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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI 

 

A. Pengertian Asuransi Syariah 

Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta‟min, penanggung disebut 

mu‟ammin, sedangkan tertanggung disebut mu‟amman lahu atau musta‟min. 

At-Ta‟min arti menjamin perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan 

bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah dalam surat Quraisy ayat 4 : 

ِف   ٕۡ ٍۡ َخ َءاَيَُُٓى يِّ َٔ ٍ ُجٕٖع  ُٓى يِّ ًَ ٘ٓ أَۡغَؼ   ٗ ٱنَِّز

Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan
23

 

“Men-ta‟min-kan”sesuatu, artinya adalah seseorang  membayar atau 

menyerahkan  uang  cicilan agar   ia   dan ahli   mendapatkan   sejumlah uang 

sebagaimana  yang  telah  disepakati, atau untuk  mendapatkan ganti terhadap 

hartanya yang hilang, ikatakan seseorang mempertanggungkan atau 

mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.
24

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Hukum   Asuransi di 

Indonesia ”sebagaimana  yang dikutip   oleh   Am   Hasan   Ali   memaknai 

suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji  kepada pihak yang 

dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi   sebagai pengganti kerugian, 

yang mungkin akan diderita oleh yang  dijamin,  karena  akibat  dari  suatu  

peristiwa yang belum jelas. 

                                                             
23

 Al-Quran dan Terjemahannya, Qurais : 4 
24

 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari‟ah (Life and General); Konsep dan Sistem 

Operasional,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 28 
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Dalam Ensiklopedia  Hukum  Islam sebagaimana  yang  dikutip  oleh  

Am Hasan  Ali  disebutkan  bahwa  asuransi  syariah  adalah  „Transaksi  

perjanjian  antara dua  pihak;  pihak  yang  satu  berkewajiban  membayar  iu 

ran  dan  pihak  yang  lain berkewajiban   memberikan   jaminan   sepenuhnya 

kepada   pembayar iuran  jika terjadi  sesuatu  yang  menimpa  pihak  pertama  

sesuai  dengan  perjanjian  yang dibuat.
25

 

Kitab  Undang-undang  (UU)  Hukum  Dagang  pasal  246  memberi 

pengertian asuransi sebagai berikut: asuransi atau  pertanggungan adalah 

suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan  diri  kepada 

seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan  

penggantian kepadanya karena suatu  kerugian,  kerusakan  atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tak tertentu.
26

 

Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana yang dikutip oleh Am. 

Hasan Ali yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian dengan 

mana seorang  penanggung  mengikatkan diri  kepada  seorang   tertanggung, 

dengan menerima premi, untuk memberikan  penggantian  kepadanya  karena  

kerugian, kerusakan, atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  yang  

mungkin  akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
27

 

Menurut Muhaimin Iqbal  yang dimaksud  dengan  asuransi  syariah:  

suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi  ketentuan syari‟ah, 

                                                             
25

 Hasan    Ali, Asuransi   dalam   Perspektif    Hukum   Islam;  Suatu   Tinjauan    

Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 58 
26

R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang 

Kepailitan,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), Cet. Ke-1,h. 77 
27

 Op.Cit,Am. Hasan Ali, h. 59 
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tolong menolong  secara  mutual  yang  melibatkan  peserta  dan operator. 

Syari‟ah berasal dari  ketentuan-ketentuan  di  dalam al-Qur‟an  (firman  

Allah yangdisampaikankepada Nabi  Muhammad  SAW)  dan al-Sunnah 

(teladan  dari kehidupan  nabi Muhammad SAW)
28

. 

Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN  MUI) 

dalam fatwanya  tentang  pedoman  umum  asuransi  syari‟ah, memberi  

definisi  tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syar‟iah (ta‟mun,   takaful,   

tadammun) adalah usaha  saling melindungi  dan  tolong  menolong  diantara  

sejumlah  orang/pihak melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan  atau 

tabarru‟ yang  memberikan  pola pengembalian  untuk  menghadapi  risiko  

tertentu  melalui  aqad (perikatan)  yang sesuai dengan syari‟ah.
29

 

Husain Hamid Hisan sebagaimana yang dikutip   oleh   Syakir Sula 

mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta‟awun yang telah diatur  dengan 

sistem yang sangat rapi antara  sejumlah besar manusia. Semuanya  telah siap 

mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami  peristiwa 

tersebut, maka  semuanya  saling  menolong  dalam  menghadapi  peristiwa 

tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-

masing peserta. Dengan  pemberian (derma) tersebut mereka  dapat  menutupi  

kerugian-kerugian yang  dialami  oleh  peserta  yang  tertimpa musibah. 

Dengan demikian, asuransi adalah ta‟awun yang terpuji, yang saling  

membantu  antara  sesama  dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) 

yang mengancam mereka. 

                                                             
28

 Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani,2006),h. 2 
29

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

Asuransi Syari‟ah 
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Oleh  sebab  itu,  premi  pada  asuransi  syari‟ah  adalah  sejumlah  

dana  yang dibayarkan  oleh  peserta  yang  terdiri  atas  dana  tabungan  dan 

tabarru‟.  Dana tabungan  adalah  dana  titipan  dari  peserta  asuransi syari‟ah  

(life  insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-mudarabah) dari 

pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. 

Dana  tabungan  beserta   alokasi  bagi  hasil  akan  dikembalikan  

kepada peserta  apabila  peserta  yang  bersangkutan  mengajukan  klaim,  

baik  berupa  klaim nilai  tunai  maupun  klaim  manfaat  asuransi.  

