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I. PENDAHULUAN 

Masyarakat Arab Kuno mengenal prinsip asuransi sejak dahulu kala. 

Ketika kehidupan masih didominasi oleh berbagai suku-suku, saling serang dan 

penculikan masih sering terjadi. Wanita dan anak-anak merupakan sasaran 

penculikan yang paling sering. Dari hasil penculikan anak-anak dan wanita 

tersebut nantinya penculik dapat meminta uang tebusan kepada pihak yang 

kehilangan. Apabila ternyata di tengah jalan tawanan tersebut terbunuh maka akan 

berlaku uang darah (uang ganti rugi) yang akan dibayarkan oleh pihak yang 

membunuh kepada pihak yang terbunuh. Dari sinilah asal muasal asuransi mutual 

mulai terbentuk. Asuransi mutual ini merupakan salah satu jenis asuransi primitif 

jika dibandingkan dengan asuransi pada masa sekarang ini.  

Dasar-dasar asuransi mutual adalah anggota baik secara individu maupun 

secara bersama-sama sebagai penanggung sekaligus tertanggung. Ditinjau dari 

sifat organisasinya, tidak ada maksud-maksud mencari keuntungan juga tidak ada 

maksud eksploitasi memperkaya salah satu pihak dengan memeras yang lain. Ada 

perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi mutual dengan asuransi modern. 

Asuransi komersial mengandung semua unsur kejahatan kapitalis seperti 

eksploitasi, berorientasi keuntungan, berusaha memperkaya diri dengan memeras 

orang lain dan sebagainya. Lebih dari itu asuransi modern mengubah resiko yang 

akan datang yang tidak dapat diperhitungkan menjadi harga pas dan kemudian 

mentransfernya yang mestinya dibagi antar anggota untuk membayar kerugian 

sehingga menjadi bentuk perjudian dan taruhan.  

Sementara itu dalam asuransi mutual kerugian yang ditanggung bersama 

seluruh anggota didasarkan pada prinsip kerjasama kemanusiaan, saling memikul 

beban orang lain. Transfer kerugian tidak dilandaskan pada prinsip mencari rente. 

Perbedaan yang paling mendasar diantara keduanya adalah perhitungan 

kemungkinan kerugian. Di dalam asuransi modern perhitungan kemungkinan 

kerugian dilakukan di muka dan tidak dipikul oleh seluruh anggota tetapi 

persediaan dana dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi untuk membayar 

kerugian. Sementara itu asuransi mutual kerugian dipikul bersama setelah 

peristiwa itu terjadi. Karenanya asuransi modern justru menghilangkan prinsip 

utama yang terkandung di dalam asuransi mutual (Muslehuddin, 1999).  
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Di sini jelaslah bahwa terdapat individu-individu dalam masyarakat arab 

kuno yang menjalankan fungsi asuransi. Asuransi mutual yang dilakukan oleh 

masyarakat arab kuno tersebut mirip dengan asuransi yang saat ini berkembang 

dengan prinsip islam. Keberadaan asuransi di dalam Islam termasuk ke dalam 

wilayah masalah kontemporer. Oleh karena itu, perlu diadakan penyesuaian antara 

praktik asuransi dengan nilai-nilai Islam. Jika dilihat dari tinjauan agama, dalam 

urusan muamalah, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil 

yang melarangnya. Hal ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dimana 

belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap 

dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dalil Alquran dan hadits yang 

melarangnya secara eksplisit dan implisit.  

Demikian pula Islam dalam menyikapi asuransi. Pada dasarnya konsep 

asuransi adalah tentang memberikan proteksi kepada nilai ekonomi hidup 

manusia. Berbagai macam cara ditempuh manusia untuk mengatasi risiko antara 

lain Pertama, menghindarkan diri dari resiko, yaitu berusaha menolak menerima 

risiko walaupun sedikit. Dalam ajaran islam, bagaimana menghindari risiko sudah 

dijelaskan oleh Allah sejak awal diciptakan manusia (Nabi Adam), yaitu Adam 

diperintahkan Allah untuk menghindari sebuah pohon yang terdapat di surga. 

