baik itu peserta 
asuransi ataupun pihak pengelola dana asuransi (perusahaan asuransi). 
Hal seperti itulah yang sejalan (diinginkan) oleh konsep keadilan 
menurut Pancasila, sebagaimana menurut pendapat Abdulkadir Besar, 

49Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2007), hal. 36.

50Ernest Mandel, op.cit., hal. 43.
51Ibid., hal. 175.
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bahwa ciri khas paham keadilan menurut Pancasila ialah (yang ditulis 
dengan huruf miring):52

1. Subjeknya jamak yang berinteraksi secara berpasangan. Dalam hal ini, 
dalam konteks usaha asuransi, maka yang diharapkan ada (eksis) 
ialah interaksi antarsubjek yang berupa peserta asuransi dan 
pihak pengelola dana asuransi (perusahaan asuransi). Di mana 
interaksinya itu dapat berjalan berpasangan, dalam pengertian 
saling sejajar kedudukannya, dan saling menguntungkan (gotong-
royong).

2. Bahan baku dari keadilan ialah hasil tunaian kewajiban memberi dari para 
subjek. Dalam hal ini, maka yang diharapkan menjadi pijakan awal 
dari berlangsungnya sebuah proses usaha asuransi ialah niat yang 
sungguh-sungguh dari peserta asuransi dan pihak pengelola dana 
asuransi (perusahaan asuransi) untuk sama-sama berkewajiban 
meringankan beban mereka yang berada dalam kesulitan yang 
terlibat dalam usaha asuransi.

3. Keadilannya bersifat fungsional. Dalam hal ini, tentunya yang diharapkan 
pula ialah bahwa dengan adanya interaksi antarsubjek, yaitu antara 
peserta asuransi dan pihak pengelola dana asuransi (perusahaan 
asuransi), di mana interaksinya itu dapat berjalan berpasangan, 
saling sejajar kedudukannya, dan saling menguntungkan kemudian 
dapat terwujud keadilan bagi pihak-pihak dalam asuransi tadi. 
Sehingga masing-masing dari mereka bisa merasakan manfaat dari 
keterlibatan mereka dalam usaha asuransi yang dijalankan.

4. Dengan terjadinya transformasi kewajiban menjadi hak antarpasangan-
subjek yang jamak, melalui relasi satu-banyak, keadilan sosial terwujud. 
Sehubungan dengan poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut, maka 
apabila semuanya dijalankan secara lebih meluas, maka hal itu 
berarti telah ada upaya secara sungguh-sungguh bagi mewujudkan 
keadilan bagi sebanyak-banyak umat manusia.

2.2.2.1.4. Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta

Guna memberikan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, 
atau peserta, maka diatur bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan 
asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis yang 

52Ibid.
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ketentuan mengenai program penjaminan polis akan diatur dengan 
undang-undang yang akan dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak 
undang-undang ini diundangkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 53 
Undang-Undang Perasuransian.

Ketentuan mengenai penjaminan pemegang polis, tertanggung, 
atau peserta ini merupakan upaya untuk memberikan kenyamanan 
dan ketenangan bagi nasabah asuransi jika terjadi gagal bayar manfaat 
asuransi oleh perusahaan asuransi karena likuidasi ataupun pailit. 
Konsep penjaminan dalam Islam banyak bentuknya, mulai dari jaminan 
individu atas dirinya sendiri sampai kepada jaminan dari satu lapisan 
masyarakat kepada lapisan masyarakat lain secara timbal balik.53

Hal ini juga dapat menghindari perbuatan zulm/zalim yang 
dilakukan oleh pihak pengelola asuransi terhadap peserta. Kata al-adl 
selalu dihadapkan dengan kata az-zulm yang merupakan lawan katanya. 
Hal ini dianggap penting karena keadilan dan kezaliman menjadi 2 
(dua) kata yang saling menerangkan.54 Dalam konsep Asghar Ali, bahwa 
faktor tanggung jawab (responsibility atau fardh) menjadi hal yang sangat 
penting dalam mencapai keadilan sosial. 

Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme program penjaminan 
dan lembaganya masih akan diatur dengan undang-undang. Masalah 
bagaimana bentuk dan mekanisme penjaminan polis masih harus 
dikaji dan dimatangkan. Namun demikian, untuk mengisi kekosongan 
sambil menunggu terbentuknya program penjaminan polis dengan 
undang-undang, maka Undang-Undang Perasuransian mewajibkan 
pembentukan dana jaminan oleh perusahaan asuransi, yaitu kekayaan 
perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan 
reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan 
jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang 
polis, tertanggung, atau peserta, jika perusahaan yang bersangkutan 
dilikuidasi.

53Bandingkan dengan konsep transenden dari Hasan Hanafi. Lihat Hasan 
Hanafi, Bongkar Tafsir Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik, (Yogyakarta: Prismasophi, 
2003), hal. 82.

54Al adl berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan az-zulm 
berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya, baik melebihkan 
atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempatnya. Lihat Quraisy 
Syihab, lihat juga Amiur Nuruddin, Keadilan dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Hijri Pustaka 
utama, 2008), hal. 121.
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2.2.2.2. Pada Fatwa DSN MUI

Dalam bidang asuransi, sudah terdapat 5 (lima) fatwa yang mengaturnya, 
dimulai dengan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 
Pedoman Umum Asuransi Syariah. Substansi utama dalam fatwa tersebut 
adalah mengenai penggunaan akad dalam lembaga asuransi syariah, 
karena akad meruakan inti dari perjanjian asuransi. Akad yang akan 
digunakan adalah akad yang terbebas dari unsur gharar (penipuan), maysir 
(perjudian) dan riba, zulm (penganiayaan), risywah (suap) serta barang 
haram dan maksiat. Oleh sebab itu, ada dua akad yang diperkenalkan 
dalam fatwa tersebut, yaitu akad tijarah dan akad tabarru.’

Akad tijarah adalah semua bentuk akad untuk tujuan komersil. Akad 
tijarah yang digunakan adalah mudharabah. Dalam akad mudharabah yang 
bertindak sebagai mudharib (pengelola) adalah perusahaan dan peserta 
asuransi sebagai pemegang polis (shahibul maal). Akad tabarru’ yang 
disebutkan dalam fatwa ini adalah akad hibah. Akad hibah adalah di mana 
peserta memberi hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta 
lain yang terkena musibah. Perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola 
dana hibah. Akad jenis ini tidak dapat dialihkan menjadi akad tijari. 

Unsur keadilannya dapat dilihat dari pengaturan hak dan kewajiban 
yang tertera pada fatwa tersebut. Kata al-adl (adil) dalam bahasa 
Arab mengandung makna penyamarataan (equalizing) dan kesamaan 
(levelling), maksudnya bahwa keadilan dapat dirasakan sama oleh 2 (dua) 
pihak. Pengaturan hak dan kewajiban dalam fatwa ini dapat dikatakan 
adil apabila ada kesamaan atau keseimbangan hak dan kewajiban antara 
peserta dan Perusahan. Kewajiban peserta asuransi, antara lain, adalah 
membayar premi (kontribusi). Ketentuan akan kewajiban yang berupa 
premi dapat dilihat dalam poin ke enam Fatwa No. 21.

Sedangkan hak peserta asuransi adalah ketika terjadi musibah, 
maka peserta dapat mengajukan klaim untuk pemulihan kondisinya 
sebagaimana diatur dalam poin ke tujuh fatwa ini: 

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal 
perjanjian.

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang 
dibayarkan.

3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan 
merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
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4. Klaim atas akad tabarru’, merupakan hak peserta dan merupakan 
kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad. 

Dalam hal besaran premi/kontribusi peserta masih mengacu 
kepada asuransi konvensional, yaitu dengan rujukan tabel mortalita 
dan morbilita dengan batasan tidak memasukkan unsur qharar, maysir 
dan riba. Dengan demkian, berarti asuransi syariah belum mempunyai 
standar tersendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam asuransi syariah premi dibagi 
2 (dua), yaitu untuk dana tabarru’ dan dana investasi, yang keduanya 
harus dipisah karena peruntukan dan pengelolaannya pun berbeda. 
Dana tabarru’ khusus untuk membayar klaim dan harus dipisahkan 
dari dana investasi mudharabah. Namun, tidak ada ketentuannya akan 
besaran persentasi dari dana tabarru’ dan dana investasi mudharabah. 

Di sisi lain, perusahaan selaku pemegang amanah juga mempunyai  
hak dan kewajiban. Hak perusahaan adalah mendapat bagi hasil 
pengelolaan dana investasi dan/atau menerima ujrah/fee dari akad 
wakalah. Hal ini dijelaskan dalam poin ke enam Fatwa No. 21, 
“Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad 
tabarru’.” Sedangkan kewajiban perusahaan dapat dilihat pada poin 
ke delapan fatwa ini, ”Perusahaan selaku pemegang amanah wajib 
melakukan investasi dari dana yang terkumpul.”

 Dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 
Tabarru’ pada Asuransi Syariah juga tidak ditemukan ketentuan-ketentuan 
rinci mengenai hal-hal pokok yang harus dimuat dalam polis, padahal akad 
tabarru’ ini merupakan akad wajib dalam perasuransian. Seperti masalah 
nisbah, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta konsekuensi hukum 
akibat pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut. Hal-hal tersebut  
diserahkan pengaturannya kepada masing-masing perusahaan asuransi 
syariah untuk dimuat dalam polis asuransi. Padahal, apa-apa yang dimuat 
dalam akad akan menjadi tolok ukur hak dan kewajiban para pihak dalam 
suatu transaksi. Di samping itu, polis asuransi dari masing-masing 
perusahaan juga sudah bukan kontrak yang dibuat bersama antara 
peserta dan perusahaan, namun sudah merupakan kontrak yang telah 
dipersiapkan secara sepihak oleh pihak perusahaan.55

55Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan 
Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Pedoman Klausula 
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Materi apa saja yang harus dimuat dalam suatu akad tabarru’ sudah 
ditentukan dalam poin ke tiga, nomor 2, fatwa tersebut:

Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

a. hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;

b. hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun 
tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;

c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;

d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi 
yang diakadkan.

Namun, fatwa ini tidak menyebutkan secara rinci akan hak dan 
kewajiban masing-masing pihak, yaitu peserta asuransi dan pengelola 
(pemegang amanah). Fatwa hanya memberi perintah agar hal-hal yang 
berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak disebutkan 
dalam akad. Selain itu, fatwa juga tidak memuat konsekuensi hukum 
apabila salah satu pihak tidak menjalankan  kewajibannya.

Begitu pula yang terdapat dalam Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011 
tentang Pengembalian Dana Tabarru.’ Fatwa tersebut tidak memuat dengan 
rinci tentang kriteria pengembalian dana tabarru,’ tetapi diserahkan kepada 
ketentuan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. 

Dari ketiga Fatwa DSN MUI di atas, yaitu Fatwa DSN MUI No. 21/
DSN-MUI/X/2001, Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan 
Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011, masih terjadi ketidakpastian akan 
hal-hal yang diatur dalam fatwa tersebut, semua diserahkan kepada 
masing-masing perusahaan yang mengaturnya. Dengan kata lain, belum 
terdapat standar akan hak dan kewajiban para pihak yang harus dimuat 
dalam polis. Hal itu justru membuka peluang terjadinya ketidakadilan. 

Fatwa DSN MUI merupakan hasil ijtihad yang diharapkan dapat 
mengatur hal-hal yang lebih rinci karena peraturan yang di atasnya 
(al-Qur’an dan Hadits) hanya mengatur secara garis besar. Namun 
sayangnya, pada ketiga fatwa ini pengaturannya juga masih secara garis 
besar sehingga tidak terlihat aspek-aspek penting yang harus menjadi 
standar keberlakuan asuransi syariah di Indonesia. 

Baku di Bidang Asuransi, (Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat 
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 
2001), hal. 8.
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Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian 
Dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa 
Perjanjian Berakhir dikeluarkan karena adanya permintaan dari pelaku 
usaha (perusahaan asuransi) dalam hal menanggapi persaingan usaha 
dengan asuransi konvensional. Namun, hal ini masih menyisakan 
permasalahan hukum, karena dana yang dikembalikan adalah dana 
yang sudah dihibahkan oleh peserta. Menurut banyak pendapat, bahwa 
barang yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali.

Dalam KHI Pasal 171 huruf g menyatakan bahwa hibah adalah, 
“pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” 
Selanjutnya, dalam Pasal 212 KHI menyatakan, “hibah tidak dapat 
ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.” Hal itu 
sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Abbas, “orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing yang 
menelan kembali muntahnya.” 

Sedangkan Fatwa DSN MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 mengatur 
bahwa:

Bagi peserta yang mengundurkan diri Peserta Asuransi Syariah 
secara kolektif sebagai penerima dana Tabarru,’ memiliki 
kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan 
dana Tabarru,’ termasuk mengembalikan dana Tabarru’ kepada 
peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa 
perjanjian berakhir.

Dari ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kontribusi 
tabarru’ yang sudah dibayarkan/dihibahkan peserta asuransi syariah 
pada prinsipnya tidak boleh dikembalikan, kecuali ada klausul khusus 
yang dibuat oleh perusahaan atas nama dan disepakati para peserta 
seperti kesediaan untuk mengembalikan sebagian dana tabarru’ peserta 
asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Para 
peserta boleh membuat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan 
sebagian dana tabarru’ peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum 
masa perjanjian berakhir.

Di sisi lain, apabila dana tabarru’ tidak dikembalikan sedangkan 
peserta telah berhenti sebelum masa perjanjian berahir, maka akan 
ada dana yang hangus. Dana hangus dalam Islam dianggap sebagai 
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perbuatan zulm, karena peserta telah membayar sejumlah premi 
secara periodik dan hanya saja karena sesuatu hal tidak mampu untuk 
melanjutkan sampai perjanjian berakhir, namun tidak mendapat ganti 
rugi apapun dari dana yang telah dia setorkan kepada perusahaan, 
terutama bagi yang belum pernah melakukan klaim apapun.56

Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah 
Musytarakah pada Asuransi Syariah mengatur ketentuan tentang akad 
mudharabah musytarakah yang akan dipergunakan dalam asuransi syariah.

Pada dasarnya, akad mudharabah muusytarakah ini adalah perpaduan 
antara akad  mudharabah dengan akad musyarakah. Perusahaan asuransi 
yang posisinya bertindak selaku pengelola dana peserta (mudharib), 
turut menyertakan dananya dalam investasi bersama-sama dengan dana 
peserta. Dalam praktiknya, dana peserta dan dana perusahaan asuransi 
diinvestasikan secara bersama-sama dalam satu portopolio. Kemudian 
perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pihak yang mengelola 
dana tersebut. Ada beberapa hal yang harus disebutkan, antara lain, 
mengenai hak dan kewajiban peserta dan pihak perusahaan, besaran 
nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi srta syarat-syarat lain 
yang disepakati sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

Dalam model tersebut, perusahaan asuransi mempunyai 2 (dua) 
kedudukan sekaligus, yaitu sebagai mudharib (pengelola) dan sekaligus 
sebagai musytarik (investor). Sedangkan peserta atau pemegang polis 
dalam produk saving bertindak sebagai shahibul maal. Sedangkan, para 
produk nonsaving, para peserta secara bersama-sama menjadi investor 
(shahibul maal).

Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil 
Ujrah pada Asuransi Syari’ah, di mana akad ini dapat diterapkan untuk 
asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur 
tabarru’ (nonsaving). Menurut ketentuan hukum fatwa tersebut yang 
dimaksud dengan wakalah bil ujroh adalah pemberian kuasa dari peserta 
kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau 
melakukan kegiatan dengan imbalan pemberian ujrah (fee). Berarti akad 

56Berdasarkan konsep yang demikian, Ma’sum Billah memberi alternatif 
dengan mengganti konsep tabarru’ dengan muhasamah. Konsep muhasamah 
(kontribusi) ini ternyata lebih mirip dengan konsep tabarru’ yang digunakan di 
Indonesia maupun di Malaysia. Lihat M. Billah, penj. Suparto, Kontekstualisasi 
Takaful dalam Asuransi Modern, (Jakarta: UIN Syarif, 2007), hal. 32.
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ini adalah akad yang diberlakukan antara peserta asuransi dengan pihak 
perusahaan asuransi.