Sedangkan tabarru‟ adalah  derma atau  dana  kebajikan  yang  diberikan  dan 

di ikhlaskan  oleh  peserta  asuransi  jika sewaktu-waktu  akan  dipergunakan  

untuk  membayar  klaim  atau  manfaat asuransi.
30

 

 

B. Prinsip Dasar Asuransi Syariah 

Ada pun prinsip-prinsip asuransi meliputi : 

1. Sesama Muslim Saling Bertanggung Jawab 

Kehidupan diantara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah 

yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kesulitan 

seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama 

muslim.
31

 Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT surat al-

Imran ayat 103, yang berbunyi: 
32

 

                                                             
30

 Muhammad Syakir Sula,Op. Cit, h. 29-30 
31

 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 

2003),h. 115 
32 Al-Quran dan Terjemahannya, al-Ma‟idah : 2 
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ُكۡى إِۡر ُكُزُۡى أَۡػَذٓاءٗ  ۡٛ ِ َػهَ َذ ٱَّللَّ ًَ ٱۡرُكُشْٔا َِۡؼ َٔ  
ْۚ
قُْٕا ََل رَفَشَّ َٔ ٛٗؼب  ًِ ِ َج ْٕا ثَِحۡجِم ٱَّللَّ ًُ ٱۡػزَِص َٔ 

ٍَ ٱنَُّبِس فَأََقَزَ  َٰٗ َشفَب ُحۡفَشٖح يِّ ُكُزُۡى َػهَ َٔ ب  َٗ ََٰٕ ِّۦٓ إِۡخ زِ ًَ ٍَ قُهُٕثُِكۡى فَأَۡصجَۡحزُى ثُِِۡؼ ۡٛ ُكى فَأَنََّف ثَ

ٌَ يِّ  زَُذٔ ۡٓ زِِّۦ نََؼهَُّكۡى رَ ُ نَُكۡى َءاََٰٚ ٍُ ٱَّللَّ نَِك ُٚجَِّٛ
َٓۗب َكَزَٰ ُٖۡٔٓ  

Artinya : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan 

nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 

menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, 

lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk” 

 

 

2. Prinsip tolong menolong (Ta‟awun) 

Prinsip   yang  paling  utama  dalam konsep  Asuransi Syari‟ah 

adalah prinsip  tolong menolong baik untuk life insurance maupun general 

insurance. Ini adalah bentuk  solusi  bagi  mekanisme operasional untuk 

asuransi syari‟ah. Tolong menolong  atau dalam bahasa  al-Qur‟an  disebut 

ta‟awun adalah  inti  dari  semua  prinsip dalam  asuransi  syari‟ah.  Ia  

adalah pondasi dasar dalam menegakkan prinsip asuransi syari‟ah. 

Al-Qur‟an menjelaskan  dalam  banyak  sekali  ayat  tentang 

konsep  tolong menolong ini. Allah SWT berfirman dalam surah al-

Ma‟idah ayat 2 :
33

 

َ َشِذُٚذ ٱۡنِؼقَبةِ ... ٌَّ ٱَّللَّ ََۖ إِ ٱرَّقُْٕا ٱَّللَّ َٔ  ٌِْۚ ََٰٔ ٱۡنُؼۡذ َٔ ۡثِى  َُْٕا َػهَٗ ٱۡۡلِ َٔ ََل رََؼب َٔ ٕ  

Artinya :……Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 

 

 

                                                             
33 Al-Quran dan Terjemahannya, Qurais : 4 al-Imran : 103 
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3. Prinsip Saling Kerja Sama Dan Bantu Membantu 

Salah  satu  keutamaan  umat  Islam  adalah saling  membantu 

sesamanya dalam  kebajikan.  Karena, Bantu membantu itu merupakan 

gambaran  sifat kerja sama sebagai aplikasi dari ketakwaan kepada 

Allah. Diantara cerminan ketakwaan itu adalah sebagai berikut: 

a) Melaksanakan  fungsi  harta  dengan  betul,  diantaranya  untuk 

kebajikan social 

b) Menepati janji 

c) Sabar saat mengalami bencana  

Seandainya umat Islam dapat meyakinkan ketinggian nilainya 

konsep  ini, maka  ia  akan  mendapatkan  manfaat  yang  tinggi 

aplikasinya. Sebaliknya kalau  terjadi  keengganan  dari  umat  Islam 

untuk  bekerja  sama,  maka  mereka akan menjadi lemah. Lemah 

dalam konsep Islam adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang 

kurang disukai oleh Allah. 

4. Prinsip Saling Melindungi Dari Berbagai Kesusahan 

Para  peserta  Asuransi  setuju  untuk  saling  melindungi dari 

kesusahan, bencana, dan sebagainya. Karena keselamatan dan 

merupakan keperluan azas untuk semua orang, maka semua perlu  

dilindungi. Allah  dalam surah Quraisy memberi janji keselamatan dari 

ancaman kelaparan dan ketakutan. Lapar  adalah gambaran  keperluan  

jasmani  dan  takut  ada lah  gambaran  keperluan  rohani. Kedua-

duanya tidak  boleh  diabaikan karena dampaknya terhadap  kehidupan 

sangat berbahaya. 
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Dalam prinsip dasar tadammun Islami menyatkan  bahwa  yang kuat  

menjadi pelindung  yang  lemah, orang  kaya  melindungi  orang miskin, 

pemerintah menjadi pelindung bagi kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. 