Pada ayat lain, Allah melarang manusia mendekati zina (Al-Isra’: 32). 

Kedua, mengatasi risiko, yaitu menanggung sendiri risiko yang mungkin 

akan terjadi. Ketiga, risk sharing (membagi risiko dengan pihak lain). Pada 

asuransi syariah, yang dipakai adalah risk sharing  sehingga perusahaan asuransi 

syariah disebut sebagai operator, bukan penanggung seperti pada asuransi 

konvensional, dan nasabah disebut sebagai peserta, bukan tertanggung. (Anwar, 

2007).  

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan kajian lebih ulang untuk menelaah 

bagaimana pandangan Islam terhadap praktik-praktik asuransi syariah saat ini 

apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih Islam atau belum. Selain itu, 

problematika apa saja yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah dalam 

menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut.  
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II. IDENTIFIKASI MASALAH 
 

Islam merupakan way of life yang dijamin oleh Allah sebagai suatu sistem 

ajaran yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan umat manusia, baik 

masalah dunia maupun ukhrawi, yang terangkum dalam Alquran dan Sunah 

Rasul. Alquran mengatur hukum-hukum kehidupan manusia secara detail. Akan 

tetapi, masih ada hukum-hukum yang bersifat umum atau global, bahkan samar. 

Aturan-aturan yang bersifat umum ini dijelaskan oleh Rasulullah Saw lewat tutur 

kata dan perbuatan sehari-hari. (Anwar, 2007) 

Harus diakui bahwa aturan-aturan (hukum) yang termaktub dalam Alquran 

dan Hadist sedikit banyak masih dibatasi ruang dan waktu pada masa itu. Oleh 

karena itu, persoalan dalam hal ekonomi secara garis besarnya merupakan 

masalah ijtihad para ulama. Sekalipun ulama diberikan otoritas untuk 

mengeluarkan kemungkinan-kemungkinan hukum dari sumber aslinya 

(berijtihad), penggunaan ijtihad harus sesuai benar dengan tujuan dan spirit 

hukum islam.  

Secara garis besar ajaran islam mencakup aspek akidah dan ibadah. Untuk 

masalah akidah, Alquran dan Hadist menerangkannya dengan sangat jelas 

sehingga dalam hal ini tidak adal lagi pintu untuk berijtihad, misalnya masalah 

keimanan (rukun iman). Permasalahannya sekarang ini adalah dalam konteks 

bermuamalah dan syariah, bagaimana dengan hukum berasuransi dan 

penerapannya supaya masih dalam konteks syariah.  

 Pelaksanaan asuransi sebagai bagian dari tindakan ekonomi merupakan 

sesuatu hal yang tidak bisa terlepas dari masalah yaitu seberapa besar 

kemaslahatan asuransi bagi ekonomi ummat. Banyak sekali masyarakat yang 

masih belum mengerti asuransi sesungguhnya. Mempelajari asuransi 

membutuhkan pengetahuan yang lengkap mengenai banyak aspek mata pelajaran 

sejak dari permulaannya. (Ali, 1993) 

 

2.1. Pengertian Asuransi Syariah  

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang dalam bahasa 

Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai 
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kata insurance dengan (a) asuransi,  dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa 

disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan).  

Dalam bahasa Arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata at-

tamin yang secara bahasa berarti tuma’ninatun nafsi wa zawalul khauf, tenangnya 

jiwa dan hilangnya rasanya takut. Maksudnya, orang yang ikut dalam kegiatan 

asuransi, jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa takut ataupun was-was dalam 

menjalani kehidupan, karena ada pihak yang memberikan jaminan atau 

pertanggungan. Mengenai definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari 

peraturan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan 

asuransi, seperti yang tertulis di bawah ini: 

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya Insurance and Islamic Law 

mengadopsi pengertian asuransi dari Encyclopaedia Britanica sebagai suatu 

persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, 

guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian 

tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut 

akan disebarkan ke seluruh kelompok. 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: at-

ta’min) adalah “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.” 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 

dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu 

perjanjian (timbal balik), 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 tak tentu (onzeker vooral).” 