Kegiatan yang diberi imbalan atau objek wakalah bil ujroh meliputi 
kegiatan administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan 
investasi, pembayaran klaim dan underwriting. Dalam akad ini sekurang-
kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, 
besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah (fee) atas premi. Syarat-syarat 
yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Posisi perusahaan adalah sebagai wakil (yang mendapat kuasa) 
untuk mengelola dana, sedangkan peserta sebagai individu dalam 
produk saving dan tabarru,’ bertindak sebagai muwakkil (pemberi 
kuasa) untuk mengelola dana. Keistimewaan dari akad ini adalah 
bahwa wakalah bersifat amanah bukan tanggungan sehingga wakil 
(perusahaan) tidak ikut menanggung risiko terhadap kerugian investasi 
dengan cara mengurangi ujroh (fee) yang telah diterima, kecuali karena 
kecerobohan atau wanprestasi. Begitu juga perusahaan asuransi tidak 
berhak mendapat keuntungan dari investasi peserta.

2.2.2.3. Pada Polis Asuransi

Sayyid Qutb memperkenalkan 3 (tiga) asas untuk menciptakan keadilan 
sosial, yaitu kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan 
yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Dalam konteks asuransi 
syariah, keberadaan lembaga asuransi merupakan suatu upaya untuk 
mempersiapkan para anggotanya dalam menghadapi suatu peristiwa 
yang mungkin terjadi di masa depan.

Mempersiapkan diri dalam arti apabila ada suatu keadaan yang 
harus ditanggulangi, maka tidak membebani orang lain, melainkan 
ada suatu sistem tolong-menolong yang sifatnya saling membantu dan 
berbagi risiko di antara peserta. Sesuai dengan asas kebebasan jiwa yang 
mutlak, dengan bergabung dalam lembaga asuransi diharapkan manusia 
dapat menjadi manusia-manusia yang mandiri yang hanya bergantung 
kepada Allah bukan kepada makhluk Allah.

Dalam lembaga asuransi syariah, dibuat suatu sistem tolong-
menolong sedemikan rupa yang tujuannnya adalah untuk mengantisipasi 
suatu kebutuhan anggota, namun tidak memberatkan orang atau pihak 
lain. Hal itu bukan berarti menggantungkan hidup dan harapan kepada 
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makhluk Allah melainkan adanya upaya untuk saling menolong di 
antara sesama anggota. 

Selain itu, dengan sistem saling menolong dan risk sharing tersebut 
anggota asuransi  berarti terjadi persamaan kemanusiaan yang sempurna 
dalam lembaga tersebut. Tidak ada diskriminasi dan perbedaan di 
antara anggota asuransi, baik diskriminasi dari segi perbedaan gender 
maupun diskriminasi perbedaan status ekonomi dan sosial. Semua 
anggota merupakan satu “keluarga” yang akan saling menolong dan 
berbagi risiko di antara mereka apabila ada yang mendapat musibah.  

Dengan mengikuti asuransi syariah, seseorang berarti telah pula 
memenuhi asas jaminan sosial, baik jaminan individu dengan dirinya 
sendiri, jaminan individu dengan kerabatnya maupun jaminan individu 
dengan masyarakat. Sebagai anggota asuransi, maka seseorang telah 
menjamin dirinya akan kebutuhannya untuk dirinya sendiri. Selain 
menjamin dirinya, seorang peserta asuransi juga menjamin keluarganya 
akan suatu musibah yang mungkin terjadi. Dengan demikian, maka 
seorang peserta asuransi telah turut menjaga terciptanya jaminan 
sosial dalam masyarakat yang secara fardhu kifayah menjadi kewajiban 
masyarakat bersama.57

Dengan menggunakan perspektif teori Sadr tentang keadilan 
sosial,58 maka keberadaan lembaga asuransi ini sendiri dapat dijadikan 
alat untuk mencapai keadilan sosial. Sadr membagi keadilan sosial 
menjadi 2 (dua) subprinsip, yaitu: solidaritas publik (takaful amm), dan 
keseimbangan sosial (tawazun ijtima’i).

Kedua prinsip tersebut disuplai dari 2 (dua) karakteristik dasar, 
yaitu: realisme dan moralisme (akhlaqiyah). Lembaga asuransi dalam 
Islam bertujuan untuk meringankan beban sesama anggotanya dengan 
mekanisme tolong-menolong sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 
bukan lembaga yang semata-mata mencari keuntungan. Keuntungan 
bukan menjadi prioritas, namun sifatnya sebagai pelengkap. Namun 
demikian, pola mendapat keuntungan dari sebuah lembaga asuransi 
dalam Islam tidak terlepas dari solidaritas sesama anggota dan 
berkeseimbangan. 

57Sebagaimana dikemukakan oleh Afzalur Rahman dan Bagir Sadr (lihat teori 
jaminan sosial).

58Lihat teori dari Sadr.
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Solidaritas dan keseimbangan merupakan 2 (dua) kata kunci dalam 
mencapai keadilan sosial. Keseimbangan keuntungan antara anggota 
asuransi dan pengelola menjadi perhatian dalam lembaga asuransi dalam 
Islam. Sehingga, tercipta hubungan yang tidak diskriminatif antara 
pengelola dan anggota. Anggota dan pengelola sama-sama mendapat 
keuntungan yang proporsional.

Dari segi hukum perikatan, maka asuransi syariah (takaful) 
sebagai asuransi Islam harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu 
perjanjian. Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian menurut 
Chairuman adalah:59

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, maksudnya 
bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan 
hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan 
ketentuan hukum syariah adalah tidak sah dan dengan sendirinya 
tidak ada kewajiban masing-masing pihak untuk menepati atau 
melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, apabila 
isi perjanjian itu merupakan perbuatan melawan hukum (syariah) 
maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Harus adanya unsur saling rela di antara para pihak. Artinya 
perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan 
pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak 
rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus 
merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus jelas dan gamblang (dapat dimengerti), maksudnya apa 
yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang 
menjadi isi perjanjian. Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya 
kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka 
perjanjikan di kemudian hari.

Ketiga syarat sahnya perjanjian dalam Islam telah memenuhi 
kriteria keadilan yang dikehendaki Islam, yaitu mengenai kesepakatan 
yang tidak menyalahi syariah, adanya keridhaan di antara para pihak, 
dan terang/jelas apa yang diperjanjikan.

59Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 2-3.
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Dalam kontrak asuransi terdapat 2 (dua) pihak, yaitu: pihak 
perusahaan dan pihak pemegang polis atau nasabah.60 Pihak perusahaan 
bertindak sebagai pemegang amanah, sedangkan pemegang polis baik 
perseorangan atau lembaga sebagai pemilik modal. Istilah lainnya adalah 
Takaful Operation (TO) sebagai pemegang amanah dan Takaful Participants 
sebagai pemodal atau pemegang polis (TPs).

Kontrak/akad asuransi syariah saat ini lebih menyerupai hybrid 
contract/al-uquud al-murokkab atau disebut multi-akad. Hal tersebut karena 
harus ada minimal 2 (dua) akad sekaligus dalam setiap transaksinya, 
yaitu akad bilateral (akad tijari) dan akad unilateral (akad tabarru’) yang 
diterapkan secara bersama-sama. Dari segi hubungan para pihakya, 
dalam asuransi syariah terdapat 2 (dua) aspek hubungan kontraktual 
di antara 2 (dua) pihak, yaitu: pertama, hubungan kontraktual di antara 
kelompok sesama peserta, dan ke dua, hubungan kontraktual di antara 
kelompok peserta dan operator takaful.61

2.2.3. Model-Model Asuransi Syariah

Sebagaimana dibahas dalam banyak literatur, bahwa kontrak (akad) 
yang menjadi dasar pemberlakuan model asuransi. Kata “model” 
pada asuransi digunakan untuk menerjemahkan akad pada asuransi.62 
Jadi, model adalah akad dalam tataran aplikasi, bagaimana bentuk 
akad diaplikasikan dalam tataran praktik. Jika diperhatikan dari aspek 
etimologi, maka model diartikan sebagai contoh atau teladan.63

Masing-masing model mempunyai perbedaan hak dan kewajiban 
dari sisi perusahaan asuransi dan pihak tertanggungnya. Namun 
demikian, semua mempunyai tujuan yang sama yaitu berbagi risiko 
(risk sharing) di antara perusahaan dan pemegang polis. Dari aspek 

60Asmak Ab Rahman, Sistem Takaful di Malaysia, (Kuala Lumpur: University 
of Malaya, 2008), hal. 105. Lihat juga Simon Archer, Takaful Islamic Insurance, 
(Singapore, Wiley, 2009).

61Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, op.cit., hal. 47. Lihat juga Ahmed Salim 
Mulhim dan Ahmed Mohammed Sabbagh, The Islamic Insurance Theory and Practice, 
(Jordan University, t.t.), hal. 23, terdapat 5 akad dalam asuransi: “first, the collective 
Insurance Contract; second, the gift Contract; third, the agency contract; fourth, the mudarabah 
contract; fifth, the guaranty contract.”

62Wawancara dengan Syakir Sula pada tanggal 2 Februari 2015.
63John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: 

Garamedia, 1984), hal. 384.
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hukumnya, tidak ada keistimewaan antara satu model dengan model 
yang lain. Penentuan penggunaan satu macam model oleh operator 
takaful hanya didasarkan pada pertimbangan kelayakan dari segi ekonomi 
saja.64 

Salah satu prinsip yang penting yang menjadi nilai-nilai dalam 
pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan. Artinya, 
bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya 
dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, 
maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait 
dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak 
boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau 
merugikan nasabah.

Ditinjau dari sisi asuransi sebagai sebuah perusahaan, potensi 
untuk melakukan ketidakadilan sangatlah besar. Seperti adanya unsur 
dana hangus (pada saving produk), di mana nasabah yang sudah ikut 
asuransi (misalnya asuransi pendidikan) dengan periode tertentu, 
namun karena suatu hal ia membatalkan kepesertaannya di tengah jalan. 
Pada asuransi syariah, dana saving nasabah yang telah dibayarkan melalui 
premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil 
investasinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat 
Al-Maidah: 8:

Hai, orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-
orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi 
saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.

Pola hubungan antara peserta dan perusahaan digambarkan dalam 
bentuk akad. Fatwa DSN MUI telah memerintahkan agar setiap kontrak 
akad dijelaskan/dituliskan dalam kontrak atau polis asuransi, namun 
sayangnya tidak semua perusahaan melakukan hal tersebut mengingat 
belum ada bentuk baku dari standar kontrak tersebut.

64Modzlan Mohammad Hussain, Legal Issues in Takaful, dalam Takaful Islamic 
Insurance, Concepts and Regulatory Issues, (John Wiley and Sons (Asia) Pte. Ltd., 
2009), hal. 69.
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Sesuai dengan Fatwa DSN MUI65 dikenal ada 4 (empat) akad 
asuransi yang menghasilkan 4 (empat) model asuransi. Akad-akad 
tersebut adalah:

1. Tabarru’;

2. Mudharabah;

3. Mudharabah musytarakah;

4. Wakalah bil ujrah.

Keempat akad asuransi syariah tersebut diaplikasikan dalam 
bentuk hybrid atau ganda (al-uqud al-murakkabah), yaitu penggabungan 
2 (dua) jenis akad yang berbeda akibat hukumnya, dalam hal ini 
kombinasi antara akad tijari dan akad tabarru.’ Akad tijari diwakili oleh 
akad mudharabah musytarakah, mudharabah, atau akad wakalah bil ujrah. 
Sedangkan akad tabarru’ diwakili oleh akad hibah.

Antara akad tijari (mudharabah musytarakah, mudharabah atau wakalah 
bil ujrah) dengan akad tabarru’ (hibah) mempunyai sifat dan tujuan yang 
berbeda. Akad tabarru,’ yang menghasilkan model hibah, mempunyai 
sifat dan tujuan untuk menolong sesama anggota asuransi, maka ia 
selalu harus ada dalam setiap transaksi asuransi syariah. Akad tabbaru’ 
mempunyai sifat yang tidak mencari keuntungan, maka akad tabarru’ 
ini selalu harus digabungkan dengan salah satu akad tijari lainnya yaitu 
wakalah bil ujrah, mudharabah atau mudharabah musytarakah. Akad tijari ini, 
mempunyai sifat dan tujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented). 
Perbedaan sifat dan tujuan dari kedua akad tersebut berimplikasi pada 
pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi, 
yaitu adanya pemisahan dana. 

Menggabungkan 2 (dua) akad dalam satu transaksi, hybrid contract, 
seperti dalam asuransi syariah adalah sah dan boleh dilakukan. Hal 
tersebut berangkat dari kaidah, “hukum asal segala sesuatu adalah 
boleh.”66 Adanya kaidah ini adalah menjadi perangkat yang dipersiapkan 

65Lihat Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, Fatwa DSN MUI No. 
51/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN MUI No. 52 DSN-MUI/X/2006, dan Fatwa 
DSN MUI No. 53 DSN-MUI/X/2006.

66Abdul Haq, Ahmad Mubarok, Agus Rouf, Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah 
Fiqh Konseptual, (Surabaya: Khalista, 2006), hal. 151 dan 139. Kaidah ini merupakan 
subkaidah ke tiga dari kaidah asalnya, yaitu al-yakinu la yuzalu bil syaqqi, keyakinan 
tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan.
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oleh hukum Islam untuk menghadapi perkembangan zaman. Termasuk 
dalam bidang muamalah khususnya asuransi syariah.

Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan kaidah 
ini adalah al-Qur’an surat Al-A’raf: 33:

Katakanlah, “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, 
baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan 
dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, dan 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak 
menurunkan hujjah untuk itu, serta mengada-adakan terhadap 
Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Lebih jauh Asy-Sya’rawi menafsirkan ayat tersebut, sebagaimana 
dikutip dalam Tafsir Al-Misbah, bahwa adanya 4 (empat) hal yang 
diharamkan dalam ayat ini:67 pertama, dipeliharanya kesucian keturunan. 
Ke dua, diharamkan berbuat dosa seperti minum khamr dan berjudi. 
Ke tiga, dilarang hal-hal yang melampaui batas seperti berbuat zalim, 
mengambil hak orang dan menghalangi seseorang menikmati hasil 
usahanya. Dan ke empat, mempersekutukan Allah.

Dengan menggunakan interpretasi a contrario, maka ayat tersebut 
dapat digunakan sebagai dasar kaidah bahwa asal segala sesuatu adalah 
boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hal ini 
sesuai pula dengan sabda Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh 
Abu Darda:68

Sesuatu yang dihalalkan Allah adalah halal, sesuatu yang 
diharamkan Allah adalah haram. Sedangkan hal-hal yang tidak 
dijelaskan oleh Allah adalah merupakan pengampunan dari-Nya. 
Maka terimalah pengampunan dari-Nya. Dan Allah tidaklah lupa 
akan satu hal pun.

Hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum halal dan 
haram sudahlah jelas diatur oleh Allah. Untuk hal-hal yang tidak diatur 
secara tegas, maka dianggap sebagai pemberian ruang terbuka bagi 
manusia untuk berinovasi dan berkembang menurut tuntutan zaman. 
Dan Allah SWT sengaja membiarkan hal-hal yang tidak dijelaskan 

67Tafsir Al-Misbah, Vol. 4, hal. 93-95.
68Muhammad bin ‘Abd Allah al-Hakim al-Naysabur, Mustadrak al-Hakim; al-

Mustadrak ‘Ala al-Sahihain, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/1411 
H), hal. 406.
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guna memberikan anugerah kepada hambanya untuk mempermudah 
kehidupannya.

Termasuk dalam hal akad ganda ini (hybrid contract), walaupun tidak 
ada ayat yang jelas mengatur hal tersebut dan tidak pernah dicontohkan 
oleh Rasul penggunaannya, tetapi atas dasar pertimbangan kesesuaian 
dengan maqoshid asy-syariah, yaitu memberi kemudahan dan keadilan 
kepada nasabah serta keringanan dalam beban dan memberi ruang 
inovasi, maka hal ini boleh dilakukan.

Dalam Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-
MUI/X/2001 secara implisit mengisyaratkan diberlakukannya hybrid 
contract. Dalam bagian pertama, Ketentuan Umum poin 1 dijelaskan:

Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha 
saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/
pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 
melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Pada bagian ke dua fatwa tersebut diperjelas dengan ketentuan, 
“Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas 
akad tijarah dan/atau akad tabarru.’” Di sini digunakan dan/atau yang 
menunjukkan diberlakukannya lebih dari satu akad secara bersamaan. 
Akad tabarru’ menjadi akad utama pada setiap kontrak asuransi syariah. 
Akad tabarru’ ini yang tidak ditemui persamaannya dalam asuransi 
konvensional.

