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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Asuransi Syariah 

“Verzekering” (bahasa Belanda) disebut pula dengan Asuransi atau 

juga berarti pertanggungan. Ada 2 pihak terlibat di dalam Asuransi, yaitu: yang 

satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapatkan 

penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari 

suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat 

ditentukan saat akan terjadinya. 

Di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

disebut bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan 

mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, 

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak 

tertentu.”
24

 

Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam 

bahasa Arab, di antaranya, yaitu (1) takaful, (2) Ta’min, (3) tadhamun. At-

Ta’min dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian 

antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan 

sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak 

pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. 
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1. Takaful 

Secara bahasa, takaful (تكافم) berasal dari kata (ك ف ل) yang berarti 

menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih 

perkara seseorang.  Takaful dimaksud, yang akar katanya berasal dari 

kafala-yakfulu-kafaalatan, mempunyai pengertian menanggung. 

Takaful dalam pengertian fikih mu’amalah adalah saling memikul 

resiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya 

menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. 

2. At- Ta’min 

At-Ta’min berasal dari kata amana yang mempunyai makna 

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

Tujuan pelaksanaan kesepakatan ta’min dimaksud adalah menghilangkan 

rasa takut atau was-was dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki yang 

akan menimpanya, sehingga dari adanya jaminan dimaksud, maka rasa 

takutnya hilang dan merasa terlindungi.  

3. At- Tadhamun 

At-Tadhamun berasal dari kata dhamana yang berarti saling 

menanggung. Hal dimaksud, bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu 

peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. 

Berdasarkan pengertian di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (selanjutnya disebut DSN –MUI) memberikan pengertian asuransi 

syariah adalah sebagai berikut: “Asuransi syariah (ta’min, takaful, atau 

tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong- menolong di antara 
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sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ 

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 

akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
25

 

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta’min, penanggung disebut 

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

B. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia 

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992 

memunculkan pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah 

ketika itu untuk membuat asuransi Islam. Hal ini dikarenakan operasional bank 

Islam tidak bisa lepas dari praktik asuransi yang sesuai sudah barang tentu 

harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula. 

Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan 

Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi bangsa (ICMI), Bank 

Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan 

(Depkeu) (yang saat itu diwakili oleh pejabat Depkeu Firdaus Djaelani dan 

Karnaen A. Perwataatmadja). Selanjutnya, beberapa orang anggota tim 

TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam 

yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah 

ketika itu. Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada 

tanggal 7-10 September 1993. 

Tim TEPATI memulai kerjanya di bidnag perekonomian syariah 

dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu 
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Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia 

untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat 

asuransi ke Depkeu. 

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar 

nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto 

Abdulkadir (ketua umum DAI), K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA. (ulama), dan 

Mohd Fadli Yusof (CEO Syarikat Takaful Malaysia), akhirnya pada tanggal 24 

Februari 1994 berdirilah PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding 

company dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan 

dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 

Agustus1994, diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad di Hotel 

Sahid), dan PT Asuransi Tkaful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau 

bertepatan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ 

Habibie di Hotel Shangri La). 

Hanya bermodal Rp 2,5 miliar sebagaimana persyaratan minimal dalam 

Undang-Undang Asuransi, asuransi takaful berdiri di Indonesia. Suka duka dan 

tantangan sebagai pionir telah dilalui dengan perangkat peraturan yang sangat 

minim, modal yang kecil, SDM yang sangat terbatas, dan pemahaman 

masyarakat terhadap asuransi Islam yang masih sangat rendah. Memasuki 

tahun ke-8 (delapan) 2001, barulah muncul asuransi Islam lainnya, yaitu 

Mubarokah Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumi Putera Cabang, Jasindo 

Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Bringin Life Cabang Syariah, dan 

seterusnya. Perkembangan asuransi dalam dekade 2001 ke sini sungguh sangat 
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menggembirakan terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan 

berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya 

seperti reksa dana syariah, leasing syariah, obligasi syariah, penggadaian 

syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, broker syariah, selain BPRS dan 

BMT yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah. Pada 

akhirnya perkembangan eksistensi asuransi Islam ini semakin lengkap dengan 

munculnya KMK (Keputusam Menteri Keuangan) baru dari menteri keuangan 

yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dijalankan dengan 

prinsip-prinsip syariah.
26

 

C. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah 

Prinsip dalam bahasa Inggris adalah principle yang berarti asas, dasar 

atau pendirian.
27

 Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta’awunu ala al 

birr wa al-taqwa (tolong-menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) 

dan al-ta’min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta 

asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling 

menjamin dan menanggung risiko. 