Asuransi menurut UU RI No. 2 th. 1992 tentang Usaha Perasuransian, 

yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua 

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian 
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kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

Asuransi syariah pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan 

membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari 

kesulitan pembiayaan (Sudarsono, 2004). Sedangkan pengertian asuransi syariah 

menurut fatwa DSN-MUI, yang lebih dikenal dengan ta’min, takaful, atau 

tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara 

sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad 

yang sesuai dengan syariah. 

Dari definisi asuransi syariah di atas jelas bahwa pertama, asuransi syariah 

berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak 

awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan 

menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru’. Jadi sistem 

ini tidak menggunakan pengalihan risiko (transfer of risk)  dimana tertanggung 

harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (sharing of risk) 

di mana para peserta saling menanggung. Kedua, akad yang digunakan dalam 

asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syari’ah), artinya akad yang 

dilakukan harus terhindar dari riba, gharar (ketidak jelasan dana), dan maisir 

(gambling), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang halal-thoyibah. 

 

2.2. Prinsip dan Tujuan Asuransi Syariah 

Prinsip dari asuransi syariah meliputi beberapa hal yaitu asuransi syariah 

dibangun atas dasar kerjasama (taawun). Asuransi syariah tidak bersifat 

mu’awadhoh, tetapi tabarru’ atau mudhorobah. Sumbangan (tabarru’) sama 

dengan hibah (pemberian) maka haram hukumnya ditarik kembali. Jika terjadi 

beberapa masalah dalam asuransi, maka diselesaikan menurut syariah.  Selain itu, 

Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan 

harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. 
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Sehingga, tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya 

dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu 

musibah. Akan tetapi, ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu 

menurut ijin yang diberikan oleh jamaah. Selanjutnya, apabila uang itu akan 

dikembangkan maka harus dijalankan menurut aturan syar’i.  

Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi adalah:1 Menjaga 

konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, antisipasi terhadap makin 

meningkatnya kemakmuran bangsa, turut meningkatkan kesadaran berasuransi 

masyarakat, dan menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan 

industri asuransi. Selain itu, tujuan berdirinya asuransi syariah adalah pertama, 

tolong-menolong dan bekerja sama, kekayaan yang dimiliki sebagai karunia Allah 

Swt hendaknya berfungsi sosial, terutama membebaskan orang dari penderitaan 

dan ketergantungan. Saling tolong dan bekerja sama merupakan salah satu sifat 

terpuji dan sangat dianjurkan oleh Swt.  

Kedua, Saling menjaga keselamatan dan keamanan, kehendak untuk 

selamat dan aman dalam hidup merupakan naluri kemanusiaan. Ajaran islam 

menganjurkan agar manusia berupaya menjadikan dunia bebas dari bahaya 

ketakutan. Niat ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami 

penderitaan merupakan landasan awal asuransi islam. Premi yang dibayarkan 

kepada asuransi syariah harus didasarkan pada kerjasama dan tolong-menolong 

sesuai dengan perintah Allah untuk memperoleh ridha-Nya. 

Ketiga, Saling bertanggung jawab, islam mengajarkan manusia agar 

menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri. Rasa tannggung jawab 

merupakan faktor yang mempererat rasa persatuan dan persaudaraan sesame 

manusia. (Atika, 2008) 

 

2.3. Problematika Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi Syariah 

Berikut ini beberapa permasalahan dalam praktek asuransi syariah 

Pertama, Pro dan kontra masalah asuransi. Banyak pendapat yang masih 

mempertanyakan masalah kehalalan dan keharaman asuransi. Hal ini disebabkan 

                                                           
1 Yadi Jawari, hal. 13. 
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oleh pemikiran umat islam itu sendiri yang belum cukup berani melaksanakan 

proses perekonomian dan aktifitas perniagaan sesuai syariah islam.  

Kedua, Payung hukum yang belum kuat. Dalam hal ini karena belum 

adanya peraturan perundang-undangan yang melandasi asuransi syariah. Saat ini, 

eksistensi asuransi syariah di Indonesia masih didasrkan pada Surat Keputusan 

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang 

jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan 

reasuransi dengan sistem syariah. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan 

kontrukstif dan bentuk pengutan secara yuridis eksistensi asuransi syariah baik 

berupa Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP). 