Berdasarkan paparan tersebut, maka berdasarkan akad yang telah 
ditetapkan dalam Fatwa-Fatwa DSN MUI menghasilkan model asuransi 
sebagai berikut:

1. Model hibah; 

2. Model wakalah bil ujrah; 

3. Model mudharabah musytarakah;

4. Model mudharabah.

Dari gambaran model yang dapat diterapkan pada asuransi syariah 
di Indonesia tersebut, maka model hibah merupakan model utama 
yang harus ada dan yang membedakan dengan asuransi konvensional. 
Sedangkan, model-model yang lain adalah model penyerta dari model 
hibah tersebut.
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2.2.3.1. Model Hibah

Model hibah berasal dari akad tabarru.’ Dari segi bahasa, tabarru’ artinya 
bersedekah atau berderma. Dalam arti yang lebih luas, tabarru’ adalah 
melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan.69 Jadi, masing-masing 
peserta asuransi berderma kepada sesama peserta asuransi untuk 
menghadapi risiko yang tidak diharapkan.

Akad tabarru’ adalah akad utama70 dan harus melekat pada setiap 
asuransi syariah. Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI 
No. 53/DSN-MUI/III/2006, bagian ke dua, “Akad Tabarru’ merupakan 
akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.” Akad tabarru’ 
ialah akad yang dilakukan antar peserta asuransi yang masing-masing 
peserta bersepakat untuk saling menolong menanggung risiko apabila 
salah satu peserta mendapat musibah. Caranya ialah masing-masing 
peserta memberikan kontribusi dana yang disebut dana tabarru.’ Konsep 
saling menanggung risiko seperti ini yang disebut dengan risk sharing,71 
dan model akad inilah yang dapat menghilangkan unsur gharar dan 
maysir dalam asuransi syariah.

Mustafa Ahmad Az-Zarqo dan Abu Zahra adalah ulama yang 
cukup lantang mengizinkan praktik asuransi dalam Islam. Menurutnya, 
asuransi dengan prinsip syariah telah bebas dari gharar dan orang 
yang berasuransi tidak mengharapkan keuntungan dari kemalangan 
orang lain.72 Hal yang terpenting dalam asuransi syariah adalah 
mengedepankan prinsip tolong-menolong.

Syafi’i Antonio mendefinisikan gharar atau excessive uncertainty 
dalam asuransi sebagai ketidakjelasan hubungan kontraktual antara 
perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Dalam bingkai hukum 
syariah.73 Secara lebih konkret, unsur gharar dalam asuransi ada 2 (dua) 
bentuk:

69Agus Edi Sumanto, dkk., Solusi Berasuransi, (Bandung: Salamadani, 2009), 
hal. 71.

70Menurut Azharuddin, Komisaris Jaya Proteksi Syariah, akad utama pada 
asuransi syariah adalah akad wakalah. Wawancara dengan Azharuddin dilakukan 
pada tanggal 19 Juni 2015.

71Ibid.
72Mohd. Ma’shum Billah, op.cit., hal. 50.
73Muhammad Syafi’i Antonio, Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam 

Arbitrase Islam di Indonesia (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), 
hal. 148.
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1. Ketidakpastian tentang berapa premi yang dibayar dan berapa ganti 
rugi yang akan diterima;

2. Ketidakpastian dari mana sumber dana pembayaran klaim.

Menurut Imam Qarafi, yang didukung oleh Ibn Taymiah, bahwa 
ada suatu kaidah yang berbunyi, “seluruh transaksi kebajikan (bukan 
komersil) tidak dapat dipengaruhi oleh unsur gharar dalam menentukan 
sah tidaknya suatu transaksi.” Yang termasuk transaksi kebajikan, 
antara lain, wasiat, hibah dan wakaf. Dan transaksi kebajikan tersebut 
termasuk transaksi tabarrua’at (dengan akad tabarru’). Dalam pemberian 
wasiat, hibah atau wakaf dapat terjadi adanya unsur gharar. Menurut 
mazhab Maliki hal itu dibolehkan, tetapi mazhab Syafi’i melarangnya.74 
Menurut mazhab Syafi’i, unsur gharar dilarang dalam semua transaksi 
termasuk transaksi tabarru’at, seperti akad pada wasiat dan hibah. 
Menurut mazhab Maliki, sah berwasiat terhadap sesuatu yang ma’dum 
(tidak ada) ketika wasiat dibuat. Menurut jumhur ulama Syafi’i tidak 
sah berwasiat atas sesuatu yang ma’dum karena penggunaan atas harta 
tidak dapat terlaksana tanpa adanya objek yang nyata (tasharuf).75

Maysir atau untung-untungan dalam praktik asuransi konvensional 
timbul sebagai akibat dari adanya ketidakjelasan kontrak/akad dan 
ketidakjelasan sumber dana klaim yang diterima nasabah yang 
mengalami musibah. Untuk itulah pada asuransi syariah diterapkannya 
akad tabarru’ agar dapat menghindari unsur maysir tersebut.

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan 
dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam 
riba. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, 
dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi 
konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi 
wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan 
serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus 
dipenuhi.76

74Husain Syahatah, op.cit., hal. 197-200. Bandingkan dengan pendapat 
Maslehuddin, hal. 157-158.

75Al-muhadzab, Jilid 1, op.cit., hal. 458 dan Mughni al-Muhtaj, Jilid 3, op.cit., 
hal. 45.

76Syakir Sula, loc.cit.
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Aplikasi dari Akad tabarru’ ini menghasilkan model hibah.77 Hibah 
termasuk dalam akad sepihak yang dapat diartikan dengan komitmen. 
Komitmen seseorang untuk melepaskan hartanya untuk kepentingan 
bersama. Komitmen tersebut memang selayaknya dituangkan dalam 
suatu dokumen dalam hal ini kontrak asuransi, agar masing-masing 
peserta mengetahui dengan jelas bahwa dana yang sudah dikeluarkan 
sudah menjadi dana untuk kepentingan bersama, bukan milik pribadi 
lagi.

Model hibah adalah model yang bukan bertujuan untuk mencari 
keuntungan melainkan untuk saling menolong di antara peserta 
asuransi. Penggunaan model hibah ini sesuai dengan yang diatur dalam 
Fatwa DSN MUI dan menetapkan bahwa akad tabarru’ yang digunakan 
adalah akad hibah.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, bagian ke dua 
Pasal 2 menentukan, “Akad tijarah adalah mudharabah, adapun akad 
Tabarru’ adalah hibah.” Kemudian diperjelas dalam Fatwa DSN MUI 
No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad tabarru’ dalam Asuransi, 
pada bagian ke dua mengenai ketentuan akad, Pasal 1, “Akad tabarru’ 
pada asuransi syariah dan reasuransi adalah semua bentuk akad yang 
dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan dan tolong-
menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.”

Perbuatan pelepasan hak seperti ini cukup dikenal dalam Islam 
dan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam al-Qur’an. Di antaranya 
terdapat dalam surat Al-Maidah: 2, “…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.”

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, an-Nasai, 
al-Hakim dan al-Baihaqi dikatakan, “saling memberi hadiahlah kamu 
dan saling mengasihi.”78

Kedudukan hibah sebagai harta pemberian adalah kuat sehingga 
tidak dapat ditarik kembali. Pasal 212 KHI dikatakan, “Hibah tidak dapat 

77Untuk di beberapa negara, tabarru’ ini menggunakan akad waqf.
78Ibn Hajar al-‘Ashqalani, As-Sayid Abdullah Hasyim al-Yamani al-Madani, ed., 

At-Talkhîsh al-Habîr, 3/69-70, (Madinah al-Munawarah), hal. 1384-1964, Abdurrauf 
al-Minawi, Faydh al-Qadîr, 3/357, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal. 1415–1994.
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ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat/Hadits, “Tidak halal bagi seorang lelaki untuk 
memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia 
mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu, hibah dari 
orang tua kepada anaknya.”

Model hibah yang digunakan dalam asuransi sesuai dengan yang 
difatwakan dalam Fatwa DSN MUI. Ada 3 (tiga) Fatwa DSN MUI 
yang mengatur model hibah ini, yaitu: Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-
MUI/X/2001, Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan Fatwa  
No. 81/DSN-MUI/III/2011. Dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 
pada Ketentuan Umum, poin 4 disebutkan, “Akad tabarru’ adalah semua 
bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong- 
menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.” 

Ekonomi Islam tidak berakar pada ekonomi kapitalis maupun 
ekonomi sosialis melainkan ekonomi yang independen dan objektif. 
Oleh sebab itu, Islam masih memelihara lembaga hak milik sekaligus 
memberikan batasannya dengan fungsi sosial dari kepemilikan tersebut. 
Sadr memperkenalkan 3 (tiga) jenis properti yang diakui dalam Islam, 
yaitu: pribadi, publik, dan milik pemerintah.79 Masing-masing properti 
tersebut mempunyai pembatas, yaitu pembatas yang bersifat subjektif 
dan yang bersifat objektif. Yang bersifat objektif adalah pembatasan 
pada level aturan baik itu aturan yang dibuat Allah maupun manusia. 
Sedangkan yang bersifat subjektif adalah pembatasan dari nilai-nilai 
moral yang diajarkan Islam dan tidak memaksa. Misalnya, setiap bentuk 
kedermawanan individu untuk membangun masyarakat dengan cara 
membagi kekayaannya.

Akad tabarru’ dalam bentuk hibah adalah salah satu unsur 
kedermawanan tersebut. Dia mempunyai unsur objektif (dasar hukum 
dalam Islam maupun hukum positif) dan juga memenuhi unsur 
subjektif, yaitu bersifat sukarela dan tidak dipaksakan. Setiap yang 
melakukan akad tabarru’ ini idealnya memahami kedua unsur tersebut 
sehingga tidak mengharapkan pengembalian dalam bentuk materi 
melainkan pengembalian dalam bentuk kebijakan antar sesama peserta 
asuransi.

79Chibli Mallat, op.cit., hal. 171.
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Keadilan sosial yang didapat melalui akad ini dapat ditinjau dari 
2 (dua) aspek, yaitu: pertama, aspek para pihak yang melakukan akad 
tabarru’ ini, dan ke dua, aspek solidaritas antar sesama peserta. Aspek 
para pihak yang telah memperlakukan harta kekayaannya untuk saling 
menolong dan sekaligus memenuhi tuntutan solidaritas publik dan 
keseimbangan sosial. Solidaritas publik merupakan aspek realisme dan 
keseimbangan sosial merupakan aspek moralisme. Kedua aspek tersebut 
terpenuhi dalam akad ini. Solidaritas publik dilembagakan dalam Islam 
dari yang bebannya wajib seperti zakat sampai dengan yang sunnah, 
seperti infaq, sedekah, hibah, dan wakaf. Sedangkan, aspek moralitas 
telah diajarkan Islam dalam faktor akhlaknya.

Masih dalam fatwa yang sama, dalam bagian ke dua, akad dalam 
asuransi:

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas 
akad tijarah dan/atau akad tabarru.’

2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. 
Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. 

3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;

b. Cara dan waktu pembayaran premi;

c. Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat 
yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru,’ 
pada bagian ke tiga, ketentuan akad:

1. Dalam akad Tabarru,’ harus disebutkan sekurang-kurangnya:

a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;

b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun 
tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;

c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;

d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi 
yang diakadkan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010 
tentang   Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan 
Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah diatur bahwa:
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Pasal 1 poin 7:

Akad Tabarru’ adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu 
Peserta kepada Dana Tabarru’ untuk tujuan tolong-menolong di antara 
para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Pasal 8:

Akad tabarru’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memuat 
sekurang-kurangnya:

a. Kesepakatan para peserta untuk saling tolong-menolong (ta’awuni);

b. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;

c. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok;

d. Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim;

e. Ketentuan mengenai boleh tidaknya kontribusi ditarik kembali 
oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta;

f. Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian surplus 
underwriting dan;

g. Ketentuan lain yang disepakati.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut mengandung makna bahwa 
model hibah ini adalah model utama dalam asuransi dengan 
menggunakan akad tabarru.’ Akad tabarru’ ini merupakan akad wajib 
dan utama dalam asuransi syariah. Tetapi, akad ini tidak berdiri sendiri, 
akad tabarru’ harus didampingi oleh salah satu akad lainnya, baik itu 
wakalah bil ujrah, mudharabah atau mudharabah musytarakah. Untuk 
asuransi umum, kerugian biasanya didampingi oleh akad wakalah bil-
ujrah (contoh Jaya Proteksi) dan untuk asuransi jiwa bisa didampingi 
oleh akad wakalah maupun akad mudharabah (contoh Prudential dan 
Al-Amin). Akad tabarru’ adalah akad yang dilakukan antar peserta 
asuransi, sedangkan akad wakalah/mudharabah/mudharabah musytarakah 
akad antara peserta dengan perusahaan untuk mengelola dana tabarru.’

Dana dari akad tabarru’ harus dipisah dari dana wakalah bil ujrah. 
Pemisahan dilakukan sejak perusahaan mendapat amanah untuk 
mengelola dana yang dihibahkan oleh peserta tersebut. pada saat peserta 
mengikuti program asuransi dan membayar premi/kontribusi, maka 
kontribusi tersebut dibagi 2 (dua) macam, yaitu dana tabarru’ dan dana 
ujrah perusahaan. Dana tabarru’ adalah dana hibah yang dikumpulkan 

D
U

M
M

Y



Hukum Asuransi Syariah: Prinsip Keadilan Dalam Asuransi  Syariah106

oleh peserta sebagai dana tolong-menolong (dana kebajikan) untuk 
membantu peserta yang mendapat musibah. Dana tabarru’ ini akan 
dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan 
dana peserta tabarru’ dan secara otomatis dana tersebut menjadi aset 
kelompok dana peserta tabarru’ (DPT).80 Hal ini sebagaimana diatur 
dalam bagian ke lima Fatwa DSN MUI No. 53.

Selain dana tabarru,’ ada dana ujrah yang diperoleh dari akad 
wakalah. Dana ujrah ini diperuntukkan bagi perusahaan atas jasanya 
mengelola dana tabarru.’ Dana ujrah ini menjadi milik perusahaan dan 
peruntukannya adalah untuk membiayai operasional perusahaan. Secara 
otomatis, maka dana ujrah ini menjadi milik dana pemegang saham 
(karena bentuk perusahaannya PT). Pemisahan dana ini sebagaimana 
diamanatkan dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 
tentang Akad Tabarru,’ bagian ke lima tentang pengelolaan:

1. Pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya;

2. Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan 
dibukukan dalam akun tabarru’;

3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh 
bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah 
Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah 
bil Ujrah. 

Dalam Fatwa DSN MUI tidak menentukan besaran pembagian 
proporsi dana tabarru’ dan dana ujrah. Pemerintah pun belum mengatur 
masalah tersebut sampai saat ini. Yang terjadi di lapangan adalah 
terdapat perbedaan besaran proporsi pembagian tabarru’ dan ujrah 
antara perusahaan asuransi. Bahkan bukan sekedar perbedaan antar 
perusahaan asuransi melainkan dalam satu perusahaan bisa berubahan 
kebijakan pembagian nisbah antara dana tabarru’ dan dana ujrah. 

Dalam menentukan besaran proporsi pembagian tabarru’ dan ujrah 
ada beberapa pertimbangan:81 

80Novi Puspitasari, “Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah pada Bisnis Asuransi 
Umum Syariah di Indonesia,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, (Vol. 9, No. 
1, Juni 2012).

81Ibid.
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a. Adanya etika bahwa tabarru’ tidak boleh lebih kecil dari ujrah karena 
harus diutamakan adanya dana tolong-menolong;

b. Kesepakatan dengan retakaful yang berhubungan dengan claim record 
dari tahun sebelumnya;

c. Operational expenses (biaya untuk operasional perusahaan).

Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru,’ maka boleh 
dilakukan beberapa alternatif: pertama, diperlakukan seluruhnya sebagai 
dana cadangan dalam akun tabarru,’ ke dua, disimpan sebagai dana 
cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang 
memenuhi syarat manajemen risiko, dan ke tiga, disimpan sebagai dana 
cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan 
asuransi dan para peseta sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan 
terhadap salah satu alternatif tersebut harus dituangkan dalam akad.