Sistem inilah yang dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian, diharapkan 

tidak akan ada keputusan dalam hidup bagi orang miskin, dan tidak ada 

pertentangan kelas dalam masyarakat.
34

 

 

C. Landasan Hukum Asuransi Syari’ah 

a. Al-Qur‟an  

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

salah satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita 

kenal sekarang  ini, baik istilah “al-ta‟min”  ataupun “al-takaful”. Namun  

demikian,  walaupun tidak menyebutk an  secara  tegas,  terdapat ayat  

yangmenjelaskan    tentang    konsep asuransi dan yang memiliki muatan  

nilai-nilai  dasar  yang  ada  dalam  praktek asuransi. Di antara ayat-ayat 

al-Qur‟an tersebut antara lain: 

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan 

QS al-Hashr ayat 18
35

 

 َ ٌَّ ٱَّللَّ َْۚ إِ ٱرَّقُْٕا ٱَّللَّ َٔ ب قَذََّيۡذ نَِغٖذَۖ  ۡنزَُظُۡش ََۡفٞش يَّ َٔ  َ ٍَ َءاَيُُْٕا ٱرَّقُْٕا ٱَّللَّ ٓأََُّٚٓب ٱنَِّزٚ  َخجُِٛش  ََٰٚ

 ٌَ هُٕ ًَ ب رَۡؼ ًَ   ١ٔ ثِ
Artinya : 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.
36

 

 

                                                             
34

 Muhammad Syakir Sula, Op.Cit, h. 232-235 
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2. Printah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan kerjasama 

QS. Al-Ma‟idah ayat 2 :
37

 

َ َشِذُٚذ ٱۡنِؼقَبِة  ٌَّ ٱَّللَّ ََۖ إِ ٱرَّقُْٕا ٱَّللَّ َٔ  ٌِْۚ ََٰٔ ٱۡنُؼۡذ َٔ ۡثِى  َُْٕا َػهَٗ ٱۡۡلِ َٔ ََل رََؼب َٕٔ  
Artinya :…”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya. 

3. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah 

QS. Al-Baqarah ayat 126
38

 

 ِْ إِۡر قَبَل إِۡثَشَٰ ب َۧٔ ُٗ ا َءاِي َزا ثَهَذا   ١ٕٔ …ُى َسةِّ ٱۡجَؼۡم ََْٰ

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, 

jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa…” 

4. Perintah Allah untuk bertaqwa dan optimis berusaha 

QS. Al-Taghabun : 11. 

ٍء  ۡٙ ُ ثُِكمِّ َش ٱَّللَّ َٔ ِذ قَۡهجَُّۚۥْ  ۡٓ َٚ ِ ٍ  ثِٱَّللَّ َيٍ ُٚۡؤِي َٔ  ِۗ ٌِ ٱَّللَّ ِصٛجٍَخ إَِلَّ ثِئِۡر َيبٓ أََصبَة ِيٍ يُّ

  َٔٔػهِٛٞى 

Artinya : “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang 
kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang 

beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi 

petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu”
39

 

b. Sunnah Nabi 

Hadits   tentang   anjuran   untuk   tidak   mendzalimi   dan  

menelantarkan sesama  muslim.
40

 Yang artinya : 

ػٍ اثٙ ْشٚشح سظٙ هللا ػُّ قبل : قبل سصٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى : َلرحبصذٔا , َٔل 

 َٔل ٚجغغ ثؼعكى ػهٗ ثٛغ ثؼط, ٔكَٕٕا ػجبدهللا إخٕاَب,انًضهى أخٕ انًضهى, َلرُبجشٕا , َٔل رذاثٕا, 
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ٚظهًّ, َٔل ٚخزنّ, َٔل ٚحقشِ, انزقٕٖ ُْٓب, ٔٚشٛش إنٗ صذسِ ثالس يّشاد, ثحضت ايشا يٍ انشش 

.أٌ ٚحقش أخبِ انًضهى, كم انًضهى ػهٗ انًضهى حشاو, ديّ ٔيب نّ ٔػش ظّ  

Artinya : ”Dari Abu Hurairah Radhyallahu anhu ia berkata , 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,”kalian jangan saling 

mendengki, jangan saling najasy, jangan saling membenci, jangan saling 

membelakangi! Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang 

ditawar orang lain, dan hendaklah kalian membeli barang yang sedang 

ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah 

yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang 

lain, maka ia tidak boleh menzhaliminya, menelantarkannya, dan 

menghinakannya. Takwa itu disini beliau memberi isyarat ke dadanya tiga 

kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya 

yang muslim. Setiap orang muslim, haram drahnya, hartanya dan 

kehormatannya atas muslim lainnya”.  

Dalam  hadits  tersebut  tersirat  adanya  anjuran  untuk  tidak 

mendzalimi dan menelantarkan sesama muslim dengan tidak 

mempermainkan harga, dan tidak saling membenci.  Karena  orang  Islam 

semuanya  adalah saudara.  Dalam  perusahaan  asuransi, kandungan    

hadits-hadits   terlihat dalam  mekanisme  penetapan harga.    Dalam 

penetapannya harus didasarkan pada sesuatu yang riel terjadi, tidak kepada 

sesuatu yang mengandung  unsur  spekulasi, garar dan  riba  sehingga  di    

antara  kedua belah  pihak tidak ada yang terdzalimi. 

c. Ijtihad  

1. Fatwa sahabat 
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Praktik  sahabat  berkenaan  dengan  pembayaran  hukuman  

(ganti rugi)  pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin 

Khattab. Beliau berkata: 