Ketiga, Perlu adanya kejelasan antara hak dan kewajiban antara pihak-

pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi syariah. Dalam hal ini, hak dan 

kewajiban antara pihak tertanggung dan pihak penanggung perlu ditegaskan 

secara transparan. Karena saat ini, disinyalir adanya ketidakjelasan terhadap dana  

tabarru’ yang terhimpun dalam perusahaan asuransi syariah dan belum ada 

kontrol pengawasan terhadap kumpulan dana tabarru’ yang jumlahnya disinyalir 

akan terus bertambah. 

Keempat, Pembenahan di tingkat Sumber Daya Insani (SDI) pada 

perusahaan asuransi syariah yang saat ini masih berorientasi paradigma  

konvensional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman secara mendasar 

oleh SDI yang bergerak pada industri asuransi syariah tentang ekonomi syariah. 

Kurangnya tenaga ahli yang menguasai asuransi syariah ini akan menjadi 

hambatan dalam penerapan asuransi secara syariah. Terlebih hal ini akan 

menghambat pelaksanaan operasional dan mekanisme asuransi syariah secara 

mendasar dan menyeluruh.  

Kelima, Kurang siapnya umat islam dalam menerima asuransi syariah 

sebagai bagian dari lembaga keuangan masyarakat dirasakan juga menghambat 

penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah. Masyarakat dinilai kurang 

memahami prinsip, dasar hukum dan tujuan asuransi syariah sehingga terdapat 

mis perception antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yang dianggap 

sama. 
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Keenam, Perlu dukungan yang kuat (political will) dari pihak pemerintah, 

dalam hal ini Departemen Keuangan RI, untuk memberikan dukungan 

pengembangan industri asuransi syariah di Indinesia. Dukungan pemerintah 

sangat minim dari segi kegiatan maupun pencanangan yang dilakukan oleh 

pemerintah termasuk dasar hukum yang semakin jauh tertinggal dibanding 

negara-negara lain dengan praktek asuransi syariah. Hal ini seharusnya disadari 

oleh pemerintah, bahwa ekonomi syariah khususnya asuransi syariah terbukti kuat 

melawan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dan krisis 

ekonomi global pada tahun 2008.  
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III. ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH 

 

3.1. Asuransi adalah Masalah Ijtihad 

Para ulama awalnya berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan 

praktek hukum asuransi. Secara garis besar, kontroversial terhadap masalah ini 

dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan 

asuransi, dan kedua ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini 

mempunyai hujjah (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan 

hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. Di antara 

pendapat para ulama dalam masalah asuransi ini ada yang mengharamkan 

asuransi dalam bentuk apapun dan ada yang membolehkan semua bentuk 

asuransi. Di samping itu ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang 

bersifat sosial (ijtima’i ) dan mengharam-kan asuransi yang bersifat komersial 

(tijary) serta ada pula yang meragukannya (subhat). 

Alasan ulama yang mengharamkan praktek asuransi, adalah: 

a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam. 

b. Asuransi mengandung unsur ketidak-pastian. 

c. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam 

d. Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai. 

e. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang 

berarti mendahului takdir Allah Swt. 

f. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan. 

Mahdi Hasan melarang praktek asuransi dikarenakan: (a) Asuransi tak lain 

adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak 

yang terlibat, padahal kesetaraan  demikian wajib ada-nya, (b) Asuransi juga 

adalah perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada munculnya risiko, 

(c) Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi, 

meskipun milik negara, toh merupakan institusi yang mengadakan transaksi 

dengan riba, (d) Dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyuapan (risywah), karena 

kompensasi di dalamnya adalah  untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai. 
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Argumentasi ulama dalam membolehkan asuransi adalah: 

a. Tidak terdapat nash al-Qur’an atau Hadits yang melarang Asuransi 

b. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak 

c. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak 

d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul 

dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. 

e. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan 

perusahaan asuransi, dan 

f. Asuransi termasuk syirkah at-ta’awuniyah, usaha bersama yang didasarkan 

pada prinsip tolong menolong. 