Dengan dasar ketentuan dan kepentingan para pihak, maka idealnya 
akad tabarru’ tersebut harus jelas (dituliskan) dalam kontrak polis. 
Namun dalam praktiknya, tidak semua kontrak polis memuat akad 
tabarru’ ini. Hanya beberapa perusahaan saja yang menuliskan secara 
jelas klausula tabarru’-nya.

Sehubungan dengan pembahasan tersebut, berikut ini akan 
dijelaskan temuan pada praktik di beberapa kontrak polis asuransi 
syariah di Indonesia:

  Jaya Proteksi dalam surat kontrak polisnya tidak memuat mengenai 
akad tabarru’ ini secara rinci. Untuk akad, yang diatur hanyalah akad 
wakalah bil ujrah, yang merupakan akad pendamping dari tabarru.’ Dalam 
Bab II mengenai Akad, Pasal 1, Akad:

1. Polis ini dibuat berdasarkan akad wakalah bil Ujrah dan akad 
mudharabah sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis;

2. Akad wakalah bil-ujrah digunakan dalam pengelolaan risiko dana 
tabarru’ yang meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, 
pembayaran santunan/klaim, underwriting, pengelolaan portofolio 
risiko, pemasaran dan/atau investasi;

3. Akad mudharabah digunakan untuk pengelolaan investasi dana 
tabarru;

4. Berdasarkan akad wakalah bil-ujrah, kontribusi yang dibayarkan 
oleh peserta terdiri dari dana tabarru’ dan ujrah yang besarnya 
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sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis. Sedang hasil investasi 
dana tabarru’ melalui akad mudharabah akan diberikan sesuai nisbah 
bagi hasil berdasarkan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam 
ikhtisar polis.

Al-Amin dalam kontrak polis asuransi syariah: Pasal 2 Akad 
Tabarru’:

(1) Peserta yang diasuransikan setuju untuk mengikatkan diri dengan 
peserta lainnya dalam suatu akad tabarru’ dengan ikut serta dalam 
skema Asuransi Jiwa Syariah ini atas dasar prinsip tolong-menolong 
(ta’awun), saling menanggung (takafulli) dan saling melindungi 
(ta’min) dalam menghadapi sesuatu musibah;

(2) Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam 
ayat (1) Pasal ini, para peserta yang diasuransikan akan saling 
memberi iuran tabarru’ dalam bentuk pembayaran kontribusi dan 
mengumpulkannya dalam satu dana tabarru’ dengan menunjuk 
PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin sebagai wakil dari para peserta 
yang diasuransikan untuk mengelola administrasi dan pengelolaan 
asuransi syariah serta dana Investasi berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah;

(3) Pengelola wajib membentuk dana tabarru’ untuk setiap lini usaha. 
Dalam hal hukum jumlah bilangan besar untuk setiap lini usaha 
belum dapat dipenuhi, pengelola akan membentuk dana tabarru’ 
secara gabungan dari beberapa lini usaha;

(4) Dana tabarru’ hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang diatur 
dalam polis ini dan peserta tidak dapat menarik dana tabarru’ 
yang sudah dibayarkan dalam hal peserta membatalkan polis atas 
permintaan sediri kecuali telah disepakati antara pengelola dan 
para peserta pada saat akad dilakukan;

(5) Jika dana tabarru’ tidak mencukupi untuk membayar manfaat 
asuransi syariah, maka pengelola akan memberikan qardh 
untuk menutupi kekurangan tersebut secara tunai, yang wajib 
dikembalikan kepada pengelola dalam hal terdapat surplus 
underwriting.

Prudential Syariah, dalam kontrak polis asuransi terdapat ketentuan 
sebagai berikut:
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1.1  Akad wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kewenangan 
oleh Pemegang polis kepada pihak kami untuk mengelola dan 
menginvestasikan kontribusi dengan memberikan sejumlah biaya 
(ujrah) yang disepakati;

1.12. Dana Tabarru’ adalah kumpulan hibah yang terkumpul dari 
seluruh pemegang polis asuransi untuk keperluan tolong-
menolong (antara lain dalam bentuk pembayaran manfaat 
asuransi selain nilai tunai) apabila atas diri peserta atau para 
peserta terjadi peristiwa yang ditanggung;

1.15. Hibah suatu jumlah uang ke dalam dana tabarru’ yang telah 
disanggupi oleh anda, untuk keperluan tolong-menolong bila 
peserta atau para peserta ada yang mengalami suatu peristiwa 
yang ditanggung yang atas peristiwa tersebut harus dibayar 
manfaat asuransi yang bersangkutan.

Jaya Proteksi (Japro) Syariah, dalam akad Polisnya disebutkan 
sebagai berikut:

Bab I tentang Definisi angka 5: “Akad Tabarru’ adalah akad hibah 
dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana Tabarru’ 
untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat 
dan bukan untuk tujuan komersial.” Kemudian pada angka 11 ditentukan 
mengenai dana tabarru’ sebagai berikut, “Dana Tabarru’ adalah kumpulan 
dana yang bersaldari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannya 
sesuai dengan akad Tabarru’ yang disepakati.”

Dari ketiga contoh kontrak asuransi di atas, hanya perusahaan 
asuransi Al-Amin yang membuat ketentuan tersendiri tentang akad 
tabarru.’ Jaya Proteksi dan Prudential tidak menyebutkan tentang akad 
tabarru,’ dengan demikian, tidak ada ketentuan mengenai kewajiban 
masing-masing pihak terhadap akad tersebut. Bahkan, keberadaan 
akad tersebut saja tidak jelas. Yang disebut hanya dana tabarru,’ yaitu 
kumpulan dana hibah yang berasal dari kontribusi para peserta yang 
diasuransikan yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad 
tabarru’ yang disepakati.82 Dari definisi tersebut jelas bahwa dana 
tabarru’ berasal dari akad tabarru.’ Artinya, keberadaan dana tabarru’ 
harus didahului dengan adanya akad tabarru.’

82Kontrak Polis Al-Amin, Pasal 1 (20).
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Sebenarnya dalam Fatwa DSN MUI dan PMK sudah jelas diatur 
penyebutan akad tabarru’ dalam kontrak polis. Artinya, kedua peraturan 
tersebut menghendaki disebutkannya akad tabarru’ dalam kontrak polis 
agar jelas kedudukan para pihak dan jelas pula kedudukan dananya. 
Keberagaman dalam kontrak asuransi syariah saat ini memang dapat 
dimaklumi karena belum ada standar kontrak yang dapat dipedomani. 
Hal ini menimbulkan kelemahan, baik dari aspek hukum secara umum 
maupun hukum Islam itu sendiri, serta tidak jelasnya kedudukan para 
pihak dalam akad tabarru’ tersebut. Ketidakjelasan akan keberadaan 
akad tabarru’ tersebut membuat peluang timbulnya ketidakadilan di 
antara para anggota dan antara anggota dengan perusahaan. Peluang 
ketidakadilan tersebut karena masing-masing pihak tidak mengetahui 
hak dan kewajibannya secara pasti.

Pencantuman akad tabarru’ dalam kontrak polis Al-Amin sudah 
sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK No. 18/PMK.010/2010  
Pasal 1 poin 7 serta Pasal 8 yang menentukan bahwa dalam akad 
tabarru’ harus bertujuan tolong-menolong (takafuli) dan dalam 
kontrak juga harus menggambarkan kewajiban masing-masing 
pihak. 

Al-Amin, dalam kontrak polisnya menjelaskan bahwa tujuan 
kontrak ini untuk tolong-menolong, sebagaimana dituangkan dalam 
Pasal 2 ayat (1) tentang Akad Tabarru:

Peserta yang diasuransikan setuju untuk mengikatkan diri dengan 
peserta lainnya dalam suatu akad tabarru’ dengan ikut serta dalam 
skema asuransi jiwa syariah ini atas dasar prinsip tolong-menolong 
(ta’awun), saling menanggung (takafulli) dan saling melindungi 
(ta’min) dalam menghadapi satu musibah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Kontrak Polis Al-Amin, 
menggambarkan kewajiban para pihak sebagai berikut: 

Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam 
ayat (1) Pasal ini, para peserta yang diasuransikan akan saling 
memberi iuran tabarru’ dalam bentuk pembayaran kontribusi dan 
mengumpulkannya dalam suatu dana tabarru’ dengan menunjuk 
PT.Asuransi Jiwa Al-Amin sebagai wakil dari para peserta yang 
diasuransikan untuk mengelola administrasi dan pengelolaan 
Asuransi Syariah serta dana investasi berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah.
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Pasal 2 ayat (3) menjelaskan kewajiban pengusaha sebagai 
pemegang amanah, “Pengelola wajib membentuk dana tabarru’ untuk 
setiap lini usaha. Dalam hal jumlah bilangan besar untuk setiap lini 
usaha belum dapat dipenuhi, Pengelola akan membentuk dana tabarru’ 
secara gabungan dari beberapa lini usaha.”

Dalam kontrak asuransi Al-Amin sudah memenuhi ketentuan 
yang diatur dalam fatwa maupun PMK. Mulai dari penyebutan akadnya 
(tabarru’), tujuan, sampai kepada tanggung jawab para pihak. Selain 
itu, dengan ditulisnya akad tabarru’ tersebut memberi gambaran yang 
jelas bahwa telah terjadi hybrid, yaitu: pertama, terjadi kontrak sesama 
pemegang asuransi, dan ke dua, kontrak antara peserta asuransi kepada 
perusahaan sebagai pemegang amanah.

Keberadaan dana tabarru’ memang selayaknya dituliskan dalam 
setiap polis asuransi syariah. Terhadap dana tabarru’ tersebut terdapat 
2 (dua) alternatif ketentuan hukum, yaitu: apabila terjadi surplus 
undrwriting dari investasi dana tabarru’ dan adanya kemungkinan 
pengembalian dana tabarru’ terhadap kondisi tertentu sebagaimana 
diatur dalam Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011.

Apabila dana tabarru’ tersebut  terdapat surplus underwriting 
atau keuntungan dari dana tabarru’ yang diinvestasikan, maka dapat 
dilakukan salah satu alternatif berikut ini sebagaimana diatur dalam 
Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006:

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru,’ maka boleh 
dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: 

a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun 
tabarru.’

b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan 
sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat 
aktuaria/manajemen risiko.

c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan 
sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta 
sepanjang disepakati oleh para peserta.

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui 
terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. D
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Selain Fatwa DSN MUI, tersebut hal itu juga diatur dalam PMK 
18/PMK.010/2010. Contoh mengenai hal itu, antara lain, dapat dilihat 
pada Pasal 13 PMK 18/PMK.010/2010 mengenai surplus underwriting 
dijelaskan sebagai berikut:    

(1) Surplus underwriting dapat dibagikan dengan pilihan pembagian 
sebagai berikut:

a. Seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru;’

b. Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru’ dan sebagian 
dibagikan kepada Peserta; atau

c. Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru,’ sebagian 
dibagikan kepada peserta dan sebagian dibagikan kepada 
perusahaan

(2) Pilihan pembagian surplus underwriting sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib dimuat di dalam Polis.

(3) Pilihan pembagian surplus underwriting sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan proporsi pembagian surplus underwriting tidak dapat 
diubah sampai dengan berakhirnya polis.

(4) Surplus underwriting yang dapat dibagikan dihitung berdasarkan 
kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (cash basis).

(5) Dalam hal pembagian surplus underwriting kepada peserta secara 
ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian 
yang akan dibagikan, perusahaan tidak dapat mengambil bagian 
peserta tersebut, dan dapat menambahkannya ke dalam dana 
tabarru.’

(6) Pemanfaatan bagian surplus underwriting peserta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) wajib diatur dalam polis.

Dalam praktiknya, surplus underwriting dana tabarru’ tiap perusahaan 
asuransi mempunyai ketentuan yang berbeda seperti di bawah ini:

Ketentuan dalam Polis Asuransi Syariah Prudential83 ditentukan 
sebagai berikut:

Apabila pada akhir satu tahun keuangan terdapat kelebihan/surplus 
uang dalam dana tabarru’ maka 30% (tiga puluh persen) dari 
kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam dana tabarru,’ 14% 

83Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential, Dana Tabarru,’ poin 11.4.
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(empat belas per seratus) merupakan hak dan diserahkan kepada 
kami sebagai bagian keuntungan kami dan 56% (lima puluh enam 
per seratus) dibagikan kepada seluruh pemegang polis sehubungan 
dengan pertanggungan jiwa syariah yang kami selenggarakan/kelola 
yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

11.4.1. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada pemegang 
polis yang bersangkutan sampai tanggal 31 Desember tahun 
keuangan yang bersangkutan; dan

11.4.2. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan peserta 
yang atas dirinya diterbitkan polis telah diasuransikan 
sekurang-kurannya 1 (satu) tahun; dan

11.4.3. Polis berlaku (inforce) dan iuran tabarru’ telah dibayar 
sampai dengan tanggal 31 desember tahun keuangan yang 
bersangkutan; dan

11.4.4. Polis berlaku pada saat dibagikannya surplus.

Dalam Polis yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-
Amin terdapat sedikit perbedaan dalam pengelolaan dana tabarru’ 
tersebut sebagai berikut:

Pasal 15:

(3) Peserta berhak atas Surplus Underwriting dengan ketentuan bahwa:

 a. Polis telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan 
pada saat perhitungan Surplus Underwriting;

 b. Peserta tidak pernah mengajukan santunan atau menerima 
santunan Asuransi Syariah (selain nilai dana investasi, jika 
ada) dalam 3 (tiga) bulan sebelum penghitungan Surplus 
Underwriting; dan

 c. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus 
Underwriting.

Ketentuan dana tabarru’ pada Asuransi Kerugian Jaya Proteksi 
Takaful:

7.  Syarat peserta yang berhak mendapatkan alokasi surplus underwriting 
dana tabarru’ setelah periode polis berakhir adalah:

7.1. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak 
sedang mengajukan klaim; dan
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 7.2. Peserta tidak membatalkan polis; dan

7.3. Peserta telah melunasi kontribusi.

Selain pengaturan mengenai surplus underwriting dana tabarru,’ 
dana tabarru’ itu sendiri dapat dikembalikan kepada peserta dalam hal 
tertentu sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI/
III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi 
yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Dalam bagian ke dua 
mengenai ketentuan hukum diatur sabagai berikut:

1.   Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta 
kembali Dana Tabarru’ yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan 
Asuransi sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara kolektif;

2.     Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil 
peserta Asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan Dana 
Tabarru’ sebagaimana dimaksud dalam butir 1;

3. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana 
Tabarru’, memiliki kewenangan untuk membuat aturan aturan 
mengenai penggunaan Dana Tabarru,’ termasuk mengembalikan 
Dana Tabarru’ kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti 
sebelum masa perjanjian berakhir;

4.  Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan 
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada 
Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan 
secara jelas sejak akad dilakukan; dan

5.   Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan 
sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil 
dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah 
harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Dana 
Tabarru,’ termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana 
Tabarru’ kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti 
sebelum masa perjanjian berakhir.

Dalam penerapan ketentuan tersebut terdapat beragam aturan yang 
diterapkan dalam perusahaan asuransi syariah. Dalam Polis Asuransi 
Jiwa Syariah al-Amin ada satu pasal khusus yang mengatur tentang 
penggunaan dana tabarru’ sebagai berikut:
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Pasal 14 Penggunaan Dana Tabarru’:

(1) Kekayaan dan kewajiban Dana Tabarru’ merupakan kekayaan dan 
kewajiban para peserta yang diasuransikan secara kolektif yang 
hanya dapat dipergunakan oleh pengelola untuk:

a. Pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah 
atau pihak lain yang berhak;

b. Pembayaran kontribusi reasuransi;

c. Pembayaran kembali qard ke Pengelola; dan/atau

d. Pengembalian Dana Tabarru.’

(2) Pengembalian Dana Tabarru’ sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 
ini dapat dilakukan sebagai akibat dari:

a. Pembatalan polis dalam masa tenggang waktu yang 
diperkenankan (freelock period);

b. Penghentian polis oleh peserta sebelum masa asuransi 
berakhir;

c. Penghentian polis oleh pengelola sebelum masa asuransi 
berakhir;

d. Pembayaran kontribusi dana tabarru’ yang lebih besar dari 
seharusnya.