“Orang-orang  yang  namanya  tercantum  dalam  diwan  tersebut  

berhak  menerima bantuan dari satu sama lain dan harus 

menyumbang  untuk  pembayaran  hukuman (ganti rugi)   atas 

pembunuhan   (tidak   disengaja)   yang   dilakukan   oleh   

seorang   anggota masyarakat mereka” 

 

Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk 

menyiapkan daftarsecara  profesional  per  wilayah,  dan  orang-orang   

yang terdaftar  diwajibkan  salin menanggung beban 

2. Ijma‟ 

Para  sahabat  telah  melakukan  kesepakatan  dalam  hal Aqilah 

yang  dilakukan oleh Khalifah  Umar bin Khattab. Adanya ijma‟ atau 

kesepakatan ini tampak dengan tidak  adanya  sahabat lain yang 

menentang pelaksanaan Aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang  

dilakukan oleh keluarga dari  pihak   laki-laki  (asabah) dari sipembunuh  

(orang  yang  menyebabkan kematian orang lain secara tidak   sewenang-

wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya 

karena sipembunuh merupakan anggota dari kelompok  tersebut.  Dengan  

tidak  adanya sahabat yang menentang khalifah umar, dapat  disimpulkan  

bahwa  telah  mendapat ijma‟ dikalangan sahabat nabi saw mengenai 

persoalan ini. 

3. Qiyas  
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Yang dimaksud dengan qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan 

menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam 

al-Qur‟an dan al-Sunnah atau al-hadits  dengan  hal  lain yang hukumnya  

disebut  dalam  al-Qur‟an  dan al-sunnah/al-hadits  karena persamaan 

illat (penyebab  atau alasannya).  Dalam  kitab  Fathul  Bari sebagaimana  

yang   dikutip oleh  Wirdyaningsih disebutkan  bahwa dengan  datangnya 

Islam system Aqilah diterima  Rasulullah  SAW menjadi bagian dari 

hukum Islam. Ide pokok  dari Aqilah adalah  suku Arab  zaman  dahulu  

harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama  si  pembunuh  

untuk  membayar  kontribusi  keuangan ini sama  dengan  pembayaran  

premi  pada  praktik  asuransi  syariah  saat  ini. Jadi,  jika dibandingkan 

permasalahan asuransi syari‟ah yang ada pada saat ini dapat di-qiyaskan 

dengan system Aqilah yang telah diterima di masa Rasulullah.
41

 

D. Tujuan Pendirian Asuransi Syari’ah 

Upaya meminimalisir resiko itulah sebenarnya yang menjadi  tujuan 

utama seseorang  masuk  asuransi. Sebagaimana  dikemukakan  M. Abdul 

Mannan, sebagian besar ahli teori ekonomi telah  bersepakat  bahwa  hakikat 

asuransi  itu terletak  pada ditiadakannya  resiko kerugian  yang  tidak  

menentu bagi gabungan orang yang menghadapi persoalan serupa dan  

membayar premi  kepada  suatu  dana umum.
42

 Meminimalisir resiko finansial 

itu dalam asuransi  syari‟ah  biasanya  berasal  dari dua sumber.    Pertama, 

tabungan (Premi) yang disetor, yang bila tertimpa  musibahbiasanya diterima 
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kembali oleh peserta asuransi yang   bersangkutan. Kedua, minimalisasi resiko 

finansial yang berasal dari tabarru‟ peserta asuransi yang lainnya. 

Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  pendirian  asuransi  syari‟ah 

khususnya di Indonesia adalah : 

a. Menjaga konsistensi pelaksanaan syari‟ah di bidang keuangan, 

mengandung Pengertian bahwa pendirian asuransi syari‟ah itu 

merupakan Wujud implementasi dari nilai-nilaiyang terkandung di 

dalam al-Qur‟an dan al-sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam 

asuransi konvensional disinyalir mengandung unsur garar, maysir, dan 

riba. Olehkarena itu, kehadiran asuransi syari‟ah bias dijadikan sebagai 

satu bentuk lembaga keua ngan syari‟ah yang terlepas dari ketiga unsur 

yang diharamkan syara‟. 

b. Upaya  antisipasi  terhadap makin  meningkatnya  kemakmuran bangsa, 

mengandung arti  bahwa  dalam  masyarakat  bangsa  yang  telah  maju, 

karakter Individualistic lebih menonjol  dibandingkan  dengan  karakter 

kolektivistik. Oleh  karena itu,, pada masyarakat maju hubungan antara 

individu  dibangun di  atas pertimbangan rasional atau bahkan alasan 

pertukaran  keuntungan  yang  akan  diterima  oleh pihak  lain.  Atas  

dasar pertimbangan  ini,  maka kehadiran asuransi syariah dimaksudkan  

untuk  mempererat hubungan antar individu dalam menyikapi musibah    

atau bencana  yang  menimpanya  dengan  hubungan  yang  formal,  

tetapi tetap merealisasir kemaslahatan bersama. 

c. Untuk   menumbuhkan kemampuan umat  Islam di bidang   pengelolaan 
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Industry asuransi. Dunia asuransi dewasa ini, untuk tingkat dunia lebih 

banyak dikuasai oleh negara-negara  Barat  dan  untuk  Indonesia  lebih 

banyak  dikuasai  oleh masyarakat yang cenderung  nasionalis   sekuler. 