 

3.2. Landasan Hukum Asuransi Syariah 

Banyak ayat-ayat al-quran dan juga sunnah yang menjadi landasan 

berdirinya asuransi syariah seperti yang dikutip dari fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001, namun dibawah ini 

hanya beberapa yang dikutip yaitu: 

1. Al-quran 

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θà)®? $# ©! $# ö�ÝàΖ tFø9 uρ Ó§ø
tΡ $̈Β ôM tΒ £‰s% 7‰ tóÏ9 ( (#θà) ¨?$# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# 7��Î7 yz $yϑ Î/ 

tβθè= yϑ ÷ès?  

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 (al-Hasyr (59):18) 

 

 ¨βÎ) ©! $# öΝä. ã�ãΒ ù' tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈tΒ F{ $# #’ n< Î) $yγÎ= ÷δ r& #sŒ Î) uρ ΟçFôϑ s3ym t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑ ä3øtrB 

ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $−Κ ÏèÏΡ /ä3Ýà Ïètƒ ÿÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $Jè‹ Ïÿxœ #Z�� ÅÁt/  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
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manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha Melihat. (an-Nisa (4): 58) 

 

¢ (#θçΡ uρ$yès? uρ ’ n?tã Îh� É9 ø9 $# 3“ uθø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# 

ß‰ƒÏ‰ x© É>$s)Ïèø9 $#  

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. (al-Maidah (5):2) 

2. Al-sunnah 

“Barang siapa melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah 

akan melepaskan kesulitannya darinya pada hari kiamat, dan Allah akan 

senantiasa menolong hambah-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. 

Muslim dari Abu Hurairah) 

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan 

mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit, maka 

bagian lain akan turut menderita.” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir) 

3. Kaidah Fiqih 

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya.” “Segala mudharat harus dihindarkan” 

3.3. Fungsi dan Tujuan Asuransi Syariah 

Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi adalah:2 

1. Menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan. 

a. Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa 

b. Turut meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat 

                                                           
2 Yadi Jawari, hal. 13. 
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c. Menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri 

asuransi 

Sedangkan fungsi dari asuransi syariah adalah:3 

1. Fungsi dari segi pelaksanaan Syariat Islam 

Fungsi yang pertama ini mengandung makna bahwa asuransi syariah 

merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam 

itu sendiri, yang bahwa prinsip operasional asuransi syariah ini mengacu 

kepada al-Quran dan al-Sunnah serta pendapat para fuqaha. Di dalam 

syariat Islam terkandung substansi anjuran tentan sikap saling melindungi 

antar sesama manusia, sikap saling tolong menolong, berlomba-lomba 

dalam kebajikan dan hidup bekerjasama. Kehadiran Asuransi Syariah ini 

merupakan sebuah media untuk terjelmahnya kemaslahatan umat. 

sedangkan kemaslahatan umat itu sendiri merupakan tujuan utama dari 

syariat Islam. Hal ini berarti bahwa kehadiran asuransi syariah seiring 

dengan tujuan yang dikehendaki disyariatkannya ajaran Islam kepada umat 

manusia, yakni kemaslahatan manusia itu sendiri. 

2. Fungsi dari segi pembangunan nasional 

Sedangkan jika dilihat dari segi pembangunan nasional adalah bagaimana 

bisa mensejahterakan dan mententramkan kehidupan rakyat. Kehadiran 

asuransi syariah memiliki fungsi untuk mensejaterahkan dan 

mententramkan rakyat ketika tertimpa musibah atau bencana. 

3. Fungsi dari segi pengelolaan dan pendayagunaan ekonomi umat 

Kehadiran asuransi syariah sebagai sebuah lembaga keuangan syariah 

tampaknya bisa lebih mengelola dan mendayagunakan potensi ekonomi 

umat Islam secara maksimal. Keterlibatan masyarakat menjadi peserta 

asuaransi dengan membayar sejumlah premi akan mengakibatkan 

terkumpulnya sejumlah dana yang bisa dijadikan sebagai modal usaha. 

Bila modal itu diinvestasikan kepada bank syariah, maka akan 

memperkokoh permodalan yang dimiliki oleh perbankan syariah. 