(3) Apabila terjadi pembatalan polis dalam jangka waktu 14 hari sejak 
tanggal diterbitkannya polis sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (2) butir a Pasal ini, maka kontribusi yang belum dialokasikan 
dalam masa melihat dapat dikembalikan kepada peserta

(4) Dalam hal peserta yang diasuransikan berhenti sebelum masa 
asuransi syariah berakhir maka peserta yang diasuransikan secara 
kolektif memiliki kewenangan untuk dapat meminta pengembalian 
kontribusi atas iuran dana tabarru’ jika disepakati dan dinyatakan 
secara jelas sejak akad dilakukan.

a.  Kewenangan pengelola dalam kapasitasnya sebagai wakil 
peserta yang diasuransikannya secara klektif untukdapat 
mengembalikan kontribusi atas iuran dana tabarru’ ditetapkan 
pada ketentuan polis.

b.  Apabila telah terjadi santunan asuransi syariah yang melebihi 
jumlah kontribusi yang dibayarkan peserta dan/atau telah 
terjadi kerugian total yang mengakibarkan asuransi syariah 

D
U

M
M

Y



Hukum Asuransi Syariah: Prinsip Keadilan Dalam Asuransi  Syariah116

berakhir secara otomatis, maka pemegang polis dan/atau 
peserta tidak berhak atas pengembalian kontribusi.

Dalam Polis Asuransi Jaya Proteksi diatur dalam Pasal 27 (2) 
sebagai berikut:

Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) di atas, kontribusi akan dikembalikan secara prorata 
untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah 
dikurangi biaya akuisisi pengelola. Namun demikian, dalam hal 
penghentian pertanggungan dilakukan oleh Peserta dan selama jangka 
waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang 
jumlahnya melebihi jumlah kontribusi yang tercantum dalam ikhtisar 
pertanggungan, maka peserta tidak berhak atas pengembalian kontribusi 
untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

Dalam Polis Asuransi Prudential diatur dalam Poin 11.4:

11.4. Apabila hasil perhitungan menunjukkan angka positif maka 
terdapat kelebihan (surplus) dana tabarru’ dan apabila hasil 
perhitungan menunjukkan angka negatif maka terdapat 
kekurangan (defisit) dana tabarru.’

 Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat kelebihan/
surplus uang dalam dana tabarru’ maka 30% (tiga puluh per 
seratus dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam dana 
tabarru,’ 14% (empat belas per seratus) merupakan hak dan 
diserahkan kepada Kami sebagai bagian keuntungan Kami dan 
56 % (lima puluh enam per seratus) dibagikan kepada seluruh 
pemegang polis sehubungan dengan pertanggungan jiwa syariah 
yang kami selenggarakan/kelola yang memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut:

11.4.1. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada pemegang 
polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 
Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan

11.4.2. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan 
Peserta yang atas dirinya diterbitkan Polis telah 
diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan

11.4.3. Polis berlaku (inforce) dan iuran tabarru’ telah dibayar 
sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan 
yang bersangkutan; dan
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11.4.4. Polis berlaku pada saat dibagikannya surplus. Dalam hal 
pemegang Polis tidak memenuhi persyaratan tersebut di 
atas, maka pemegang Polis mengikhlaskan bagian surplus 
underwriting yang menjadi haknya untuk dihibahkan ke 
dalam dana tabarru.’

11.5.  Surplus, apabila ada, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 
tahun keuangan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-
lambatnya tanggal 30 April tahun keuangan berikutnya.

11.6. Besarnya bagian kelebihan/surplus yang dibagikan untuk 
seorang pemegang polis proporsional dengan jumlah bulan 
masa asuransi peserta yang bersangkutan dalam tahun keuangan 
yang bersangkutan dalam tahun keuangan yang bersangkutan 
dan jumlah uang yang dihibahkannya ke dalam dana tabarru.’

11.7. Kelebihan/surplus didistribusikan kepada pemegang polis yang 
berhak dalam bentuk unit (surplus yang hendak didistribusikan 
terlebih dahulu dijadikan unit).

11.8. Dalam hal pemegang Polis yang pada saat berakhirnya suatu 
tahun keuangan berhak atas bagian surplus namun pada saat 
pembagiannya menjadi tidak berhak atas bagian surplus maka 
jumlah bagian surplus yang sedianya dialokasikan untuk 
pemegang polis yang bersangkutan harus dikembalikan ke dalam 
dana tabarru.’

Penerapan dari Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, 
Fatwa DSN MUI No. 81/DSN-MUI/2011 dan PMK 18/PMK-010/2010 
beragam, karena DSN sendiri memberi alternatif pelaksanaannya. 
Tetapi, pada intinya ketentuan tersebut tidak menyimpang dari apa 
yang telah digariskan dalam fatwa tersebut. 

Adanya ketentuan mengenai pengembalian surplus underwriting dana 
tabarru’ dan pengembalian dana kontribusi bagi peserta yang berhenti 
sebelum masa perjanjiannya berakhir menambah kejelasan bahwa 
dana yang sudah dihibahkan masih mungkin dinikmati kembali oleh 
si pemberi hibah. Oleh sebab itu, Mohd. Ma’ssum Billah berpendapat 
bahwa lebih tepat apabila digunakan akad masahamah.84

84Ma’shum Billah, op.cit.
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Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dana tabarru’ dari 
akad hibah masih dikembalikan kepada pemberi hibah tersebut dalam 
3 (tiga) kemungkinan:

1. Apabila peserta mendapat musibah, maka dana penggantian 
terhadap kerugian yang diderita diambil dari dana tabarru.’

2. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, dalam posisi dana 
tabarru’ surplus, maka bagi peserta yang belum pernah melakukan 
klaim sampai habis masa kontrak polis, akan mendapat keuntungan 
dari dana tabarru’ tersebut.

3. Apabila peserta asuransi berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, 
maka dana kontribusinya (tabarru’) dapat dikembalikan kepada 
peserta dengan ketentuan-ketentuan kusus.

Dari 3 (tiga) kemungkinan pengembalian dana tabarru’ tersebut 
apabila dilihat dari aspek keadilan, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Bahwa peserta memperoleh kembali manfaat dari dana hibahnya 
dengan cara penutupan atas kerugian yang diderita apabila dia mendapat 
musibah, maka hal tersebut dapat ditolerir, karena awalnya memang 
diniatkan tolong-menolong artinya ada unsur timbal baik di antara 
peserta tersebut. Namun, pembagian dana surplus underwriting dari 
dana tabarru’ dan pengembalian sebagian dana kontribusi bagi peserta 
yang berhenti sebelum habis masa perjanjiannya juga bukan merupakan 
hal yang jelas dilarang bahkan menunjukkan salah satu prinsip keadilan 
sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa: 58 dan dimuat 
dalam konsiderans Fatwa DSN MUI No. 53 dan No. 81:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan 
hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Faktor penguat lainnya adalah karena dalam muamalah Islam 
segala sesuatu tergantung apa yang sudah disepakati sebagaimana 
Hadits Rasulullah s.a.w., “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” Oleh sebab itu, dalam Polis asuransi harus 
benar-benar diperhatikan ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan 
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dalam Perusahaan Asuransi agar tidak menyalahi ketentuan dalam 
hukum Islam.

Pengaturan mengenai ganti kerugian dalam asuransi syariah bisa 
dianalisis dari 2 (dua) prinsip yang berlaku dalam asuransi: pertama, 
prinsip indemnitas (keseimbangan), dan yang ke dua, prinsip keadilan. 
Prinsip indemnitas artinya dalam asuransi harus ada keseimbangan 
antara risiko yang dialihkan dengan jumlah premi yang dibayarkan. 
Atau juga dapat dikatakan bahwa penanggung membayar ganti rugi 
kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita, 
yang besarnya juga diseimbangkan dengan penutupan asuransi yang 
dilakukan oleh pihak tertanggung atas objek tersebut. Keseimbangan 
dalam hal ini tidak ditujukan pada perhitungan nilai yang sama besar 
antara pembayaran premi dan penggantian kerugian, namun yang 
dimaksud dengan “seimbang” adalah adanya hak dan kewajiban yang 
bertimbal balik antara kedua belah pihak.

Kontrak asuransi adalah sebuah perjanjian antara pihak penanggung 
dan tertanggung. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian 
menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Oleh karenanya, 
perikatan ini dapat dikatakan sebagai hubungan hukum menyangkut 
harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak 
dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan atau 
tidak melakukan.

Dalam prinsip indemnitas ini dinyatakan bahwa pertanggungan 
bertujuan memberikan penggantian atas kerugian dan bahwa 
penggantian itu tidak boleh melebihi kerugian riil tertanggung. Prinsip 
indemnitas85 adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena 
indemnitas merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan 
member arah tujuan dari perjanjian asuransi. Namun demikian, asas 
ini hanya khusus ada pada asuransi kerugian, bukan pada asuransi 
jiwa, perjanjian asuransi memiliki tujuan utama dan spesifik, yaitu 
untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung 
oleh pihak penanggung.

85“Settelement on an indemnity basis means that a deducation is made for wear and 
tear. The amount paid is that required to replace the item with an item the same age and in 
the same condition.” Anonymous, An Introduction to Personal General Insurances, Study 
Course Distance Learning Division (Sevenoaks Kent: Print and Collated in Great 
Britain, 1996), hal. 44.
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Pencantuman prinsip ini untuk menghindari pertaruhan dan 
perjudian. Sedangkan batas tertinggi kewajiban penanggung adalah 
mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi yang sama dengan 
posisi sebelum terjadi kerugian, seandainya terjadi kerugian. Perjanjian 
asuransi yang memungkinkan tertanggung mendapat untung atas 
terjadinya peristiwa yang diasuransikan itu, berarti melanggar prinsip 
indemnitas dan dapat merugikan perusahaan asuransi. Simpulannya, 
principle of indemnity dalam asuransi syariah adalah dalam bentuk 
santunan yang akan diberikan pada peserta asuransi yang mengalami 
kerugian.

Pada asuransi syariah, asas idemnitas juga berlaku dalam 
menentukan standar ganti rugi (kafalah), jika melihat metode 
indemnitas yang terdapat dalam sisteim konvensional, maka metode 
ini kurang cocok dipakai dalam asuransi syariah apabila tujuan yang 
diharapkan adalah memberikan ganti rugi berdasarkan jumlah kerugian 
yang timbul. Kafalah atau dhaman yang merupakan landasan ganti rugi 
dalam konsep fikih menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus 
sesuai dengan jumlah kerugian yang ada tanpa dikurangi atau dilebihkan 
dari nilainya. Berbeda halnya dengan sistem indemintas, di mana prinsip 
yang berlaku tidak memenuhi standar ganti rugi seperti yang diharapkan 
oleh kafalah atau dhaman. Bahkan, dalam kafalah atau dhaman terhadap 
kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan pihak ke tiga pun harus 
diberikan ganti kerugian tanpa ada risiko bagi tertanggung.86

Dalam asuransi syariah, aturan-aturan yang memberatkan 
tertanggung dalam penerimaan ganti rugi seperti yang terdapat dalam 
asuransi konvensional idealnya dapat dihilangkan, mengingat tujuan dari 
ganti rugi itu adalah menutup maslahat yang hilang tanpa membebani 
pihak yang tertimpa musibah, khususnya terhadap kerugian atau 
musibah yang di luar wewenang peserta/tertanggung. Apalagi ketika 
kondisi perusahaan asuransi memiliki jumlah premi yang meningkat 
dan kondisi klaim yang tidak tinggi. Dalam keadaan perusahaan yang 
demikian selayaknya perusahaan dapat memberikan pertolongan kepada 
yang mendapat risiko sebagai wujud ta’awun. Sayangnya, perusahaan 
asuransi syariah yang ada saat ini masih menerapkan pola ganti rugi 

86Syams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-
Wajiz, Jil. I, (Mishr: al Adab wa al Mu’ayyad, 1317 H), hal. 208.
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sebagaimana yang berlaku pada asuransi konvensional. Perbedaannya 
baru pada masalah akad, investasi dan serta keberadaan Dewan 
Pengawas Syariah.87

Jika prinsip indemnitas dikaitkan dengan adanya pemberian dana 
surplus underwriting dan/atau pengembalian kontribusi kepada peserta 
dirasa kurang tepat, karena peserta asuransi hanya dapat “menerima” 
sesuatu dari penanggung manakala risiko telah terjadi dalam bentuk 
ganti rugi sebesar nilai kerugian yang diderita. Namun, jika peserta 
yang belum pernah melakukan klaim mendapat dana surplus underwriting 
berarti dia mendapat keuntungan dari kontribusi yang dia niatkan untuk 
tolong-menolong.

Selain itu, berdasarkan  akad hibah yang digunakan dalam asuransi 
syariah, maka bagi peserta yang tidak melakukan klaim bukan berarti 
menderita kerugian, karena akad hibah adalah akad yang diperuntukan 
untuk menolong sesama peserta dengan harapan mendapat pahala 
dari Allah S.W.T. Namun demikian, “pelanggaran” terhadap prinsip 
indemnitas ini dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya maysir 
(untung-untungan) dalam asuransi. Apabila terjadi risiko dan peserta 
diberi ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita, padahal 
kontribusi peserta belum dibayar lunas maka di situ terjadi maysir. Atau, 
apabila tidak terjadi risiko sampai akhir masa perjanjian dan peserta 
tidak akan menerima apa-apa.

Dari aspek prinsip keadilan, Kamali berpendapat bahwa hak 
individu tidak dapat ditundukkan oleh yang sosial, artinya bahwa 
tidak dapat dibenarkan apabila hak individu harus dikorbankan untuk 
kepentingan orang yang lebih banyak. Konsep keadilan harus dapat 
menjamin bahwa setiap warga memiliki sesuatu yang tidak bisa dihapus, 
yang berakar pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak 
boleh menggusurnya. Hal ini dapat dijadikan penguat bahwa bisa saja 
dana hibah dikembalikan kepada pemegang polis demi memberikan 
keadilan.

Penggunaan model hibah untuk dana tabarru’ merupakan suatu 
terobosan dalam memfasilitasi lembaga asuransi. Walaupun pada 
aplikasinya hibah yang digunakan adalah hibah yang disertai dengan 
imbalan, bukan hibah yang semata-mata mengharapkan keridhoan 

87Wawancara dengan Syakir Sula, loc.cit.
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Allah dan tanpa mengharapkan imbalan. Hibah model ini diizinkan 
dalam Islam walaupun mempunyai “derajat” yang berbeda dengan 
hibah yang semata-mata karena Allah. Walaupun demikian, hal ini 
masih dalam koridor hukum Islam dan merupakan rukhsoh (keringanan) 
dalam penerapan hukun hukum. Penerapan hibah model ini setidaknya 
dikarenakan 2 (dua) hal:88 

1. Karena adanya persaingan dengan asuransi konvensional;

2. Karena masyarakat belum mempunyai pemahaman yang baik 
tentang ekonomi syariah, sehingga ukurannya selalu faktor 
keuntungan di bidang ekonomi.

2.2.3.2. Model Wakalah bil Ujrah

Wakalah dapat dipahami sebagai seseorang yang menyerahkan urusannya 
kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan berlaku selama orang 
yang memberikan kuasa masih hidup. Wakalah seringkali diikuti dengan 
ujrah sehingga menjadi wakalah bil ujrah. Ujrah artinya imbalan atau fee 
yang diberikan dari orang yang diwakilkan kepada yang mewakilkan.89

Jika dicari dalam al-Qur’an tentang perwakilan ini, maka ditemui 
beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang hal tersebut, yaitu surat Ali 
Imran: 173, dan surat As-Syura: 6. Selain itu, ada pula di dalam Hadits, 
di mana diceritakan bahwa Rasulullah pernah mempraktikkan wakalah 
baik dengan ujrah ataupun tanpa ujrah. Hal itu karena Rasulullah s.a.w. 
pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada 
Urwah untuk membeli kambing dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan 
qabul nikah. Semuanya tanpa memberikan imbalan. Rasulullah s.a.w. 
pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah 
(zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.90 

Berdasarkan Hadits tersebut, maka ujrah dalam akad wakalah 
bukanlah sebagai keharusan, tetapi hanya sebagai pilihan. Tergantung 
kesepakatan para pihak yang akan melakukan akad, apakah disertai 
dengan ujrah atau tidak. Jika sudah disepakati tentang ujrah tadi, maka 
wajib hukumnya untuk ditaati karena sudah menjadai bagian dari wa’ad 
(janji).