Keterbelakangan umat Islam dalam dunia asuransi antara lain  

disebabkan karena  sebagian  umat  Islam  masih  meragukan keabsahan  

asuransi konvensional  dalam  perspektif  syari‟ah.  Oleh  karena  itu, 

kehadiran asuransi syari‟ah ini diharapkan  bisa  menjadi  satu  peluang  

bagi  umat Islam  Indonesia  dalam  libatkan  dirinya  secara  langsung  

untuk mengelola  dan mengembangkan  industri  asuransi yang  terlepas  

dari unsur-unsur  yang  tidak dibenarkan oleh syara‟.
43

 

E. Rukun dan Syarat-syarat Asuransi 

Rukun menurut bahasa ialah, kegiatan yang kuat mempunyai fungsi 

menahan pada  suatu.  Menurut  golongan  Hanafiyah    rukun  yaitu  bagian  

dari  sesuatu,  yang sesuatu  itu  tidak  akan  ada  kecuali  mesti  dengan  

adanya  bagian  itu.  Dan  menurut selain golongan  Hanafi rukun ialah, bagian 

tertentu yang mesti dari sesuatu, karena tergambarnya dan wujudnya sesuatu 

itu mesti dengan adanya itu.
44

 

Syarat menurut syara‟ yaitu apa yang ketiadaannya meniscayakan 

ketiadaan sesuatu   itu,   tapi   keberadaannya  tidak   otomatis  meniscayakan 

keberadaan atau ketiadaan sesuatu. Sesuatu syarat kalau tidak ada, tidak ada 

pula masyrut-nya sehingga syarat itu belum mencapai syarat sah. Karena itu 

dalam perjanjian dan pekerjaan maka harus  dipenuhi syarat  tersebut.  Dengan 
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terpenuhinya  semua  syarat  sah  maka  suatu perjanjian atau pekerjaan akan 

sempurna.
45

 

Dalam penulisan syarat dan rukun yang paling sama dengan kegiatan 

perasional asuransi adalah  akad mudarabah.  Dimana asuransi menyerupai 

akad mu‟amalah yang ada  dalam  hukum  Islam  yang  sudah  jelas wujud  

formal  dan wujud materialnya. Sehingga untuk menjelaskan rukun dan syarat, 

ada dalam mudarabah. 

Adapun rukun dan syarat yang dimaksud adalah: 

a. Pemilik yang menyerahkan modal (sahibul mal) 

b. Orang yang bekerja yaitu mengelola modal   yang diterima dari pemilik 

modal. 

c. Akad mudarabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola modal. 

d. Modal yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada 

pengelola untuk menginvestasikanya dalam aktivitas mudarabah 

e. Keuntungan  

Menurut  Sayyid  Sabiq,  rukun mudarabah adalah  ijab  dan  kabul  yang 

keluar  dari orang  yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adany lafadz 

tertentu,  tetapi dengan    bentuk    apa    saja    yang    menunjukkan makna 

mudharabah.  Karena yang dimaksudkan  dalam  akad  ini  adalah  tujuan  dan 

maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.
46

 

Untuk  masing-masing  rukun  tersebut  diatas  terdapat  syarat-syarat 

yang harus dipenuhi, yaitu: 
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a. Pemodal (sahibul mal) dan pengelola (mudarib) harus mampu melakukan 

transaksi dan  sah  secara  hukum.  Keduanya    harus  mampu  bertindak 

sebagai  wakil  dan kafil dari masing-masing pihak.
47

 

b. Sigat ijab dan qabul antar pemilik modal dan pengelola. 

c. Modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.Apabila modal itu 

berbentuk emas atau  perak  batangan,  emas  hiasan  atau  barang dagangan 

lainnya, mudarabah tersebut batal. 

d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus 

jelas. 

 

F.   Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional 

No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah 

1 Akad  Jual Beli Akad Tijarah dan akad 

tabarru‟ 

2 Sumber Hukum  Bersumber dari pikiran 

manusia dan kebudayaan 

berdasarkan hukum positif 

hukum alami 

Bersumber dari wahyu 

ilahi. Sumber hukum 

dari Al-Quran, Hadist, 

Ijma, Qiyas 

3 DPS (Dewan 

pengawas syariah)  

Tidak ada Adanya dewan pengawas 

syariah. Fungsinya 

mengawasi produk yang 

dipasarkan dan investasi 

dana 

4 Kepemilikan dana  Dana yang terkumpul dari 

nasabah (premi) menjadi 

milik perusahaan sehingga 

perusahaan bebas 

menentukan investasinya 

Dana yang terkumpul 

dari nasabah (premi) 

merupakan milik peserta. 

Perusahaan hanya 

sebagai pemegang 

amanah untuk mengelola 

5 Pembayaran Klain  Dari rekening dana 

perusahaan 

Dari rekening tabarru‟ 

(dana kebajikan) seluruh 
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peseta yang sejak awal 

sudah di ikhlaskan oleh 

peserta untukkeperluan 

tolong menolong bila 

terjadi musibah 

6 Keuntungan (profi)  Seluruhnya menjadi milik 

perusahaan 

Dibagi antara perusahaan 

dengan peserta sesuai 

dengan prinsip bagi hasil 

(mudharabah) 

  

 

G. Pengertian Akad Tabarru’ 

Kata “akad” (Arab = perikatan, perjanjian dan pemufakatan).
48

 

Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu 

pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima 

ikatan yang sesuai dengan ke hendak syari'at dan berpengaruh pada suatu 

perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah, seluruh perikatan yang dilakukan 

pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari'ah, 

sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya 

perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.
49

 

Pengertian tabarru‟ itu sendiri : Tabarru‟ berasal dari kata tabarraa ya 

tabarra‟ 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 di antara mereka ada yang mendapat musibah. 
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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 menolong.
50

 