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau 

asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:  

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi memiliki rasa 

tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang 
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mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul 

tanggung jawab dengan nilai ikhlas adalah ibadah. 

2. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta 

asuransi yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-

menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah 

yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 2 

yang artinya: “bekerjasamalah kamu pada perkara-perkara kebijakan dan 

takwa, dan jangan bekerja sama dalam perkara-perkara dosa dan 

permusuhan”. 

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para 

peserta asuransi akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang 

mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Quraisy ayat 4 yang artinya: “(Allah) 

yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan 

dan menyelamatkan/mengamankan mereka dari mara bahaya ketakutan”. 

4. Menghindari unsur gharar, maisir dan riba. 

a. Gharar atau ketidakpastian ada 2 bentuk: 

1) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara 

konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat 

dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran yaitu 

pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara 

harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan 

dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (gharar) 



29 

 

 

 

karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang 

pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan 

(sejumlah seluruh premi). 

2) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerima 

uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, 

peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang 

diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah 

pembayaran klaim yang akan diterimanya.  

b. Maisir artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak 

justru mengalami kerugian.  

c. Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional 

melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang 

terkumpul atas dasar bunga.
28

 

D. Landasan Hukum Asuransi Syariah 

Dalam pandangan yang membolehkan tentang asuransi syariah, 

terdapat beberapa landasan hukum yang penting, di antaranya adalah: 

1. Al- Qur’an 

Dalam Al-Qur’an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang 

praktik asuransi islam dan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang 

praktik ta’min dan takaful. Akan tetapi, dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat 

yang memuat tentang nilai-nilai asuransi islam. Nilai-nilai yang diambil 

dalam Al-Qur’an antara lain: 
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a. Perintah Allah mempersiapkan hari depan.  

QS. Al- Hasyr: 18: 

                        

             

 “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”. 

b. Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerjasama. 

QS. Al-Maidah: 2: 

                                  

                                

                             

                              

             

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 

dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). 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. 

c. Perintah Allah untuk melindungi dalam keadaan susah 

QS. Al- Quraisy: 4: 
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 “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan”. 

d. Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha. 

QS. At- Taghabun: 11: 

                        

            

 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. 

2. Al- Hadist 

a. Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. 

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda: 

“barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang 

muslim, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitan pada hari 

kiamat. Barangsiapa yang mempermudah urusannya di dunia dan di 

akhirat. (HR. Muslim) 

b. Hadist tentang menghindari risiko. Diriwayatkan dari Anas bin Malik 

r.a., bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya): 

“Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada 



32 

 

 

 

(Allah SWT)?” Bersabda Rasulullah SAW: “Pertama ikatlah unta itu 

kemudian bertawakallah kepada Allah SWT. (HR. At-Tirmizdi)
29

 

E. Sistem Operasional Asuransi Syariah 

1. Konsep Takafuli (Tolong-Menolong) 

Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam kontribusi dana 

kebajikan (dana tabarru’) sebesar yang ditetapkan. Apabila ada salah satu 

dari peserta takafuli atau peserta asuransi syariah mendapat musibah, maka 

peserta lainnya ikut menanggung risiko, di mana klaimnya dibayarkan dari 

akumulasi dana tabarru’ yang terkumpul. 

Pada beberapa praktik asuransi syariah, surplus dana tabarru’ 

dikembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme mudharabah 

(bagi hasil).  

2. Perjanjian (Akad) 

Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah (kerugian) adalah 

akad tabarru’, di mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu 

(kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang 

yang menerima, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah.  

