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BAB II 

GAMBARAN UMUM ASURANSI JIWA SYARIAH 

A. Sejarah Asuransi Syariah 

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah 

yang digunakan berbeda-beda, tetapi memiliki kesamaan yaitu adanya 

pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang 

berada dalam kesulitan. Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada 

masyarakat Arab yaitu terdapatnya sistem „aqilah yang sudah menjadi 

kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. „Aqilah merupakan cara penutupan 

dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban. Ketika terdapat seseorang 

terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar 

diyat dalam bentuk uang darah.
29

 

Perkembangan praktik „aqilah yang sama dengan praktik asuransi 

ternyata tidak hanya diterapkan pada masa pidana, tetapi juga mulai 

diterapkan dalam bidang perniagaan. Orang-orang yang mahur di bidang 

perdagangan telah melakukan perdaganagn ke negara-negara lain melalui 

jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya ini mereka 

mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba. 

Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun telah melakukan asuransi ketika 

melakukan perdagangan di Mekah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turut 

dalam perdagangan di Mekah dan seluruh armada dagangannya terpecah 
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belah oleh suatu bencana, hilang di padang pasir. Kemudian, para pengelola 

usaha yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluru barang 

dagangan termasuk harga unta dan kuda yang hilang kepada para korban 

yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW yang 

pada saat itu berdagang dengan modal dari Khadijah juga telah 

menyumbangkan dana pada kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah 

diperolehnya.  

Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam 

hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. namun 

perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap 

syariah. Meskipun demikian dengan banyaknya kajian terhadap praktik 

perekonomian dalam perspektif hukum Islam, asuransi mulai diselaraskan 

dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pada paruh abad ke-20 di beberapa 

Negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan 

asuransi dalam bentuk takaful yang kemudian berkembang dengan pesat 

hingga ke negara-negara yang berpenduduk non-muslim sekalipun di Eropa 

dan Amerika.
30

 

 

B. Pengertian Asuransi Syariah 

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari 

bahasa Belanda assurantie yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa 

Indonesia. Namun istilah assurantie itu sebenarnya bukanlah istilah asli 
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bahasa Belanda akan tetapi berasal dari bahasa Latin, yaitu assecurare yang 

berarti meyakinkan orang.
31

 Kata asuransi dalam bahasa Inggris, yaitu 

insurance yang berarti asuransi dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa 

Indonesia telah diadopsi kedalam kamus besar bahasa Indonesia dengan 

padanan kata pertanggungan.  

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta‟min, 

penanggung disebut mu‟ammin, tertanggung disebut mu‟amman lahu atau 

musta‟min. At-ta‟min diambil dari amana yang artinya memberi 

perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian 

at-ta‟min adalah seorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau 

ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah 

disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.
32

 

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 

1992 tentang usaha peransuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau 

lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung 

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti 
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atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal 

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
33

 

Dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, “Asuransi 

adalah suatu perjanjian dimana seseorang 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.
34

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 

Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa asuransi syariah 

(ta‟min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong 

menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk 

aset dan/atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan 

syariah. Akad yang sesuai dengan yang dimaksud adalah yang tidak 

mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm 

(penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.
35

 

Menurut PSAK 108 paragraf 7, asuransi syariah adalah sistem 

menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-tabarru’-kan) sebagian 

atau seluruh kontribusinya untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat 
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musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. 

Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan 

milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas 

pengelola.
36

 

Asuransi jiwa unit link adalah bentuk pengembangan dari asuransi 

dwiguna yang memberikan proteksi jiwa terhadap individu dimana nilai tunai 

dalam polis akan ditanamkan pada berbagai jenis instrument investasi seperti 

saham, pasar uang atau obligasi
37

. Sedangkan yang dinamakan polis asuransi 

jiwa unit link adalah polis individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa 

dimana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai asset investasi 

tersebut.
38

 

Unit link syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha 

saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak 

melalui investasi dalam bentuk asset. Unit link yang merupakan gabungan 

asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan 

syariah.  