Menurut kamus akad tabarru‟ adalah akad pemilikan sesuatu tanpa 

„iwadl/penukaran, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. Tabarru‟ 

merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Dalam 

akad tabarru‟, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak 

mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad 

tabarru‟ adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia.
51

 

Dana tabarru‟ adalah dana yang diikhlaskan hanya untuk mendapatkan 

pahala dari ridha Allah SWT.
52

 

Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana tabarru‟ boleh digunakan untuk 

membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, 

karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada 

peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru‟ hanya dapat 

digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat 

musibah. Sekiranya dana tabarru‟ tersebut digunakan untuk kepentingan lain, 

ini berarti melanggar syarat akad.
53
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Konsep Takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah 

ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu : 1) saling bertanggung jawab, 2) 

saling bekerja sama dan tolong menolong, 3) saling melindungi.
54

 

1) Saling Bertanggung Jawab 

Premi Ta‟awun atau dana Tabarru‟ yang terkumpul, merupakan 

uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta 

kembali, tetapi tujuannya untuk tolong-menolong. Sejumlah premi yang 

terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan 

pengembangan amanah. Antara peserta Asuransi Takaful memiliki rasa 

tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang 

mengalami musibah atau kerugian. 

2) Saling tolong menolong (ta'awun) 

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong 

dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana Tabarru‟ 

atau dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menangung resiko. 

Asuransi Syariah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-

Maidah ayat 2: 

 َ ٌَّ ٱَّللَّ ََۖ إِ ٱرَّقُْٕا ٱَّللَّ َٔ  ٌِْۚ ََٰٔ ٱۡنُؼۡذ َٔ ۡثِى  َُْٕا َػهَٗ ٱۡۡلِ َٔ ََل رََؼب َٔ  
َۖ َٰٖ َٕ ٱنزَّۡق َٔ َُْٕا َػهَٗ ٱۡنِجشِّ  َٔ رََؼب  َشِذُٚذ َٔ

  ٕٱۡنِؼقَبِة 
Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(Q.S Al-Maidah: 

2)
55
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Asuransi Syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam 

kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua pesrta dalam suatu keluarga 

besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang 

terjadi diantara mereka. 

3) Saling melindungi 

Asuransi Takaful menggunakan prinsip saling melindungi dalam 

keadaan kesusahan. Peserta Asuransi Takaful akan berperan sebagai 

perlindung bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan 

berupa musibah yang dideritanya.
56

 

Dasar bijakan Takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan 

manusia yang islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk 

menaggung bersama diantara mereka atas resiko yang diakibatkan 

musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, 

kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya. 

Niat yang ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang 

mengalami penderitaan karena musibah, merupakan landasan awal dalam 

asuransi takaful. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi 

takaful harus didasarkan kepada kerjasama tolong-menolong, tabarru‟ 

(sedekah), sesuai dengan perintah Allah dan untuk mendapat keridhaan-

Nya hanya prinsip asuransi takaful adalah penghayatan semangat saling 

bertanggungjawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan 

sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat. 
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Semangat Asuransi Takaful adalah menekankan kepada kepentingan 

bersama atas dasar rasa persaudaraan diantaranya peserta. 

4) Menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. 

a. Gharar 

Dalam nilai-nilai dasar Ekonomi, dapat diambil kesimpulan 

bahwa gharar adalah ketidak pastian terhadap suatu hal.
57

 

Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta 

asuransi, pemegang polisi dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa 

yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu 

depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang 

dibuat berasaskan pengandaian (ihtimal) semata. Peserta tidak 

mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia harus membayar 

premi. Adakalanya seorang peserta membayar premi satu kali, 

kemudian ia mendapat klaim karena adanya musibah yang 

menimpanya, namun adakalanya seorang peserta telah membayar premi 

hingga belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada 

musibah yang menimpanya.
58

 

b. Maisir 

Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah 

memperoleh dengan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras 

atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa saja juga disebut 

berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi 
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yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa 

yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara 

mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian 

tertentu.
59

 

c. Riba 

Riba secra bahasa bermakna ziyadah „tambahan‟. Dalam 

pengertian lain secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar, 

sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari 

harta pokok atau modal secara bahtil. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam 

Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram mengatakan, “ setiap pinjaman 

yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba.”
60

 

Hikmah diharamkannya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, 

seperti yang terdapat dalam buku halal &haram dalam Islam karangan 

Yusuf Qardhawi disebutkan :
61

 

1) Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti. 

2) Bergatung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan 

bekerja. 

3) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma‟ruf) antara 

sesama manusia dalam bidang pinjaman. 
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4) Pada umumnya pemberi utang adalah orang kaya, sedangkan 

peminjam adalah orang yang tidak mampu, pengambilan harta 

semiskin merupakan perbuatan yang zholim. 

Riba pada asuransi konvensional terdapat dalam hal memutarkan premi 

asuransi para peserta, asuransi konvensional menginventasikannya kepada 

proyek-proyek atau usaha yang menggunakan sistem bunga terutama pada 

bank-bank dan funds manager companies, sehingga hasilnya pun mengandung 

unsur bunga, dan hal ini dilarang dalam Islam. Untuk menghilangkan unsur 

riba, asuransi syariah memutarkan premi asuransi pada pesertanya dengan cara-

cara yang halal/dibenarkan oleh syariat isla, yaitu tanpa riba. Dalam hal ini 

investasi suransi syariah (Takaful) ditunjukkan pada bank-bank syariah (BMI) 

dan (BSM) yang bisa dijadikan mitra usaha. Dalam menentukan instrumen 

investasi, dana/premi pesrta selalu dalam pengawasan dewan syariah, dalam 

hal ini hanya terdapat pada asuransi syariah (Takaful) saja dan tidak dimiliki 

oleh asuransi konvensional. 