88Wawancara dengan Azharuddin, loc.cit.
89Fatwa DSN No. 52.
90Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz 6 (Kairo: Daar Al-Hadits, 2004), hal. 468.
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Walaupun ujrah bukan merupakan keharusan dalam akad 
wakalah, tetapi pemberian ujrah mempunyai tujuan tertentu yaitu 
membalas kebaikan seseorang yang telah menolong menjadi wakil 
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dan hal tersebut termasuk dalam 
perbuatan baik sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surat Al-
Maidah [5]: 2.

Suatu perbuatan hukum menjadi sah tergantung kepada pemenuhan 
rukun dan syaratnya. Rukun dalam dalam akad wakalah terdiri dari:91

1. Adanya orang yang mewakilkan;

2. Adanya orang yang mewakili, yang disebut wakil;

3. Adanya sesuatu yang diwakilkan, yang disebut muwakkal fih.

 Masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat sebagai berikut:

a. Syarat orang yang mewakilkan atau pemilik barang, yaitu 
mukallaf atau mumayyiz;

b. Syarat wakil adalah berakal sehat, dapat membedakan baik 
dan buruk, cakap terhadap hukum dan mampu melaksanakan 
tugasnya;

c. Syarat muwakkal fih:

1) Pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariah;

2) Pekerjaannya dapat diwakilkan, bukan mengenai ibadah 
seperti shalat, puasa, membaca al-Qur’an dan sebagainya;

3) Diketahui dengan jelas sesuatu yang akan diwakilkannya;

4) Barangnya dimiliki oleh yang berwakil;

5) Sighat, yaitu lafadz mewakilkan dari yang berwakil sebagai 
simbol kehadirannya untuk mewakilkan dan menerimanya

Dalam beberapa kontrak polis asuransi syariah di Indonesia (baca 
Asuransi Syariah Jaya Proteksi dan Prudential), akad wakalah ini 
menjadi akad yang utama. Hal itu sesuai dengan pendapat Azharuddin, 
bahwa akad wakalah adalah akad utama dalam asuransi.92 Wakalah 
yang digunakan dalam asuransi syariah adalah wakalah bil ujrah atau 
wakalah tanpa ujrah. Hal itu sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang 

91Hendi Suhaendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 232.

92Wawancara dengan Azharuddin, loc.cit.
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akad wakalah bil Ujroh pada asuransi syariah, yaitu Fatwa No. 52/
DSN-MUI/III/2006.

Lebih lanjut, dalam PMK 18/PMK.010/2010, Ketentuan 
Umum, poin 9 disebutkan bahwa, “Akad Wakalah bil Ujrah adalah 
Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai 
wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi 
Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan 
berupa ujrah (fee).”

Dalam aplikasinya mengenai akad wakalah ini adalah sebagai 
berikut:

Jaya Proteksi, pada Bab I poin 7 menjelaskan:

akad wakalah bil ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa 
kepada Perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola 
dana tabarru’ dan/atau dana investasi Peserta, sesuai kuasa atau 
wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee).

Selanjutnya dalam Bab II mengenai Akad, Pasal 1:

1. Polis ini dibuat berdasarkan akad wakalah bil ujrah dan akad 
mudharabah sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis;

2. Akad wakalah bil ujrah digunakan dalam pengelolaan risiko dana 
tabarru’ yang meliputi kegiatan administrasi, pengelolalan dana, 
pembayaran santunan/klaim, underwriting, pengelolaan portopolio 
risiko, pemasaran dan/atau investasi;

3. Akad mudharabah digunakan untuk pengelolaan investasi dana 
tabarru;’

4. Berdasarkan akad wakalah bil ujrah, kontribusi yang dibayarkan 
oleh peserta terdiri dari dana tabarru’ dan ujrah yang besarnya 
sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis. Sedang hasil investasi 
dana tabarru’ melalui akad mudharabah akan diberikan sesuai nisbah 
bagi hasil berdasarkan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam 
ikhtisar polis.

Al-Amin, dalam Bab II mengenai Ketentuan Khusus Polis, Pasal 
30 poin 2:

Akad wakalah bil ujrah adalah akad antara peserta yang diasuransikan 
secara kolektif atau individu dengan Pengelola dengan tujuan komersial 
yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Dana 
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Tabarru’ dan dana investasi Peserta yang diasuransikan,sesuai kuasa 
atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee).

Dalam Pasal 31 mengenai Akad Asuransi Syariah:

(1) .Peserta selaku pemberi kuaa dengan ini memberi kuasa kepada 
Pengelola selaku Penerima kuasa berdasarkan akad wakalah bil 
ujrah untuk mengelola administrasi dan dan pengelolaan asuransi 
serta dana investasi dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan 
yang ditetapkan oleh Pengelola atas tugas dan tanggung jawab 
tersebut. Pengelola berhak mendapatkan ujrah yang telah disepakati 
sebagaimana tercantum dalam Polis ini.

(2) .Untuk pengelolaan investasi dana tabarru,’ Peserta selaku pemberi 
kuasa dengan ini memberi kuasa kepada Pengeloa selaku penerima 
kuasa berdasarkan akad wakalah bil-ujrah untuk mengelola dana 
Tabarru’ dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan oleh pengelola. Dalam hal ini, hasil investasi dana 
tabarru’ (jika ada) akan dikembalikan oleh Pengelola ke rekening 
dana Tabarru.’

Asuransi Syariah Prudential, dalam ketentuan umumnya 1.1. 
memberikan definisi tentang akad wakalah bil ujrah, yaitu, “akad 
pemberian kewenangan oleh pemegang polis kepada pihak kami untuk 
mengelola dan menginvestasikan kontribusi dengan memberikan 
sejumlah biaya (ujrah) yang disepakati.”

Dalam kontrak polis Perusahaan asuransi Prudential tidak ada 
ketentuan khusus tentang akad yang digunakan, baik akad tabarru’ 
maupun akad wakalah bil ujrah. Tetapi pada ringkasan Polis tertulis Akad 
Wakalah bil Ujrah. Pada ketentuan umum Polis poin 11 ada ketentuan 
bahwa akad wakalah bil ujrah dipergunakan untuk investasi dana tabarru.’ 
Selengkapnya bunyi ketentuan tersebut adalah:

11.1.  Iuran tabarru’ yang dihibahkan oleh anda serta iuran tabarru’ yang 
dihibahkan oleh para pemegang polis lain sehubungan dengan 
pertanggungan syariah yang diselenggarakan atau dikelola oleh 
kami akan dimasukkan ke dalam dana Tabarru.’ Dana tabarru’ ini 
kemudian berdasarkan akad wakalah bil ujrah, akan diinvestasikan 
oleh kami dengan tanpa mengenakan biaya (ujrah) apapun.D
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2.2.3.3. Model Mudharabah Musytarakah

Model mudharabah musytarakah merupakan aplikasi dari akad mudharabah 
dan akad musytarakah. Baik akad mudharabah maupun akad musytarakah 
adalah bagian dari akad tijarah atau akad yang bertujuan untuk mencari 
keuntungan. Akad Mudharabah berarti akad 2 (dua) pihak yang bekerja 
sama dalam perdagangan, salah satu pihak menyerahkan dana kepada 
pihak lainnya sebagai modal usaha yang halal dan produktif. Keuntungan 
yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Model mudharabah 
musytarakah hampir sama dengan model mudharabah saja yaitu terdiri 
dari 2 (dua) pihak: shohibul mal  atau pihak yang mempunyai dana, dan 
mudharib yaitu pengelola. Shohibul mal adalah peserta asuransi, sedangkan 
perusahaan sebagai pengelola dana. Dalam Ketentuan Hukum angka 1 
Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 disebutkan, “Mudharabah 
Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena 
merupakan bagian dari hukum Mudharabah.” 

Perbedaan antara mudharabah dengan mudharabah musytarakah 
adalah pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam investasi 
tersebut. Sehingga, antara shohibul mal dan pengelola (yang menyertakan 
modalnya tersebut) ada kesepakatan mengenai nisbah atau bagian 
masing-masing.

Dalam kontrak mudharabah musytarakah, pengelola bertindak sebagai 
mudharib (pengusaha) sekaligus sebagai shahibul mal (penyedia modal) 
bersama-sama dengan  peserta. Kontrak menentukan bagaimana surplus 
dari operasi asuransi syariah harus dibagi antara pengelola dan peserta. 
Kerugian ditanggung oleh peserta sebagai penyedia modal. Namun, 
untuk melindungi kepentingan peserta, operator asuransi syariah 
diperlukan untuk mengamati aturan kehati-hatian termasuk penyediaan 
pinjaman dengan suku-bebas pembiayaan oleh operator untuk dana 
risiko takaful dalam hal bahwa ada kekurangan dalam dana risiko takaful. 

2.2.3.4. Model Mudharabah 

Model mudharabah ini lebih banyak dipakai dibanding dengan model 
mudharabah musyrtarakah. Model ini bisa digunakan baik untuk investasi 
dana tabarru’ ataupun untuk mengelola dana tabarru’ itu sendiri.

Mudharabah adalah perjanjian di antara paling sedikit 2 (dua) pihak. 
Mudharabah dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga, 
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antara orang perseorangan atau seseorang lembaga, atau sebaliknya, 
lembaga dan seseorang. Pihak yang memiliki modal disebut shahib 
al-mal atau rabb al mal (nasabah), orang/lembaga yang menerimanya 
dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau mudharib. 
Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan 
kaidah-kaidah yang sesuai drngan norma tanpa ada campur tangan dari 
pemilik dana/shahib al-mal, sementara shahib al-mal akan mendapatkan 
nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati bersama. 

Pasal 1 butir 10 PMK No. 18/PMK.010/2010 sudah memberikan 
definisi tentang akad Mudharabah. Menurut Adiwarman Karim93 dan 
Syafi’i Antonio,94 ada beberapa rukun mudharabah yang harus dipenuhi:

1. Ada mudharib; 

2. Ada pemilik dana; 

3. Ada usaha yang akan dibagihasilkan;

4. Ada nisbah;

5. Ada ijab qabul.

Syaratnya mudharib (pengelola) dan pemilik modal (shahibul mal) 
haruslah orang-orang yang memenuhi kriteria untuk melakukan 
transaksi, seperti adanya usia minimal, berakal sehat dan lain-lain. 
Keduanya, baik shahibil mal atau mudharib harus menjadi wakil dari 
masing-masing pihak. Modal dari shahibul mal adalah sejumlah dana 
yang diberikan kepada pengelola (mudharib) untuk diinvestasikan 
dalam aktivitas mudharabah. Dengan aktivitas tersebut diharapkan 
mendapatkan keuntungan (nisbah). Dari nisbah tersebut hendaknya 
sudah disepakati terlebih dahulu biaya-biaya yang ditanggung 
kedua belah pihak. Adanya siqhat (ijab dan qabul) berupa ucapan 
(sighat), yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) di antara 
kedua belah pihak untuk menunjukan kemauan mereka guna 
menyempurnakan kontrak. 

Model ini dinilai paling lentur, dengan keistimewaan dan 
keunggulannya karena adanya peran ganda mudharib, di satu sisi sebagai 
wakil peserta sekaligus juga sebagai mitra. mudharib adalah wakil pemilik 
dana dari setiap transakasi yang ia lakukan dan ia juga menjadi mitra 

93Adiwarman Karim, op.cit.
94Syafi’i Antonio, op.cit.
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pemilik dana ketika ada keuntungan. Beberapa manfaat dan keunggulan 
konsep mudharabah jika diterapkan di lembaga asuransi, yaitu:

a. Lembaga/perusahaan asuransi akan menikmati peningkatan bagi 
hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;

b. Lembaga/perusahaan asuransi akan lebih selektif dan hati-hati 
(prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan 
menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar 
terjadilah yang akan dibagikan.

Nisbah/keuntungan mudharabah dalam asuransi syariah merupakan 
jumlah yang di dapat sebagai kelebihan modal, dengan ketentuan 
berikut:

a. Pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang 
tetap, namun boleh menetapkan berapa pun jumlah keuntungan 
berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya;

b. Keuntungan akan dibagikan di antara para mitra usaha dengan 
bagian yang telah di tentukan sebelumnya oleh mereka. Pembagian 
keuntungan bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sebelumnya 
sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jaminan untuk 
selalu untung.

Syarat-syarat nisbah adalah:

a. Keuntungan harus dibagi kedua belah pihak;

b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada 
waktu mengadakan kontrak, 70:30 atau 60:40;

c. Nisbah dapat ditinjau dari waktu ke waktu;

d. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung 
kedua belah pihak. Untuk menyepakati hal-hal yang di atas, mudharib 
(pengelola) dan shahibul mal (pemilik dana) harus mengetahui peran 
atau fungsi masing-masing, mudharib berperan sebagai pengawas 
untuk modal yang dipercayakan kepadanya, ia menggunakan dana 
tersebut sesuai dengan cara yang telah disepakati sebelumnya. 
Umumnya, mudharib bertugas secara manajerial, marketing, atau 
entrepreneurship untuk mencapai keuntungan yang dibagi bersama 
pemilik modal. Kontribusi pemilik dana adalah dalam bentuk 
pemberian dana.
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Menurut pendapat para ulama, beberapa ketentuan hak dan 
kewajiban mudharib dan shahibul mal adalah sebagai berikut: pertama, 
pengelola adalah hak eksekutif mudharib dan shahibul mal tidak boleh ikut 
campur dalam operasional teknis usaha yang dikelola. Ke dua, penyedia 
dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola untuk mencapai tujuan 
nisbah. Ke tiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam.

Dalam Fatwa DSN MUI, tidak ada peraturan khusus (terperinci) 
mengenai model mudharabah ini, model ini hanya diatur dalam Fatwa 
DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 
syariah. Sedangkan dalam PMK 18/PMK.010/2010 lebih jelas mengatur 
masalah mudharabah ini. Pasal 11 mengatur sebagai berikut:

Akad mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) wajib 
memuat sekurang-kurangnya:

a. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau hak dan 
kewajiban peserta secara individu sebagai shohibul maal (pemilik 
dana);

b. Hak dan kewajiban Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) 
termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh 
kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi 
yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau 
wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;

c. Batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan;

d. Bagi hasil (nisbah), cara  dan waktu pembagian hasil investasi; dan

e. Ketentuan lain yang disepakati.

Karena kelenturan model ini, maka banyak perusahaan asuransi 
yang menggunakannya, di antaranya ialah perusahaan Asuransi Jaya 
Proteksi Takaful. Dalam Pasal 1 polis yang dikeluarkan oleh perusahaan 
tersebut, mengenai akad, ditegaskan bahwa:

1. Polis ini dibuat berdasarkan akad wakalah bil ujrah dan akad 
mudharabah sebagaimana tercantm dalam ikhtisar Polis;

2. Akad mudharabah digunakan untuk pengelolaan investasi dana 
tabarru;

3. Berdasarkan akad wakalah bil ujrah, kontribusi yang dibayarkan 
oleh peserta terdiri dari dana tabarru’ dan ujrah yang besarnya 
sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis. Sedangkan hasil 
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investasi dana tabarru’ melalui akad mudharabah akan diberikan 
sesuai nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan sebagaimana 
tercantum dalam ikhtisar polis.

Dalam Ikhtisar Polis Jaya Proteksi Takaful tertera akad yang 
digunakan adalah akad wakalah bil-ujrah dan akad mudharabah. Untuk 
nisbah investasi ditentukan, bahwa dana tabarru’ 65% dan pengelola 
35%. Nisbah yang 35% persen tersebut merupakan dana bagi hasil 
(mudharabah) atas peran perusahaan menjalankan usahanya. Hal ini 
jelas sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam Fatwa DSN No. 21/
DSN-MUI/X/2001.

Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh 
suatu lembaga yang berfungsi sebagai “pemegang amanah,” hal ini 
menyiratkan pesan bahwa asuransi syariah mempunyai konsep ta’awun, 
tolong-menolong menjadi tujuan utamanya, bukan untuk mencari 
keuntungan. Tetapi tidak ditutup kemungkinan untuk mendapatkan 
keuntungan. Oleh sebab itu, digunakan 2 (dua) akad dalam setiap 
asuransi syariah, yaitu akad tabarru’ dan akad tijari. Akad tabarru’ untuk 
tolong-menolongnya dan akad tijari untuk memperoleh keuntungan

 Dalam setiap akad, termasuk akad mudharabah, harus 
disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing 
pihak sebagaimana ditentukan pada Fatwa DSN No. 21/DSN-
MUI/X/2001 (bagian ke dua, butir 3) maupun PMK Pasal 11. Dalam 
polis standar Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor Jaya Proteksi (Jaya 
Proteksi) Takaful ketentuan mengenai kewajiban Peserta dimuat dalam 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 14. 