Dalam paktik asuransi syariah saat ini, terdapat perbedaan dalam 

implementasi akad tabarru’. Sebagian asuransi syariah dalam praktiknya 

memberikan bagi hasil (mudharabah) apabila terjadi surplus dana tabarru’, 

merujuk kepada sistem yang diterapkan di Syarikat Takaful Malaysia, yang 

merupakan asuransi syariah terbesar di dunia saat ini. Namun, sebagian lagi 

                                                 
 

29
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asuransi syariah tidak membagikan, bahwa tabarru’ adalah dana yang sudah 

diikhlaskan untuk tolong menolong, peserta tidak perlu mengharapkan 

pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan (pahala) dari 

Allah.
30

 

F. Pelayanan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga 

makna, yaitu perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain 

dengan memperoleh imbalan uang dan kemudahan yang diberikan sehubungan 

dengan jual beli barang atau jasa. Pengertian pelayanan (service) menurut 

American Marketting Association, seperti yang dikutip oleh Donald dalam 

Hardiyansyah, bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan 

atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada 

hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, 

proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produksi fisik. 

Poerwadarminta dalam Hardiyansyah, berpendapat bahwa: “secara etimologis 

pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan atau 

mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat 

diartikan sebagai: Perihal atau cara melayani; Servis atau jasa; Sehubungan 

dengan jual beli barang atau jasa. Dari uraian tersebut, maka pelayanan dapat 

diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan 

mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain”.  
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G. Bancassurance 

1. Sejarah bancassurance 

Bancassurance muncul pertama kali di Inggris pada tahun 1965 

dengan mendirikan Barclays Life. Meskipun pada awalnya menemui 

kendala namun hal tersebut sangat penting untuk perkembangan sejarah 

bancassurance. Di Perancis awal 1970-an, sebuah perusahaan asuransi 

Jiwa dan Kerugian yang bernama ACM (Assurance du Credit Mutuel) Vie 

et IARD resmi beroperasi dan merupakan pemula dalam sejarah 

perasuransian di negara ini. Idenya bermula dari perlindungan terhadap 

kredit/pinjaman dan melindungi pihak yang mengajukan kredit tersebut. 

Perkembangannya sangat pesat, dimana informasi tahun 2005 jalur 

distribusi bancassurance sudah memimpin perolehan premi baru di pasar 

asuransi beberapa negara di Eropa. 

Karena faktor historis, produk Bancassurance di Eropa maju pesat. 

Di negara-negara Eropa, lebih dari 50% transaksi bisnis asuransi jiwa 

dilakukan melalui bank. Di Eropa daratan, model-model konvergen 

menjadi bibit utama berkembangnya “new-busines insurance” ini. Di 

Spanyol misalnya , dimana bancassurance menguasai 80% pemasukan 

premi industri asuransi, sudah lama asuransi jiwa dijual bersama produk 

perbankan dan menggunakan saluran perbankan.
31

 

 Di Asia bancassurance mulai menarik perhatian pada tahun 1990-an 

mulai dari Malaysia dan India. Selanjutnya di Korea setelah ada izin resmi 
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dari pemerintah Korea pada tahun 2003. Pada tahun 2004 Fortis 

menandatangani kontrak di Thailand dengan Muang Thai Group untuk 

penjualan Asuransi Jiwa dan Kerugian. Tahun 2005 Fortis sudah bernitra 

dengan 28 negara (termasuk enam negara di Asia) untuk penjualan produk 

bancassurance.
32

 

Produk asuransi yang dikembangkan dan didistribusikan melalui 

jaringan bank juga dilindungi oleh hukum, sebagaimana tertuang dalam 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP dan UU No.8 Tahun 1999.
33

 

2. Pengertian Bancassurance 

Bancassurance adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan 

perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui 

bank. Bancassurance merupakan terobosan bagi perusahaan asuransi untuk 

meningkatkan nasabahnya. Hal ini bisa dimengerti mengingat hasil analisis 

terhadap tingkat penetrasi, density dan kontribusi asuransi menunjukkan 

bahwa peningkatan dan pertumbuhan asuransi di Indonesia sampai dengan 

sekarang masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap perkembangan perekonomian nasional. Kondisi tersebut dapat 

diartikan bahwa kesadaran berasuransi di kalangan masyarakat Indonesia 

masih rendah. 

Pemahaman mengenai bancassurance dapat diperoleh dari Surat 

Edaran Bank Indonesia No 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 perihal 
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Penerapan Managemen Resiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas 

Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi Bancassurance). 