Dalam unit link syariah, sisi asuransinya menggunakan prinsip risiko 

bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (wakalah 

bil ujrah) atau bagi hasil (mudharabah) untuk premi asuransinya. Dalam 
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investasinya, unit link syariah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan 

yang sesuai dengan syariah, seperti tabungan di bank syariah, deposito di 

bank syariah, obligasi syariah (sukuk), dan saham syariah yang terdapat pada 

Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, unit link syariah juga tetap 

memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya. 

 

C. Landasan Hukum Asuransi Syariah 

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat al-Qur’an, tidak terdapat 

satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti at-ta‟min ataupun at-

takaful. Namun demikian, walaupun tidak dijelaskan secara tegas, terdapat 

ayat yang menjelaskan konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-

nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. 

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyir (59): 18 

 

                        

        

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk 

hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh 

Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”. 

Ayat ini menjelaskan bahwa pada dasarnya Islam mengakui 

kecelakaan, musibah, dan kematian merupakan qodho dan qadar Allah yang 
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tidak dapat ditolak, hanya kita diminta membuat perencanaan di masa 

depan.
39

 

Dalam sabda Nabi SAW,  

حدثنا حممدبن عبداهلل بن منري حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن االعمش عن خيثمة عن 
النعمان بن بشري قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسلمون كرجل واحد ان اشتكى 

 عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله
Artinya: “Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan 

kepada kami, Humaid bin Abdurrahman telah memberitahukan 

kepada kami, dari Al-„Amasy, dari Khaitsamah, dari An-Nu‟man 

bin Basyir, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “ Orang-

orang Islam itu laksana satu orang, dimana jika matanya sakit 

maka seluruh anggota tubuhnya ikut merasa sakit, dan jika 

kepalanya sakit maka seluruh anggota tubuhnya turut merasa 

sakit.
40

.” (HR. Muslim no. 6532) 

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih 

mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha 

peransuransian. Pasal 1 UU ini menyebutkan definisi asuransi, yaitu 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 kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 
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atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal 

atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.
41

 

Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan 

reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 

tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena 

regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi 

secara syariah.
42

 

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 

menyebutkan bahwa Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat 

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai 

kantor cabang dan/atau kantor pemasaran yang menjalankan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, maka dapat ditegaskan bahwa 

Perusahaan Asuransi konvensional juga diperbolehkan memberikan layanan 

syariah, dengan syarat memiliki Unit Syariah.
43

 

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan 

pemerintah berkaitan dengan asurasi syariah, yaitu : 

a. Kementrian Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK. 

06/2003 tentang Perinzinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan dan 

Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk 
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mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 yang 

menyebutkan bahwa : “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau 

usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah”. Ketentuan yang berkaitan 

dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan 

dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan 

reasuransi dengan prinsip syariah, pasal 33 mengenai pembukaan kantor 

cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan 

reasuransi dengan prinsip syariah. 

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK. 

06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi 

syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang 

diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan 

perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. 

c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/ 

2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan 

Reasuransi dengan sistem syariah.
44

 

 

D. Akad dalam Asuransi Syariah 

Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak 

dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek 

akad.
45

 Akad dalam asuransi syariah, meliputi: 
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1. Akad Tabarru‟ 

Akad tabarru‟ digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong-

menolong tanpa mengharapkan adanya keuntungan materil dari pihak-

pihak yang melakukan perikatan, kecuali mengharap ridho Allah SWT.
46

 

Tabarru‟ dalam makna hibah atau pemberian terdapat dalam QS. An-

Nisa(4): 4 sebagai berikut: 

                                 

 
Artinya:“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, 

kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 

dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah 

(ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya”. 

 

2. Akad Tijarah (Mudharabah) 

Dalam akad ini, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai 

mudharib yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak 

sebagai shahibul maal.
47

 Hasil keuntungan akan diberikan sesuai dengan 

akad yang sama-sama dibuat sehingga bukan hanya mendapatkan 

keuntungan tetapi para peserta juga mendapatkan perlindungan risiko. 