Dasar hukum penggunaan model ini dalam al-Qur’an dan Sunnah 
tidaklah disebutkan secara tegas, oleh sebab itu diperlukan dalil-dalil 
pendukung untuk menggunakan model ini, dan salah satunya ialah 
qaidah fiqhiyah95 yaitu, “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Berdasarkan 
kaidah tersebut segala kegiatan yang berkaitan dengan muamalah 
hukumnya adalah boleh termasuk kegiatan wakalah ini, selama tidak 
ada dalil yang mengharamkannya.

95A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 132.
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2.3.  Takaful Ijtima’i sebagai Alternatif Asuransi Syariah 
di Masa Depan yang Berkeadilan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba 
memformulasikan konsep asuransi syariah ke depan yang lebih 
mencerminkan keadilan bagi para pesertanya. Formulasi tersebut 
diambil dari konsep takaful ijtima’i, sistem jaminan sosial yang mulai 
dipraktikkan pada masa Rasulullah.

Dari segi klasifikasi hukum keberadaan takaful ijtima’i sebagai 
bentuk jaminan sosial, ia termasuk dalam fardhu kifayah, artinya setiap 
muslim mempunyai kewajiban membantu sesama manusia sejauh batas 
kemampuannya, sementara negara berperan dalam hal aplikasinya agar 
fungsi itu berjalan dengan baik. Peran negara tersebut mencerminkan 
kapasitas negara sebagai otoritas untuk memaksa setiap individu yang 
berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, jaminan sosial ini 
bukanlah semata-mata tugas negara, melainkan tugas setiap muslim 
agar dapat meringankan beban sesama manusia.

Dalam fiqh Umar, Jaribah menulis bahwa penanggung jawab dari 
jaminan sosial ini terdiri dari individu, masyarakat dan pemerintah. 
Tugas utama pemerintah adalah mengatur sistem jaminan sosial 
ini, namun dalam pelaksanaannya individu dan masyarakat dapat 
mengambil perannya. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah s.a.w., 
“kaum muslim yang satu dengan lainnya seperti bangunan yang saling 
mengokohkan.” Sejalan dengan Jaribah, Afzalur Rahman menegaskan 
bahwa negara punya peranan untuk mengorganisir sistem jaminan sosial 
tetapi masyarakat secara luas yang mengambil peran aktif melaksanakan 
fungsi tersebut.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa takaful ijtima’i 
atau jaminan sosial dapat dilakukan oleh pihak selain negara. Asuransi 
sebagai bagian dari konsep takaful ijtima’i juga dapat dilakukan oleh 
pihak swasta dengan tujuan membantu negara dalam mewujudkan 
kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami 
bahwa yang dimaksud dengan at-takaful adalah sifat saling melindungi 
di antara masyarakat. Sifat saling melindungi tersebut dijadikan prinsip 
dasar dalam lembaga yang disebut dengan asuransi syariah atau at-
takaful (al-ijtima’i).
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Takaful al-ijtima’i dalam konsep awalnya sebagaimana dipraktikkan 
pada awal-awal pemerintahan Islam, lebih mendekati konsep usaha 
mutual. Ada beberapa hal yang dapat dipersamakan antara takaful ijtima’i 
dengan usaha mutual, antara lain adalah, bahwa dalam takaful ijtima’i 
dan usaha mutual sama-sama dibangun berdasarkan kesepakan di antara 
peserta, baik mengenai modal awal, keuntungan serta kepengurusannya. 
Dalam lembaga mutual tersebut yang dapat dipersamakan dengan 
metode syirkah. Oleh sebab itu, dapat digunakan model syirkah untuk 
akad tijari-nya dan model wakaf untuk akad tabarru’-nya.

Pemilihan terhadap penggunaan akad wakaf adalah karena wakaf 
mempunyai kesamaan tujuan dengan asuransi, yaitu untuk tolong-
menolong atau saling membantu untuk meringankan beban dan 
kesejahteraan bersama. Kemiripan tersebut, dapat dijadikan 
pintu masuk sistem wakaf dalam instrumen asuransi. Wakaf juga 
termasuk dalam akad tabarru,’ yaitu akad yang tujuannya bukan 
untuk mencari keuntungan melainkan untuk saling menolong di 
antara manusia. Walaupun sama-sama termasuk akad tabarru’ 
namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara 
hibah dan waqaf.

Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, persamaan dan perbedaan 
antara wakaf dan hibah adalah sebagai berikut:96

1. Dalam wakaf dan hibah terdapat orang yang memberikan hartanya 
(yang disebut Wakif dan Wahib), barang yang diberikan, dan orang 
yang menerimanya.

2. Apabila seseorang yang berwakaf telah mengatakan dengan tegas 
atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak 
untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka 
telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan penerimaan (qabul) dari 
pihak lain. Sedangkan Hibah, selain adanya perkataan dan perbuatan 
yang tegas dari wahib untuk menyerahkan barangnya (ijab) perlu 
ada pula penerimaan dari penerima harta yang dihibahkan (qabul).

3. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak 
bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai 
dan bernilai menurut ajaran Islam, sedangkan benda atau harta 
hibah dapat berupa barang apa saja, baik yang hanya sekali pakai 

96Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, loc.cit.
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maupun tahan lama. Tidak diperbolehkan mewakafkan ataupun 
menghibahkan barang yang terlarang untuk diperjual belikan, 
seperti barang tanggungan (borg), barang haram dan yang 
sejenisnya.

4. Benda wakaf hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang 
bisa dimanfa’atkan untuk kepentingan orang banyak sedangkan 
hibah bisa diberikan kepada perorangan ataupun kelompok baik 
untuk kepentingan orang banyak maupun kepentingan individu.

5. Barang wakaf tidak bisa menjadi hak milik seseorang sedangkan 
barang yang dihibahkan bisa menjadi hak milik seseorang.

Dalam asuransi syariah, objek dari yang diwakafkan untuk 
tabarru’ adalah uang, sebagaimana dalam akad hibah, bukan barang. 
Dimungkinkannya objek wakaf berupa uang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a. uang;

b. logam mulia;

c. surat berharga;

d. kendaraan;

e. hak atas kekayaan intelektual;

f. hak sewa; dan

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang undangan yang berlaku.

Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 
Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002 yang menyatakan 
bahwa:

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang 
dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum 
dalam bentuk tunai.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga.

3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal 
yang diperbolehkan secara syar’i.
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5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh 
dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Lembaga asuransi syariah termasuk Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) Non-Bank, oleh sebab itu dia dapat berperan sebagai nadzir 
wakaf uang. Konsep wakaf adalah harta yang diwakafkan tidak boleh 
berkurang, tidak boleh habis, tapi bersifat produktif dan menghasilkan 
manfaat, dengan demikian, kewajiban utama lembaga asuransi syariah 
adalah sama dengan tugas nadzir, yaitu mengelola dan mengembangkan 
harta wakaf. Dengan demikian, maka dana wakaf tidak dapat digunakan 
untuk keperluan apapun, melainkan harus diinvestasikan atau dikelola 
terlebih dahulu baru kemudian keuntungannya bisa dipergunakan. 
Penggunaan dana hasil investasi tersebut adalah untuk dana klaim 
maupun untuk operasional persekutuan yang nisbah-nya telah disepakati 
bersama. Begitu pula dengan hasil investasinya, tidak boleh diberikan 
kepada peserta, tapi harus disalurkan atau digunakan kepada yang 
berhak (mauquf alaih) sesuai dengan keinginan peserta.

Kedudukan nasabah ketika membayar premi adalah sebagaimana 
orang yang berwakaf (muwakif). Manfaat yang akan diterima nasabah pun 
menjadi lebih banyak, sebagai nasabah yang berfungsi untuk ta’awun, 
sebagai muwakif/wakif, sebagai penerima manfaat apabila mendapat 
musibah, sebagai investor yang hasilnya adalah untuk tabungan akhirat 
dan dihitung sebagai ibadah. Sedangkan, pengelola asuransi syariah 
sendiri, juga akan memiliki fungsi yang lebih “maksimal” di antaranya 
sebagai berikut, sebagai wakil, yang mengelola risiko nasabah, atau 
penerima ujroh/fee atas usahanya dalam menginvestaikan dana nasabah, 
sebagai nadzir wakaf, yang berkewajiban mengelola wakaf nasabah dan  
sebagai pengelola komunitas takaful yang saling ber-ta’awun.

Wakaf itu tergantung akan peruntukannya, dalam asuransi ini, 
wakaf diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, atau wakaf untuk 
ta’awun. Oleh karenanya, peranan ”arah” dari niat muwakif sangat 
penting pada sisi ini. Dan yang paling cocok adalah wakaf untuk maslahat 
umat (al-waqf limaslahatil ummah), atau wakaf untuk ta’awun (al-waqf lit 
ta’awun).

Dana wakaf yang terkumpul bisa “dialokasikan” untuk investasi 
pada aset tetap pengelola asuansi syariah, seperti gedung wakaf yang 
digunakan sebagai kantor pengelola asuransi syariah. Bahkan, jika 
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dana wakaf semakin membesar (jumlahnya banyak), tentunya hal itu 
bisa merambah untuk membuat rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. 
Walaupun bisa juga diinvestasikan pada perkebunan, pembangunan 
gedung perkantoran yang disewakan. Nantinya semua hasilnya akan 
digunakan untuk maslahah umat (pembayaran klaim dan juga  untuk 
operasional).

Konsep ini bisa digunakan untuk konsep asuransi (syariah) berbasis 
sosial, atau “asuransi non profit” maupun yang mencari keuntungan 
untuk bersama. Meskipun demikian, memang ada kelemahan dalam 
penggunaan lembaga wakaf ini, terutama dalam hal persaingan harga. 
Dengan adanya 2 (dua) rekening yang akan digunakan, rekening tabarru’ 
dan rekening tabungan, otomatis peserta akan membayar lebih besar 
dari asuransi syariah yang menggunakan akad hibah. Namun, konsep ini 
tetap bisa diimplementasikan, dan sangat mungkin untuk diterapkan.

Di antara keunggulan penggunaan konsep asuransi syariah berbasis 
akad wakaf ialah:

1. Aset tidak akan berkurang, bahkan cenderung meningkat, seiring 
meningkatnya jumlah nasabah dan perputaran waktu.

2. Nasabah akan mendapatkan manfaat dunia akhirat pada saat 
membayar premi. Karena ketika membayar premi dia juga secara 
langsung berwakaf untuk kemaslahatan umat.

3. Hasil investasi dari dana wakaf, akan menambah cadangan tabarru’, 
di samping juga sebagiannya dapat digunakan untuk menambah 
biaya operasional perusahaan asuransi syariah (nadzir).

4. Dana wakaf yang terkumpul, dapat dijadikan aset wakaf, seperti 
gedung wakaf yang dijadikan kantor perusahaan asuransi syariah, 
atau bahkan dapat juga diinvestasikan dalam bentuk investasi 
properti yang disewakan untuk perkantoran, dan hasil investasinya 
untuk kepentingan nasabah.

Namun, untuk menerapkan konsep tersebut di Indonesia memang 
memerlukan beberapa persiapan, bukan sekedar persiapan normatif saja, 
melainkan juga kesiapan masyarakat untuk menerima konsekuensinya. 
Salah satu perubahannya adalah operatornya bukan dalam bentuk 
Perusahaan Terbatas (PT) melainkan badan usaha mutual. Badan usaha 
mutual yang berbentuk persekutuan dalam Islam lebih menyerupai 
suatu perkongsian (partnership) atau yang disebut syirkah. Dalam hal 
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ini, syirkah merupakan bentuk kerja sama antar pemilik modal untuk 
mendirikan usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara 
pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian menjalankan usaha 
dengan pihak pengusaha yang tidak mempunyai modal atau yang 
memerlukan modal tambahan.

Dalam bentuk usaha yang mutual (syirkah) seperti ini, akad yang 
digunakan juga akad syirkah atau musyarakah. Akad syirkah ini merupakan 
bagian dari akad tijari. Akad ini pula yang menjadi faktor pembeda 
antara badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dengan Persekutuan 
Perdata (mutual).

Musyarakah atau syirkah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, 
yaitu syirkah milik dan syirkah akid. Syirkah al-uqud juga terbagi atas 4 
(empat) macam, yaitu syirkah al-inan, syirkah al-mufawadhah, syirkah al-
amal, dan syirkah al-wujuh. Di antara keempat jenis syirkah al-uqud ini, 
maka syirkah inan yang mirip dengan jenis asuransi mutual.

Syirkah al-inan adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau 
lebih, di mana para pihak tidak sama porsi modal dan keuntungannya 
dan masing-masing pihak berpartisapasi dalam kerja. Syirkah model 
inilah yang mirip dengan usaha mutual sebagaimana diatur dalam Pasal 
1618 KHUPer, yang disebut dengan Persekutuan.

Pengaturan akad musyarakah ini telah diwadahi  dalam Fatwa DSN 
MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Dalam 
Fatwa ini diatur, antara lain, tentang modal awal, keuntungan, kerugian, 
kerja atau kepengurusan dan sebagainya. Kesemua dari ketentuan 
tersebut sejalan dengan bentuk badan usaha mutual. Fatwa tersebut 
dalam konsideransnya menyatakan, “bahwa pembiayaan musyarakah 
yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam 
berbagi keuntungan maupun risiko kerugian, kini telah dilakukan oleh 
lembaga keuangan syari’ah (LKS).” Walaupun fatwa tersebut bukan 
diperuntukkan khusus untuk asuransi syariah, namun secara umum dapat 
dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha asuransi syariah mutual.

Unsur keadilan, sebagaimana disebutkan dalam konsiderans 
tersebut dibuktikan dengan adanya kedudukan para pihak yang 
seimbang, baik seimbang dalam kewajiban maupun seimbang dalam 
keuntungan. Hal ini bisa dilihat (tercermin) dalam poin 3 Fatwa 
tersebut:
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1)  Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah 
merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih 
banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut 
bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama 
pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam 
organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Menurut Mawardi, dalam bukunya Al-Ahkaan Al-Shulthoniyah, 
keadilan ekonomi paling tidak mengacu pada 2 (dua) bentuk, yaitu: 
pertama, keadilan dalam distribusi pendapatan; dan ke dua, persamaan 
(egalitarian) yang menghendaki setiap individu harus memiliki 
kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekonomi. Dengan konsep 
Mawardi, model syirkah sebagaimana dalam Fatwa DSN tersebut dapat 
dianggap sudah memenuhi kriteria keadilan, baik keadilan dalam 
arti distributif maupun dalam artian persamaan. Unsur keadilannya 
tercermin dari beberapa hal berikut ini:

1. Pengelola adalah sekaligus peserta asuransi mutual, dengan 
demikian, pengelola mendapatkan keuntungan dari modal dan dari 
hasil kerjanya.

2. Dalam konsep syirkah ini terjadi profit and lose sharing, bukan sekedar 
profit sharing, sehingga pengelola lebih berhati-hati dalam mengelola 
dana asuransi.

Dengan konsep pengelola sekaligus peserta dan pembagian 
keuntungan sesuai dengan pemasukan modal dan/atau hasil usaha, 
maka akan tercipta pembagian hasil yang lebih adil sebagaimana konsep 
keadilan distributif yang dikemukakan oleh Mubyarto. Begitu pun 
Qardhawi, ia telah mengemukakan pendapatnya bahwa konsep syirkah 
adalah termasuk dalam usaha untuk mencapai keadilan distributif.
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3.1. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap prinsip keadilan 
pada asuransi syariah di Indonesia, maka peneliti menarik simpulan 
sebagai berikut:

1.  Ada dua hal yang menjadi landasan asuransi syariah, yaitu 
al-aqilah dan akad.

Di antara sekian banyak lembaga tolong-menolong yang berlaku pada 
masyarakat Arab pra-Islam, maka al-aqilah yang mendapat legitimasi dari 
Rasulullah S.A.W. dan dijadikan salah satu lembaga tolong-menolong 
dalam Islam. Al-aqilah juga yang lebih dekat kepada konsep asuransi. 
Al-aqilah adalah saling memikul tanggung jawab dalam keluarga. Jika 
salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku 
yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (yang 
disebut dengan diyat). Uang darah atau diyat tersebut diberikan oleh 
saudara terdekat dari pihak ayah pembunuh (disebut al-aqilah) yang 
berfungsi sebagai kompensasi terhadap hilangnya nyawa seseorang 
yang disebabkan ketidaksengajaan. Esensi dari al-aqilah ini adalah 
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kebersamaan dan semangat kerja sama serta tolong-menolong di antara 
anggota. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah mengadopsi nilai 
(maslahah) yang terdapat dalam al-aqilah ini untuk kemudian diterapkan 
dalam kehidupan sosial-ekonomi pada masa itu dan kemudian 
dikembangkan pada masa kini. Jadi, teori al-maslahah menjadi dasar 
diberlakukannya asuransi syariah.