 

H. Dasar hukum tabarru' 

Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan “Akad yang 

mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang 

dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”. Niat tabarru‟ dana 

kebajikan dalam akad asuransi syari'ah adalah alternatif yang sah yang 

dibenarkan oleh syara‟ dalam melepaskan diri dari praktek gharar yang 

diharamkan oleh Allah swt. Dalam al-Qur'an kata tabarru‟ tidak ditemukan. 
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Akan tetapi, saling bekerja sama dan saling membantu tercantum dalam 

firman Allah: Q.S. Al-Maidah : 2 : 

 َ ٌَّ ٱَّللَّ ََۖ إِ ٱرَّقُْٕا ٱَّللَّ َٔ  ٌِْۚ ََٰٔ ٱۡنُؼۡذ َٔ ۡثِى  َُْٕا َػهَٗ ٱۡۡلِ َٔ ََل رََؼب َٔ  
َۖ َٰٖ َٕ ٱنزَّۡق َٔ َُْٕا َػهَٗ ٱۡنِجشِّ  َٔ رََؼب  َشِذُٚذ َٔ

  ٕٱۡنِؼقَبِة 

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya".(Q.S Al-Maidah:2)
62

 

 

Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah, tabarru‟ bermaksud 

memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu 

di antara sesama peserta takaful (asuransi syari'ah) apabila ada di antaranya 

yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening 

dana tabarru‟ yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi 

peserta asuransi syari'ah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong 

menolong, karena itu dalam akad tabarru‟, pihak yang memberikan dengan 

ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari 

orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah swt.
63

 

Hal ini berbeda dengan akad mu‟awadhah dalam asuransi 

(konvensional) di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain 

berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Akad tabarru‟ adalah 

semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong 

menolong bukan semata untuk tujuan komersial.  

Dalam akad tabarru‟ “hibah”, peserta memberikan hibah yang akan 

digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan 
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perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Mendermakan sebagian harta 

dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat 

dianjurkan dalam agama Islam. Dalam pandangan Islam yang digambarkan 

dalam sebuah riwayat yaitu: 

ّٚ ٔصهى يشم انًؤيٍُٛ فٙ رٕاد )شزكٗ يُّ ػعٕ  ْى ٔرشاحٓى ػٍ انُؼًبٌ ثٍ ثشٛش قبل سصٕل هللا ػم

 رذاػعٕ رذاػٗ نّ صبٚش انجضذ ثبنضٓش ٔنحًٗ( ٔ رؼب غفٓى يثم انجضذ اراا)سٔاِ يضبو(

 

Artinya : “Dari Nu‟man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan 

persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara 

mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh 

merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, 

seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam.” (HR. Muslim). 

 

Hadits tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong 

menolong dalam masyarakat Islami. Dimana digambarkan keadaannya seperti 

satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut 

merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan 

bantuan. Terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang 

dikeluarkan untuk pengobatan sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat 

mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadits tersebut 

yang menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah. 

 

I. Bentuk-bentuk akad tabbaru’ 

Ada tiga bentuk akad tabarru’, yaitu :
64

 

1. Meminjamkan Uang (lending Rp) 
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Akad meminjamkan uang dibagi lagi menjadi tiga jenisnya, apabila 

meminjamkan uang tanpa disertai syarat apapun selain pengembalian pada 

waktu tertentu maka disebut Qard.  

Jika si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan tertentu atau jumlah 

tertentu maka bentuk pemberian seperti ini disebut Rahn.  

Yang ketiga, jika memberikan  pinjaman dengan maksud untuk  

mengambil alih piutang kepada pihak lain, maka bentuknya adalah 

hiwalah. 

2. Meminjamkan Jasa Kita (lending yourself) 

Seperti halnya meminjamkan uang, meminjamkan jasa juga dibagi 

menjadi tiga jenisnya, yakni jika meminjamkan jasa kita untuk melakukan 

sesuatu atas nama orang lain maka disebut wakalah. 

Selanjutnya apabila meminjamkan jasa kita dengan rician tugas penitipan 

dan pemeliharaan maka disebut Wadi’ah. 

Ketiga, yakni wakalah bersyarat yang disebut kafalah, terjadi apabila 

syarat terpenuhi. 

3.  Memberikan sesuatu (giving something) 

Akad memberikan sesuatu diantaranya hibah, shodaqoh, waqaf, hadiah, 

dll. 

 

J. Penerapan Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah 

Landasan operasional asuransi di Indonesia mengacu kepada UU No. 2 

tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Asuransi atau pertanggungan 

menurut Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah 
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perjanjian anatara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 

memberikan pengganti kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan 

kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 

yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran 

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan.
65

 

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara 

khusus dalam undang-undang. Sedangkan lebih teknis operasional perusahaan 

asuransi/perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengaju kepada SK 

Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan 

Pembatasan Investasi PerusahaanAsuransi dan Reasuransi dengan Sistem 

Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yaitu KMK 

No.422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuanggan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi, dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan 

Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. 

Akad Tabarru‟ dalam Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah juga 

terdapat dalam Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/111/2006 tentang Tabarru‟ pada 

Asuransi Syariah yang memustuskan: 

Menetapkan: 

Fatwa tentang Akad Tabarru‟ pada Asuransi Syariah 

1. Pertama: Ketentuan Umum 
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Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi 

Syariah. 

b. Peserta adalah pesrta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan 

asuransi dalam reasuransi syariah 

2. Kedua : Ketentuan Hukum 

a. Akad Tabarru‟ merupakan akad yang harus melekat pada semua 

produk asuransi. 

b. Akad Tabarru‟ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang 

dilakukan antar peserta polis. 