                                                           
3 Ibid., hal. 16. 
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3.4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional 

a. Akad  

Dalam operasional asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus 

jelas. Apakah akadnya jual beli (tadabuli) atau tolong menolong (takaful). Dalam 

asumsi biasa (konvensional) terjadi kerancuan/ketidakjelasan dalam masalah 

akad. Pada asuransi biasa akad yang melandasi adalah jual beli (aqd tadabuli). 

Oleh karena itu syarat-syarat dalam akad jual beli harus terpenuhi dan tidak boleh 

dilanggar ketentuan syariahnya.  

Syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, 

terdapatnya harga, dan barang yang diperjualbelikan. Pada asuransi biasa, penjual, 

pembeli, barang atau yang akan diperoleh ada, yang dipersoalkan adalah berapa 

besar premi yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi, padahal hanya Allah 

yang tahu tahun berapa kita meninggal. Jadi pertanggungan yang akan diperoleh 

sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah yang akan disetorkan tidak jelas 

tergantung usia kita, dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal.  

Dengan demikian akadnya jual beli maka dalam asuransi biasa terjadi 

cacat secara syariah karena tidak jelas (gharar). Yaitu berapa besar yang akan 

dibayarkan kepada pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar yang 

akan diterima pemegang polis (pada produk non saving).  

b. Gharar (ketidakjelasan)  

Definisi gharar menurut madzhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya 

tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. Ibnu 

Taimiyah bicara tentang gharar, yaitu al gharar yang tidak diketahui akibatnya. 

Sedangkan Ibnu Qoyim berkata al gharar adalah yang tidak bisa diukur 

penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada, seperti menjual hamba yang 

melarikan diri dan unta liar meskipun ada.  

Pada asuransi konvensional, terjadi karena tidak ada kejelasan makud alaih 

(sesuatu yang diakadkan). Yaitu meliputi beberapa sesuatu akan diperoleh (ada 

atau tidak, besar atau kecil). Tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak 
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diketahui berapa lama kita harus membayar (karena hanya Allah yang tahu kapan 

kita meninggal). Karena tidak lengkapnya rukun dari akad maka terjadilah gharar. 

Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran 

harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.  

Takaful mengganti akad tadi dengan niat tabarru (aqd takafuli), yaitu suatu 

niat tolong menolong pada sesama peserta takaful apabila ada yang ditakdirkan 

mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan 

untuk kita atau keluarga apabila Allah mentakdirkan kita lebih dahulu mendapat 

musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita 

menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar. Seperti yang 

disebutkan dalam beberapa hadist. 

Rasulullah pernah melarang jual beli gharar (HR Muslim). Dari Ali RA 

katanya Rasulullah pernah melarang jual beli orang terpaksa, jual beli gharar 

HR Abu Daud). 

Konsekuensi dari akad dalam asuransi konvensional, dana peserta menjadi 

milik perusahaan asuransi. Sedangkan dalam asuransi takaful, dana yang 

terkumpul adalah milik peserta dan takaful tidak boleh mengklaim milik takaful.  

d. Tabarru  

Tabarru berasal dari kata tabarraa yatabarra tabarrauan, yang artinya 

sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabarri (dermawan). 

Niat tabarru merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. Tabarru 

bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling 

membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika diantaranya ada yang 

mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru disimpan dalam rekening khusus. 

Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari 

rekening tabarru yang sudah diniatkan oleh sesama takaful untuk saling tolong 

menolong.  

Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah 

sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat 
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besar dihadapan Allah, sebagaimana digambarkan dalam hadist Nabi SAW, 

barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya 

(HR Bukhari, Muslim dan Abu Daud).  

e. Maisir (judi, untung/untungan)  

Dalam mekanisme asuransi konvensional, maisir (untung untungan), 

sebagai akibat dari status kepemilikan dana dan adanya gharar. Al gharar menurut 

bahasanya artinya penipuan., yang tidak ada unsur rela pada pelaksanaannya, 

sehingga termasuk memakan harta bathil. Pada bagian lain Zuhail berkata bahwa 

baial gharar adalah jual beli yang mengandung resiko bagi salah seorang yang 

mengadakan akad sehingga mengakibatkan hilangnya harta. Faktor inilah yang 

dalam asuransi konvensional disebut maisir (gambling).  