Kontrak bagihasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keutungan 

maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagihasil tersebut.  
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3. Akad Wakalah bil Ujrah 

Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada 

perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan 

atau melakukan kegiatan lain dengan mengacu kepada ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola.
 48

 Atas tugas dan tanggung 

jawab tersebut, pengelola berhak mendapatkan ujrah. Untuk pengelolaan 

investasi dana tabarru’, pengelola tidak akan mengenakan ujrah dan hasil 

investasi dana tabarru’, jika ada akan dikembalikan oleh pengelola ke 

rekening dana tabarru’. 

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah sangat ditentukan oleh 

tujuan berakad dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi, sehingga 

akad yang akan digunakan adalah akad mudharabah, musyarakah, wadiah, 

dan sebagainya yang sesuai hukum Islam. Namun bila tujuan berinvestasi itu 

murni untuk ber-ta‟min atau asuransi syariah, maka akad yang tepat adalah 

akad wakalah, walau bagaimanapun dalam akad wakalah terdapat beberapa 

bentuk penyerahan urusan kepada perusahaan dalam mengelola dana tersebut, 

sehingga ia dapat beinvestasi dan menyerahkan urusan untuk membayarkan 

bantuan kepada setiap peserta yang ditimpa musibah.
49

 Adapun akad antara 

peserta asuransi adalah akad hibah (tabarru‟), artinya peserta menghibahkan 

sebagian hartanya untuk setiap peserta yang ditimpa musibah. Islam dengan 

tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama 
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penganutnya agar hati-hati dan mesti membuat akad dari setiap transaksi yang 

mereka lakukan antar sesama manusia. 

 

E. Jenis Asuransi Syariah 

Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Peransuransian, maka asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis yaitu: 

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah asuransi syariah yang memberi 

pertolongan untuk meringankan beban menghadapi musibah kematian 

dan kecelakaan atas diri peserta takaful.
50

 Produk asuransi jiwa meliputi: 

a. Takaful berencana 

b. Takaful pembiayaan 

c. Takaful pendidikan 

d. Takaful dana haji 

e. Takaful berjangka 

f. Takaful kecelakaan siswa 

g. Takaful kecelakaan diri 

h. Takaful khairat keluarga 

2. Takaful Umum (Asuransi Kerugian), adalah bentuk asuransi syariah yang 

memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau 

kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah 

bangunan dan sebagainya. Produk asuransi kerugian meliputi: 

a. Takaful kendaraan bermotor 

b. Takaful kebakaran 
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c. Takaful kecelakaan diri takaful pengangkutan laut 

d. Takaful rekayasa/Engineering
51

 

 

F. Mekanisme Pengelolaan Dana  Asuransi Jiwa Syariah 

Dalam pengelolaan dana dan penanggungan risiko, asuransi syariah 

tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian atau spekulasi) dan 

maysir (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak 

diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, gharar, maysir, dan 

riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan yang 

menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.
52

 

a. Perusahaan sebagai pemegang amanah 

Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling 

bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para 

pesertanya. Perusahaan asuransi diberikan kepercayaan atau amanah oleh 

para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang 

halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai 

isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian 

keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip 

mudharabah (bagi hasil). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan 

dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan 

(nisbah) yang telah disepakati.  

b. Sistem pada produk Saving (unsur tabungan) 

                                                           
51

 Gemala Dewi, op. cit.,h. 139 

52
Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan 

Gharar, Maysir, dan Riba, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 2 



 

 

40 

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta 

asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti 

rugi atas terjadinya risiko.
53

 Setiap premi takaful yang telah diterima 

akan dimasukkan kedalam: 

1) Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta. 

2) Rekening khusus/tabarru‟, yaitu rekening yang diniatkan derma dan 

digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli 

waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia 

atau mengalami musibah lainnya. 