3. Ketiga : Ketentuan Akad 

a. Akad Tabarru‟ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam 

bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar 

peserta, bukan untuk tujuan komersial. 

b. Dalam akad Tabrru‟ harus disebutkan sekurang-kurangnya: 

1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. 

2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun 

Tabarru‟ selaku peserta dalam arti badan/kelompok. 

3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. 

4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi 

yang di akadkan. 

4. Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru‟ 
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a. Dalam akad tabarru‟ peserta memberikan dana hibah yang akan 

digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa 

musibah. 

b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana 

tabarru‟ (muamman/mutabarra‟ lahu) dan secara kolektif selaku 

penaggung (muammin/mutabarri‟). 

c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar 

akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi. 

5. Kelima : Pengelolaan 

a. Pembukuan dana tabarru‟ harus terpisah dari dana lainnya. 

b. Hasil investasi dari d ana tabarru‟ menjadi hak kolektif pesrta dan di 

bukukan dalam akun tabarru‟. 

c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil 

berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musyarakah atau 

memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujrah. 

6. Keeman: Surplus Underwriting 

a. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru‟ maka boleh 

dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: 

1) Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru‟. 

2) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya 

kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen 

resiko. 
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3) Disimpan sebagai dana cadangandan dana di bagikan sebagaian 

lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang 

disepakati oleh peserta 

b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui 

terlebih dahulu oleh peserta dan di tuangkan dalam akad. 

7. Ketujuh : Defisit Underwriting 

a. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru‟ (defisit tabarru‟), 

maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut 

dalam bentuk qard (pinjaman). 

b. Pengembalian dana qard kepada perusahaan asuransi disisikan dari 

dana tabarru‟ 

8. Kedelapan : Ketentuan Penutup 

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah. 

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagai mestinya.
66

 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 23 Maret 2006/23 Shafar 1427 H 
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Jadi telah jelas bahwa pengelolaan dana tabrru‟ yang dilakukan 

oleh PT.Asuransi Takaful Keluarga Ro Riau Agency Kota Pekanbaru telah 

sesuai dengan fatwa dan firman Allah SWT. 

 

K. Pengertian Tijarah 

Arti Kata “tijarah” (س ج د ) dalam Al-Quran Kata tijarah secara bahasa 

merupakan mashdar (akar kata) bagi tajara –yatjuru. Tijarah dalam Al-Quran 

berarti perdagangan.Tijarah atau dagang menurut istilah fiqh adalah mengolah 

(mentasarrufkan) harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan 

laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang
67

.Yang dinamakan harta 

dagangan (tijarah) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan 

untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil 

usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, 

maka „ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.
68

 

Pembahasan tijarah dalam hal ini mencakup tentang jual beli menukar 

suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Jual beli 

dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang 

dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli 

barang
69

. Sedangkan dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan al-bay‟(انجٛغ)  

yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu. 

Secara istilah terdapat perbedaan orientasi di antara para ulama dalam 

mendefinisikan istilah tijarah sebagai berikut: 
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1.       Menurut ar-Raghib al-Asfahani 

فُ  بِل َسْأِس فِٙ انزََّصشُّ ًَ ْثح غَهَجاب اْن    نِهشِّ

“Tijarah adalah mengelola modal untuk mencari laba (keuntungan)” 

2.       Menurut al-Jurjani 

“Tijarah adalah ungkapan tentang membeli sesuatu untuk dijual 

karena (mencari) laba”. 

3.      Menurut Lois Ma‟luf kata tijarah mencakup dua pengertian 

ْٛغُ  َشاُء انجَ انشَّ َٔ ْثح نَِغْشض   انشِّ

“Jual-beli dengan tujuan mencari laba” 

Dan  ُٚزََّجُش َيب ِٓ  .”Sesuatu yang diperdagangkan“ ثِ

 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah SAW. 

Beberapa ayat al-Qur‟an yang menerangkan tentang jual beli, 

diantaranya dalam 

1. surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:  
ثَب َو انشِّ َحشَّ َٔ َْٛغ  ُ انْجَ أََحمَّ هللاَّ َٔ  

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  

  riba. (QS. Al-Baqarah: 275) 

2. Juga terdapat dalam surat an-Nisa>‟ ayat 29 :  

                       

                     

       

Artinya: Orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa>‟: 29) 
 

3. Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW diantaranya adalah 

hadis dari Rifa‟ah yang berbunyi: 

َصهََّى ػَ  : َٔ ٍْ قَبَل أَْغَُٛت؟ اَىُّبْنَكْضِت:ُصِئَم  ٌَّ َسافٍِغ َِِشفَبَػخَثَؼ َل أَ ْٕ ِّ.و . ص هللاِ َسُص ْٛ هَ  

( ٍْٛغ لُّ نانحبآو صححّ ثزاس ٌس ثَ ْٔ مُ كسٔاِ(َيْجُش ًَ ُجِم َػ ِِ انشَّ َٔ ثَِِٛذ  
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Artinya: Dari Rifa‟ah bin Nafi‟, bahwa Rasulullah saw pernah ditanya 

orang,“apakah usaha yang paling baik?” Ras}ulullah menjawab, 

“usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang 

mabrur. (HR. Bazzar dan Hakim).
70
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