Prof. Mustafa Ahmad Zarqa berkata bahwa dalam asuransi konvensional 

terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Sedangkan al 

qimar sama dengan al maisir. Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur maisir 

dalam asuransi konvensional mengatakan adanya unsur maisir karena adanya 

unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis 

asuransi jiwa meninggal dunia, sebelum periode akhir polis asuransinya, namun 

telah membayar preminya sebagian maka tanggungannya akan menerima 

sejumlah uang tertentu.  

Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak 

diberitahukan kepada pemegang polis. Hal ini dipandang sebagai al maisir. Unsur 

ini pula yang terdapat dalam bisnis asuransi, dimana keuntungan yang diperoleh 

tergantung dengan pengalaman si penanggung, keuntungan dipandang sebagai 

hasil mengambil resiko, bahkan sebagai hasil kerjanya yang riil.  

Lebih jauh Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang 

polis mengambil (ikut) asuransi tidak dapat disebut judi. Yang boleh disebutkan 

judi, jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang 

dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak 

sedikitnya klaim yang dibayarnya.  
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f. Riba  

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya 

dengan bunga. Dengan demikian asuransi konvensional selalu melibatkan diri 

dalam riba. Demikian juga dengan perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan 

menghitung keuntugan di depan. Takaful menyimpan dananya di bank yang 

berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudharabah. Demikian pula 

investasinya, selain di bank-bank syariah juga pada bidang-bidang lain yang tidak 

bertentangan dengan syariah.  

Allah dengan tegas melarang praktek riba, “Hai orang-orang yang 

beriman janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat 

ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” 

(Ali Imron:130). Sedangkan hadist Nabi mengutuk orang-orang yang terlibat 

dalam transaksi riba “Rasulullah mengutuk pemakan riba, pemberi makan riba, 

penulisnya dan saksinya seraya bersabda kepada mereka semua sama” (HR 

Muslim).  

g. Dana Hangus  

Hal lain yang sering dipermasalahkan oleh para ulama pada asuransi 

konvensional adalah adanya dana yang hangus, dimana peserta yang tidak dapat 

melanjutkan pembayaran premi dan ingin mendundurkan diri sebelum masa 

reversing period, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula juga asuransi non 

saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian jika habis masa 

kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus yang 

sekaligus menjadi milik pihak asuransi.  

Hal ini menurut para ulama sangat merugikan peserta terutama bagi 

mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi tidak punya 

dana untuk melanjutkan, sedangkan jika tidak melanjutkan dana yang sudah 

masuk akan hangus. Pada kaitan ini peserta dalam posisi yang dizalimi, padahal 

dalam praktek muamalah dilarang saling menzalimi antara kedua belah pihak, laa 

dharaa wala dhirara (tidak ada yang merugikan dan dirugikan). 
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Tabel: Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional 

No Materi Pembeda Asuransi Syariah Asuransi Konvensional 

1 Akad Tolong-menolong Jual-Beli (tabaduli) 

2 Kepemilikan dana Dana yang terkumpul dari nasabah 
(premi) merupakan milik peserta, 
perusahaan hanya sebagai pemegang 
amanah untuk mengelolahnya 

Dana yang terkumpul dari nasabah 
(premi) menjadi milik perusahaan. 
Perusahaan bebas untuk menentukan 
investasinya 

3 Investasi dana Investasi dana berdasar syariah 
dengan sistem bagi hasil 
(mudharabah) 

Investasi dana berdasarkan bunga 
(riba) 

4 Pembayaran Klaim Dari rekening tabaru’ (dana sosial) 
seluruh peserta. 

Dari rekening dana perusahaan 

5 Keuntungan Dibagi antara perusahaan dengan 
peserta, sesuai prinsip bagi hasil 

Seluruhnya menjadi milik 
perusahaan 

6 Dewan Pengawas Syariah Ada Dewan Pengawas Syariah. 
Mengawasi manajemen, produk dan 
investasi. 

Tidak ada 

 

3.5. Solusi Penyelesaian Masalah Asuransi Syariah  

Kabar menggembirakan sekaligus tantangan bagi Peradilan Agama yang 

mulai tahun 2006 mendapat limpahan wewenang dalam menangani sengketa yang 

berkaitan dengan masalah ekonomi syariah. Berkenaan dengan wewenang 

tersebut diperlukan segera hukum ekonomi syariah positif, sebagai pedoman 

sekaligus panduan bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk 

menyelesaikan sengketa di antara pelaku bisnis ekonomi syariah.  