Seluruh dana yang terkumpul dari peserta asuransi diinvestasikan 

sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian hasil yang peroleh dari 

investasi dibagikan menurut sistem bagihasil (al-mudharabah) yaitu 

sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. 

c. Sitem pada produk Non-Saving 

Dalam hal premi tanpa unsur tabungan, setiap premi yang 

dibayarkan oleh peserta dimasukkan ke dalam rekening khusus. 

Kumpulan dana itu diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil 

yang diperoleh dari investasi tersebut dimasukkan ke dalam kumpulan 

dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan 

premi asuransi).
54
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Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh 

pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian.
55

 

Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati 

sepenuhnya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penting bagi 

pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.  

 

G. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional 

Tabel 3.1 

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional 

 

No Asuransi Syariah Asuransi Konvensional 

1 Orientasi tolong-menolong dalam 

kebaikan dan dengan niat 

menyumbang. 

Orientasi bisnis. 

 

2 Menjalankan jasa asuransi dengan 

orientasi menjalin kerja sama di 

antara pemilik saham (anggota) 

dan mengembalikan kelebihan 

dana yang tersisa kepada mereka. 

Menjalankan jasa asuransi dengan 

orientasi memperoleh keuntungan 

(profit-oriented). 

4 Disiplin menaati hukum dan 

prinsip syariat Islam. 

Tidak mempedulikan halal dan 

haram. 

5 Tunduk pada mekanisme 

pengawasan syariat (Dewan 

Pengawas Syariah). 

Tidak tunduk pada mekanisme 

pengawasan syariat. 

6 Akad tabarru‟ dan akad tijarah 

(mudaharabah, wakalah, 

wadiah,syirkah, dan sebagainya) 

Akad jual beli (akad mu‟awadhah, 

akad idz‟aan, akad gharra, dan akad 

mulzim). 

7 Setiap anggota dianggap sebagai 

penanggung sekaligus 

tertanggung. 

Ada dikotomi (pembagian hasil 

usaha) antara penanggung yang 

menjadi pemilik perusahaan dengan 

nasabah (tertanggung) yang membeli 

polis asuransi.
56

 

8 Sharing of Risk, dimana terjadi 

proses saling menanggung antara 

satu peserta dengan peserta yang 

lain. 

Transfer of Risk, dimana terjadi 

transfer risiko dari tertanggung 

kepada penanggung. 

9 Pada produk saving life terjadi 

pemisahan dana, yaitu dana 

tabarru‟ (derma) dan dana peserta 

Tidak ada pemisahan dana, yang 

berakibat pada terjadinya dana 

hangus. 
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No Asuransi Syariah Asuransi Konvensional 

sehingga tidak mengenal dana 

hangus. 

10 Konsep akuntansi cash basis, 

yaitu mengakui apa yang benar-

benar telah ada. 

Konsep akuntansi acrual basis, yaitu 

proses akuntansi yang mengakui 

terjadinya peristiwa nonkas, dan 

adanya pendapatan, peningkatan 

aset, expenses, liabilities dalam 

jumlah tertentu yang akan diterima 

dimasa mendatang. 

11 Profit yang diperoleh dari surplus 

underwriting, komisi reasuransi, 

dan hasil investasi, bukan 

seluruhnya menjadi milik 

perusahaan, tapi dilakukan bagi 

hasil dengan peserta. 

Keuntungan yang diperoleh dari 

surplus underwriting, komisi 

reasuransi dan hasil investasi 

seluruhnya adalah keuntungan 

perusahaan.
57

 

 

H. Profil Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar pada Otoritas 

Jasa Keuangan 

1. PT. Asuransi Jiwa AXA Financial Indonesia Unit Syariah 

AXA Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, salah satu 

perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia, dengan lebih 

dari 161.000 karyawan melayani lebih dari 103 juta nasabah di 59 negara. 

AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di 

dunia selama tujuh tahun berturut-turut (2009-2015). AXA beroperasi 

dengan fokus pada asuransi jiwa, asuransi umum dan manajemen aset 

melalui jalur multi distribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, 

digital, telemarketing dan corporate solution. 