Selanjutnya, setelah mendirikan negara hukum Madinah, maka 
Rasul memperkenalkan sistem jaminan sosial yang dikenal dengan 
takaful ijtima’i yang kemudian dikembangkan dalam kepemimpinan 
Khulafa al-Rasyidin. Dalam konteksnya sekarang, asuransi syariah 
(takaful) khususnya di Indonesia masih mempertahankan prinsip awal 
aqilah, yaitu saling melindungi dan saling menolong sebagaimana 
terdapat dalam al-Qur’an Surat al-Maidah [5]: 2 yang memerintahkan 
agar manusia selalu melakukan tolong-menolong, “Dan tolong-
menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa; dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa.”

Selain ayat tersebut, Hadits mengenai dua orang suku Huzail 
juga menjadi dasar diberlakukannya asuransi syariah. Karena lembaga 
asuransi merupakan lembaga ijtihad, maka diperlukan satu kaidah yang 
mendukungnya, dalam hal ini kaidah yang mendukung adalah kaidah 
al-dharar yuzalu, yang berarti kesulitan harus dihilangkan.

Lembaga al-aqilah berasal dari suku Arab pra-Islam yang kemudian 
dilegitimasi oleh Rasul dan tentu saja mengandung kebaikan 
(maslahah) bagi manusia. Teori al-maslahah merupakan salah satu 
alat untuk melaksanakan maqoshid asy syariah. Ada 5 (lima) maslahah 
yang merupakan maqoshid asy syariah (al-dharariyah al-khamsah), yaitu 
memelihara Agama (hifz din), memelihara jiwa (hifz nafs), memelihara 
akal (hifz aql), memelihara keturunan (hifz nasb), dan memelihara harta 
(hifz mal). Jadi, lembaga asuransi syariah sesuai dengan tujuannya, yaitu 
memberi perlindungan harta (hifz mal) dan jiwa (hifz nafs) sebagaimana 
yang terdapat dalam maqashid asy-syariah.

Asuransi adalah perjanjian atau akad. Akad atau perjanjian dalam 
muamalah merupakan sumber terpenting bagi terciptanya suatu 
perikatan. Akad juga yang bisa mencerminkan bentuk hubungan yang 
dikehendaki para pihak. Ide utama atau alasan perlunya ada kontrak 
adalah untuk memberi kepuasan dan kepercayaan kedua belah pihak. 
Berangkat dari adanya kesamaan konsep (perjanjian/akad) antara 
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asuransi konvensional dan syariah, maka terdapat pula persamaan dalam 
prinsip. Prinsip asuransi dalam Islam menggunakan prinsip asuransi 
konvensional di samping juga menggunakan prinsip muamalah pada 
umumnya, salah satu prinsip utama muamalah adalah prinsip keadilan.

Dalam asuransi syariah terdapat 2 (dua) akad yang diberlakukan 
secara bersama-sama (hybrid contract), yaitu akad tabarru’ dan akad tijari. 
Hal itu ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dalam Ketentuan Umum 
angka 2.

2.  Dari aspek sejarah berlakunya asuransi syariah di 
Indonesia, maka baru pada tahun 2014 lembaga asuransi 
syariah diberi payung hukum undang-undang. Sebelumnya, 
peraturan hanya yang bersifat teknis, mulai dari Fatwa DSN 
MUI sampai dengan Keputusan Dirjen.

Awal berdirinya asuransi syariah di Indonesia pada tahun 1994, tidak 
mempunyai dasar hukum (positif) yang memayunginya sehingga 
hanya mengikuti ketentuan yang ada pada asuransi konvensional, yaitu 
Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 
Karena kondisi yang demikian, maka untuk mengisi kekosongan hukum 
dan atas dasar maslahah, MUI mengambil inisiatif untuk mengaturnya 
dalam bentuk Fatwa. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Fatwa DSN MUI 
yang pertama mengenai asuransi syariah, yaitu Fatwa No. 21/DSN-
MUI/VI/2001. Kemudian pada tahun 2006 dikelarkan lagi fatwa-fatwa 
yang lebih rinci mengenai penggunaan akad pada asuransi syariah. Ada 
4 (empat) fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2006, yaitu Fatwa DSN 
No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada 
Asuransi Syariah, Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 
Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah, Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-
MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah, dan Fatwa 
DSN No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru’ 
bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Jika dipelajari perkembangan peraturan perundangan di bidang 
perasuransian, maka saat ini sudah mengalami kemajuan yang berarti, 
yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 
tentang Perasuransian. Dalam undang-undang tersebut mengatur 2 
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(dua) sistem hukum perasuransian yang berlaku di Indonesia, yaitu 
asuransi konvensional dan asuransi syariah. Namun sayangnya, isi 
undang-undang tersebut tidak menggambarkan sebagaimana yang 
dimaksud dengan judulnya, yaitu tentang Perasuransian. Dalam undang-
undang tersebut belum memuat ketentuan tentang substansi asuransi 
itu sendiri, baik yang konvensional maupun syariah. Substansi dari 
asuransi tersebut masih diserahkan kepada Fatwa DSN MUI untuk 
yang syariah, dan KUHPer serta KUHD bagi asuransi konvensional. 
Hal tersebut semestinya tidak terjadi lagi mengingat judul dari undang-
undang tersebut adalah mengenai “Perasuransian,” yang berarti segala 
sesuatu tentang asuransi, baik usahanya maupun substansinya.

3.  Prinsip keadilan yang diterapkan dalam asuransi syariah 
di Indonesia dapat dilihat dari segi pengaturannya, yaitu 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, 
serta dari segi implementasinya, yaitu yang terdapat 
dalam Fatwa DSN MUI dan polis asuransi yang dibuat oleh 
masing-masing perusahaan asuransi syariah.

Berdasarkan teori Bagir Sadr, bahwa untuk terciptanya keadilan sosial 
bagi masyarakat, maka harus ada intervensi dari negara dalam bidang 
ekonomi yang berbentuk regulasi dan implementasinya. Undang-
Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan 
bentuk pengaturan dari negara, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, di 
bidang asuransi baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional. 
Implementasinya pada asuransi syariah terdapat pada Fatwa DSN 
MUI dan polis asuransi. Pada tahap regulasi, Prinsip keadilan belum 
terakomodir dengan baik, salah satu faktor penyebabnya adalah karena 
masih menggunakan badan usaha yang berbentuk Perseroan yang 
memang bertujuan untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu, ke 
depannya diusulkan bentuk usaha yang mutual, yang tidak semata-mata 
mencari keuntungan namun keuntungannya untuk bersama.

Selain itu, aspek lain yang ada dalam undang-undang ini adalah 
ketika undang-undang memberi peluang kepada warga asing untuk 
menjadi pemilik perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 
7, berarti undang-undang ini belum memberikan perlindungan yang 
maksimal kepada warga negaranya sendiri. Undang-Undang No. 40 
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Tahun 2014 jika dilihat dari aspek keadilannya lebih condong kepada 
keadilan bernuansa kapitalisme, hal itu di antaranya karena masih 
memberikan peluang kepada warga negara asing untuk memiliki 
perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Di samping itu, undang-
undang juga masih memberi prioritas akan badan hukum Perseroan 
Terbatas yang mewadahi lembaga ini.

Jika dibandingkan dengan keadilan sosial yang dikehendaki 
oleh Pancasila, maka Undang-Undang Perasuransian juga belum 
memenuhi keadilan yang dikehendaki Pancasila. Pancasila berkehendak 
memberikan “keadilan sosial” kepada semua warga negaranya. Artinya, 
bahwa dalam peraturan perundangan diusahakan semaksimal mungkin 
memberi prioritas kepada warga negaranya untuk berkembang dalam 
sektor ekonomi, termasuk memiliki perusahaan asuransi.

Dari segi implementasinya, baik Fatwa DSN MUI maupun polis 
asuransi juga belum mengakomodir prinsip keadilan secara maksimal. 
Dalam Fatwa tidak diperinci apa saja hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak baik peserta maupun pemegang amanah. Seperti yang 
terdapat ada Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/VI/2001 pada poin ke 
dua, mengenai ketentuan akad. Ketentuan mengenai akad hanya diatur 
secara garis besar sehingga masing-masing perusahaan memberi jabaran 
yang beragam dari Fatwa tersebut. Hal ini membuat tidak terlihatnya 
aspek-aspek penting yang harus menjadi standar keberlakuan asuransi 
syariah di Indonesia. Fatwa hanya memberi perintah agar hal-hal yang 
berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak disebutkan 
dalam akad (polis), dengan demikian, ketentuan-ketentuannya 
diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dengan kata lain, belum 
terdapat standar hak dan kewajiban para pihak yang harus dimuat dalam 
polis. Hal itu justru dapat membuka peluang terjadinya ketidakadilan. 

4.  Idealnya konsep asuransi syariah ialah menggunakan 
pola takaful ijtima’i yang pernah diberlakukan pada masa 
Khulafa ar Rasyidin.

Untuk mendukung asuransi yang lebih berkeadilan, maka diusulkan 
untuk menggunakan konsep takaful ijtima’i sebagaimana telah dijalankan 
pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Takaful al-ijtima’i dalam konsep awalnya 
sebagaimana dipraktikkan pada awal-awal Pemerintahan Islam, 
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lebih mendekati konsep usaha mutual. Ada beberapa hal yang dapat 
dipersamakan antara takaful ijtima’i dengan usaha mutual, antara lain, 
adalah bahwa dalam takaful ijtima’i dan usaha mutual sama-sama 
dibangun berdasarkan kesepakan di antara peserta, baik mengenai 
modal awal, keuntungan serta kepengurusannya.

Prinsip mutualitas yang dimaksud adalah saling membantu dan 
adanya kerja sama di antara peserta sebagaimana dicontohkan oleh 
Rasul dan para penerusnya. Prinsip mutualitas ini awalnya adalah yang 
berkaitan dengan ganti rugi terhadap penghilangan nyawa seseorang. 
Tetapi kemudian, diperluas dengan kerugian lainnya yang mengancam 
jiwa, seperti luka yang menyebabkan seseorang menderita. Dan 
perkembangan selanjutnya adalah ganti rugi terhadap kerusakan harta 
benda sebagaimana diperkenalkan oleh Ibn Abidin dalam bukunya 
Hasyiyah Ibnu Abidin.

Badan usaha mutual yang berbentuk persekutuan dalam Islam lebih 
menyerupai suatu perkongsian (partnership) atau yang disebut syirkah. 
Syirkah atau musyarakah yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang 
lainnya, sehingga sulit dibedakan. Prinsip dasar yang dikembangkan 
dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antarpihak 
yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. DSN MUI dengan Fatwa 
No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dalam 
konsideransnya menyatakan, “bahwa pembiayaan musyarakah yang 
memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam 
berbagi keuntungan maupun risiko kerugian, kini telah dilakukan oleh 
lembaga keuangan syari’ah (LKS).” Walaupun fatwa tersebut bukan 
diperuntukkan khusus untuk asuransi syariah namun secara umum 
dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha dengan metode 
syirkah atau perkongsian.

Dalam lembaga mutual, model yang digunakan dalam akad tijarinya 
adalah model syirkah, dan untuk akad tabarru’ menggunakan model 
wakaf. Pemilihan terhadap model wakaf karena wakaf mempunyai 
kesamaan tujuan dengan asuransi, yaitu untuk tolong-menolong atau 
saling membantu untuk meringankan beban dan kesejahteraan bersama. 
Kemiripan tersebut, dapat dijadikan pintu masuk sistem wakaf dalam 
instrumen asuransi. Wakaf juga termasuk dalam akad tabarru,’ yaitu 
akad yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk 
saling menolong di antara manusia. Walaupun sama-sama termasuk 
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akad tabarru’ namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di 
antara hibah dan wakaf.

Untuk bentuk usaha yang mutual seperti ini, model yang digunakan 
adalah model syirkah atau musyarakah. Model syirkah ini merupakan 
bagian dari akad tijari. Akad ini pula yang menjadi faktor pembeda 
antara badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dengan Persekutuan Perdata 
(mutual). Pengaturan akad musyarakah ini telah diwadahi dalam Fatwa 
DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. 
Dalam Fatwa ini diatur antara lain tentang modal awal, keuntungan, 
kerugian, kerja atau kepengurusan, dan sebagainya. Kesemua dari 
ketentuan tersebut sejalan dengan bentuk badan usaha mutual.

Unsur keadilan dalam syirkah ini dapat dibuktikan dengan adanya 
kedudukan para pihak yang seimbang, baik seimbang dalam kewajiban 
maupun seimbang dalam keuntungan. Pemilihan terhadap penggunaan 
akad wakaf, karena wakaf mempunyai kesamaan tujuan dengan 
asuransi, yaitu untuk tolong-menolong atau saling membantu untuk 
meringankan beban dan kesejahteraan bersama. Kemiripan tersebut, 
dapat dijadikan pintu masuk sistem wakaf dalam instrumen asuransi. 
Wakaf juga termasuk dalam akad tabarru,’ yaitu akad yang tujuannya 
bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk saling menolong 
di antara manusia. 

3.2. Saran

Setelah melakukan pembahasan, analisis, dan menyimpulkannya, maka 
peneliti mengajukan beberapa rekomendasi berikut:

1. Bagi Pemerintah hendaknya mengkaji ulang akan keberadaan 
Undang-Undang Perasuransian yang baru, sekiranya dapat 
dipisahkan peraturan mengenai asuransi syariah dan asuransi 
konvensional, mengingat kedua jenis asuransi diciptakan bukan 
dari ideologi yang sama. Asuransi konvensional dibangun dari 
ideologi kapitalis yang selalu memperhitungkan untung rugi, 
sedangkan asuransi syariah berangkat dari ideologi Islam, yang 
mengedepankan konsep kepedulian dan saling menolong di 
antara para pesera asuransi syariah. Oleh sebab itu, isi dari kedua 
peraturan tersebut pun akan berbeda, antara lain, perbedaan dari 
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sisi tujuan, bentuk usaha, model asuransi, tanggung jawab para 
pihak dan sebagainya.

2. Bagi semua pihak, baik pembuat undang-undang, pelaksana 
undang-undang, pelaku asuransi syariah, maupun masyarakat 
luas, perlu lebih memahami tujuan utama dari asuransi syariah, 
yaitu untuk saling menolong. Dengan memahami tujuan tersebut, 
maka dapat menerima perbedaannya dengan asuransi konvensional 
yang mempunyai tujuan mencari keuntungan. Peserta asuransi 
syariah maupun pelaku asuransi syariah harus memahami bahwa 
keuntungan dari keikutsertaannya dan mengelolanya dalam 
asuransi syariah bukanlah sekedar mencari keuntungan materi 
melainkan ada unsur ibadahnya, yaitu dengan memberi pertolongan 
kepada orang lain yang terkena musibah. Dengan demikian, peserta 
asuransi syariah dan pelaksana asuransi syariah tidak selalu 
menuntut dan membandingkan keuntungannya dengan asuransi 
konvensional.

3. Sebagai institusi yang dapat melakukan ijtihad dan membuat 
keputusan hukum, maka MUI dapat lebih tegas mengeluarkan 
fatwa-fatwa yang tidak sekedar menuntut kebutuhan ekonomi 
namun juga memelihara prinsip syariahnya. Dengan demikian, MUI 
sekaligus memberi pemahaman dan pendidikan kepada seluruh 
ummat muslim di Indonesia akan esensi ke-Islaman dalam bidang 
muamalah, yang tidak semata-mata mencari keuntungan namun 
juga mengharapkan ridha Allah.

***
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