Oleh karena itu, maksud Mahkamah Agung untuk segera menyusun 

kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan langkah nyata dan perlu mendapat 

dukungan dari berbagai pihak dalam ikut berperan serta mengawal 

berlangsungnya kegiatan industri keuangan syariah di Indonesia. Adapun bahan 

materi kompilasi hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan masalah asuransi 

dapat dirujukan dari: 

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 21 tahun 2001 tentang pedoman 

umum asuransi syariah; 

b. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 

4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan 

asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah; 

c. Literatur tentang asuransi syariah; 
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Peningkatan SDM dalam hal ini SDM yang ahli dalam bidang asuransi 

syariah dapat dicapai dengan adanya peningkatan mutu pendidikan. Asuransi 

syariah khususnya seharusnya masuk ke dalam mata pelajaran di sekolah atau 

setidaknya diperkenalkan dalam bidang kuliah. Hal ini akan dapat mengatasi 

masalah sumber daya insani dalam asuransi syariah. Jika sumber daya insani suatu 

perusahaan baik, maka akan dapat diminimalisir praktik-praktik kecurangan atau 

praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam suatu perusahaan. 

Diharapkan pula adanya pembenahan pada perusahaan asuransi secara internal. 

Adapun masalah kurang siapnya masyarakat terhadap asuransi syariah 

dapat diatasi dengan adanya sosialisasi. Sesungguhnya masalah utama dalam 

asuransi syariah adalah sosialisasi. Banyak masyarakat sebagai calon konsumen 

yang belum memahami perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. 

Hal ini merupakan tugas semua pihak untuk memasyarakatkan asuransi syariah. 

Dalam praktiknya, asuransi syariah lebih fair. Tidak ada negative spread seperti 

yang dialami oleh asuransi konvensional dimana suku bunga fluktuatif, ada 

kemungkinan perusahaan menjanjikan suku bunga tinggi padahal beberapa saat 

suku bunga turun sehingga membuat perusahaan asuransi bangkrut. 
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4. SIMPULAN 

Asuransi adalah masalah ijtihad para ulama. Pengertian asuransi syariah 

menurut fatwa DSN-MUI, yang lebih dikenal dengan ta’min, takaful, atau 

tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara 

sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad 

yang sesuai dengan syariah. Landasan hukum asuransi syariah terdapat pada 

Alquran, Assunnah, dan kaidah fikih.  

Permasalahan dalam praktek asuransi syariah yaitu pro dan kontra 

asuransi, payung hukum yang belum kuat, perlu adanya kejelasan antara hak dan 

kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi syariah, 

pembenahan di tingkat Sumber Daya Insani (SDI) pada perusahaan asuransi 

syariah yang saat ini masih berorientasi paradigma  konvensional, kurang siapnya 

masyarakat terhadap adanya asuransi syariah, dan perlu dukungan yang kuat 

(political will) dari pihak pemerintah terkait dengan pengembangan industri 

asuransi syariah di Indonesia.  

Adanya Mahkamah Agung untuk segera menyusun kompilasi hukum 

ekonomi syariah merupakan langkah nyata dan perlu mendapat dukungan dari 

berbagai pihak dalam ikut berperan serta mengawal berlangsungnya kegiatan 

industri keuangan syariah di Indonesia. Peningkatan SDM yang ahli dalam bidang 

asuransi syariah dapat diatasi dengan adanya pendidikan sejak dini di sekolah 

maupun di bangku kuliah. Sedangkan sosialisasi diharapkan dapat meminimalisir 

kekurangtahuan masyarakat tentang adanya asuransi syariah.  
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