Jaringan keagenan AXA di Indonesia terus berkembang dengan 70 

kantor cabang dan lebih dari 14.000 tenaga pemasar profesional di seluruh 

Indonesia. AXA merupakan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh 
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasar Surat Ijin Usaha No. 612 / 

KMK.017 / 1995 tanggal 22 Desember 1995. 

Jaringan keagenan AXA telah terbukti keunggulannya di bidang 

asuransi jiwa dengan memenangkan berbagai penghargaan termasuk Best 

Life Insurance 2015 dari majalah Media Asuransi, Corporate Image 

Award 2015, Indonesia’s Most Admired Companies dari Majalah Tempo 

dan Frontier, 1st Performance Life Insurance Company 2015 dari Majalah 

Warta Ekonomi, Contact Center Service Excellence Award tahun 2014, 

menduduki peringkat kedua kategori Call Center dan Email dari Carre-

Center Customer Satisfaction & Loyalty (Carre – CSSL), Excellent 

Service Experience Award 2014 untuk kategori Walk-in Customer Service 

dengan peringkat “Excellent”, Excellent Service Experience Award 2013 

dari Carre-Center Customer Satisfaction & Loyalty (Carre – CCSL).
58

 

2. PT. Asuransi Jiwa AIA Finansial Indonesia Unit Syariah 

PT AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan 

asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi 

jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada 

tahun 2009, PT AIG Life berubah nama menjadi PT AIA Financial 

Berdasarkan surat No. 042/LGL-AIGL/Srt/V/2009 tanggal 27 Mei 2009. 

dan sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT AIG 

Life nomor 35 tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh notaris Merryana 

Suryana, SH dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 

– 21773.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 menyatakan bahwa 

surat Menteri Keunagan nomor S-078/MK.5/2005 tanggal 1 Februari 2005 

berlaku untuk nama baru PT. AIA  Financial yang sebelum nya PT AIG 

Life. 

AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA 

menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip 

Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program 

kesejahteraan karyawan, program pesangon, dan program Dana Pensiun 

(DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan oleh lebih dari 10.000 tenaga 

penjual berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi 

seperti keagenan, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & 

Employee Benefits).
59

 

3. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah 

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 

(Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial 

Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang 

beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia 

menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi 

kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada 

nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan 
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lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 24 kantor 

pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,3 juta nasabah di 

Indonesia. 

Visi  : Membantu nasabah mewujudkan impian dan aspirasi mereka. 

Misi : Membantu keluarga Indonesia meraih impian dan inspirasi mereka 

serta menjalani hidup dengan rasa percaya diri. 

Manulife Indonesia Unit Syariah beroperasi setelah mendapatkan 

a. Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 

Pada tanggal 22 Januari 2009, rekomendasi ini diberikan dengan 

Nomor : U-024/DSN-MUI/I/2009. Dalam surat keputusan ini, 3 orang 

Dewan Pengawas Syariah telah ditunjuk untuk memfasilitasi dan 

memberikan pengawasan terhadap operasional Manulife Indonesia 

Unit Syariah. 

Ketua     : Drs. H. Karnaen A. Perwataatmadja MPA, FIIS  

Anggota : Dr. H. Mohamad Hidayat MBA, MH 

Anggota : dr .H. Endy M. Astiwara MA, FIIS 

b. Izin Pembukaan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-

107/KM.10/2009, pada tanggal 13 Mei 2009. Peresmian unit baru ini 

juga ditandai dengan peluncuran produk baru, Berkah SaveLink. 

Produk yang dikembangkan dengan konsep Syariah ini semakin 

melengkapi portofolio produk yang ada di Manulife Indonesia, 
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sehingga para nasabah dapat menentukan pilihan perencanaan 

keuangan sekaligus perlindungan jiwa.
60

 

4. PT. Asuransi  Prudential Unit Syariah 

Pada tanggal 2 November 1995, persetujuan ditandatangani antara 

Prudential dan Bank Bali Indonesia untuk melakukan merger menjadi 

Prudential BancBali Life Assurance (PBBL). Dan meluncurkan dua dana 

investasi baru yaitu PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund dan 

PRUlink Rupiah Asia Pasific Equity Fund. PT Prudential Life Assurance 

menjalankan “Core Values” (nilai-nilai inti) yang dikembangkan oleh 

Prudential Corporation Asia (PCA) sebagai panduan kepada setiap orang 

di perusahaan dalam bekerja.
61

 

5. PT. Asuransi Jiwa SinarMas Unit Syariah 

PT Asuransi Sinar Mas didirikan pada tanggal 27 Mei 1985 dengan 

nama PT. Asuransi Kerugian Sinar Mas Dipta dengan surat No. Kep-

2562/MD 1986. Pada tahun 1991, Perusahaan  berubah nama menjadi PT 

Asuransi Sinar Mas. ASM merupakan salah satu perusahaan asuransi 

umum terbesar di Indonesia. Sepanjang perjalanannya, ASM menunjukkan 

pertumbuhan yang berkesinambungan. Premi bruto dan total asset 

Perusahaan secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di 

tahun-tahun dimana terjadi goncangan ekonomi global. 
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Di tahun 2011, ASM melalui produk simas mobil berhasil meraih 

penghargaan Indonesia Brand Champion Award 2011 di dua kategori 

yaitu The Best Customer Choice of Car Insurance dan The Most Popular 

Brand of Car Insurance. Pada 14 Juni 2011, ASM meraih The Best 

Insurance Award versi Majalah Media Asuransi dengan ekuitas di atas Rp 

750 miliar. Ditahun 2012, ASM meraih Best General Insurance 2012 

Dengan Ekuitas Rp750 Miliar Keatas dari Insurance Awards 2012. Di 

tahun 2013, ASM meraih The Best “General Insurance“ untuk kategori 

Non Listed Company - Asset > 200 Milyar dari Indonesia Insurance 

Award 2013.Pada tahun 2014, ASM meraih The Best General Insurance 

Company dari Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2014.
62

 

6. PT. Asuransi AXA Mandiri-Unit Syariah 

Perusahaan asuransi AXA Mandiri awalnya bernama Asuransi Jiwa 

Staco Raharja,sejak awal berdiri 1991 hingga tahun 2002. Pada 2002 

hingga 2004, nama perusahaan menjadi Asuransi Jiwa Mandiri, dan pada 

tahun 2004 nama perusahaan berubah menjadi AXA Mandiri yang 

merupakan perusahaan patungan antara AXA dan Bank Mandiri. 

AXA Mandiri Financial Service pada tahun 2015 berdasarkan 

Lembaga Riset Media Asuransi menduduki peringkat asuransi jiwa terbaik 

di Indonesia dengan kategori Best Life Insurance 20015 dengan kelompok 

ekuitas sebesar Rp 1,5 triliun keatas. Kemudian perusahaan asuransi AXA 

Mandiri juga mendapatkan peringkat pertama asuransi jiwa di Indonesia 
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pada kelompok Best Life Insurance pada tahun yang sama dalam 

kelompok ekuitas Rp 500 miliar hingga Rp 1,5 triliun untuk layanan solusi 

keuangan di Indonesia. 

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) didukung oleh 

lebih dari 1.800 Financial Advisor di lebih dari 1.800 cabang Bank 

Mandiri dan 170 cabang Bank Syariah Mandiri di seluruh 

Indonesia.  AXA Mandiri juga didukung oleh lebih dari 500 Telesales 

Officer yang memasarkan produk asuransi melalui jalur telemarketing. PT 

AXA Mandiri Financial Services terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK).
63

 

 

 

 

 

                                                           
63

 https://id.wikipedia.org/wiki/AXA_Mandiri, artikel diakses pada Januari 2018 dari 

http://www.gomuslim.co.id 