Dimaksud dengan aktivitas kerjasama pemasaran antara bank dengan 

perusahaan asuransi yang selanjutnya disebut bancassurance dalam Surat 

Edaran Bank Indonesia ini adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan 

perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui 

bank.
34

 

3. Landasan Hukum Bancassurance 

Pemerintah tidak bisa menolak berkembangnya produk 

bancassurance, karena kecendrungan pelayanan jasa keuangan, seperti 

asuransi, reksadana dan perbankan. Oleh karena itu, dibutuhkan kepastian 

hukum yang kondusif, karena bancassurance berdampak positif dan 

menguntungkan bank terhadap tambahan Fee Based Income, nasabah 

diberi alternatif lain pengelolaan keuangan, sementara asuransi dapat 

memanfaatkan jaringan luas yang dimiliki perbankan. 

Mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul dari penjualan 

bancassurance ini, Bank Indonesia telah menetapkan aturan ketat. Masalah 

bancassurance ini telah diatur dalam surat edaran (SE) No.6/43/DPNP 

tanggal 7 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur BI 

dengan salah satu redaksinya “dalam melakukan aktifitas Bancassurance, 

bank dilarang menanggung atau turut mengandung resiko yang timbul dari 
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asuransi”, dari redaksi tersebut maka Bancassurance juga berpotensi 

menimbulkan resiko terhadap bank. 

Maka lewat KMK No. 426/06/2003 tentang perizinan usaha dan 

kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Menteri 

keuangan menegaskan perusahaan asuransi dapat melakukan pemasaran 

melalui kerjasama bank (bancassurance), “perusahaan asuransi yang akan 

melakukan pemasaran kerjasama dengan bank dengan harus memperoleh 

persetujuan Menteri Keuangan”. Pasal 40 KMK No. 06/2003 yang 

ditandatangani Menteri Keuangan Boediono pada tanggal 23 September 

2003 lalu. 

Tentang pemasaran melalui kerjasama dengan bank KMK 426, 

antara lain: 

Pasal 39: 

(a) Perusahaan asuransi dapat melakukan pemasaran melalui 

kerjasama dengan bank (bancassurance) 

(b) Perusahaan asuransi dapat melakukan pemasaran melalui 

kerjasama dengan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

bertanggung jawab atas semua tindakan bank yang berkaitan 

dengan traksaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerjasama 

dengan bank 

Pasal 40: 

(a) Perusahaan asuransi yang melakukan pemasaran melalui 

kerjasama dengan bank harus memperoleh persetujuan Menteri 



38 

 

 

 

(b) Untuk memperoleh persetujuan Menteri, perusahaan asuransi 

yang akan melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan 

bank harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan 

menyampaikan: 1. Produk yang dipasarkan; 2. Prosedure 

penutupan dan pembayaran premi; 3. Prosedure penyelesaian 

klaim; 4. Konsep perjanjian kerjasama dengan bank yang telah 

diparaf oleh para pihak. 

(c) Petugas bank yang akan melakukan pemasaran produk asuransi 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Memiliki 

sertifikat keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan 

2. Telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang 

akan dipasarkan. 

(d) Perusahaan asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(1) wajib menyampaikan kerjasama dengan pihak bank yang 

telah ditandatangani, paling lambat 14 (empat belas) hari 

semenjak memperoleh persetujuan Menteri. 

KMK tersebut menyatakan perusahaan asuransi yang melakukan 

pemasaran lewat kerjasama dengan bank tersebut, bertanggung jawab 

atas semua tindakan bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi guna 

memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, perusahaan yang akan 

memasarkan Bancassurance harus mengajukan permohonan kepada 

Menteri Keuangan dan memperoleh persetujuan darinya. 
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Salah satu cara yang mungkin dilakukan unutk melindungi 

konsumen adalah memberikan izin atau peraturan tentang Bancassurance 

kepada asuransi dan bank yang memiliki modal yang cukup untuk 

menanggung resiko, dengan parameter bank adalah risiko kecukupan 

modal (Capital Adeguacy Ratio/CAR) dan asuransi dengan rasio 

pencapaian solvabilitas (Risk Based Capital/RBC).
35

 

H. Sistem Operasional PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang 

Pekanbaru 

1. Persyaratan dalam pengajuan permintaan asuransi: 

a. SPPA ( Surat Permohonan Penutupan Asuransi) 

b. Objek yang di asuransikan, seperti: rumah, kendaraan, penyimpanan 

uang, pengangkutan uang, kecelakaan diri. 

c. Foto objek yang di asuransikan. 

d. Hubungan objek dengan nasabah. 

e. KTP. 

2. Dasar perjanjian asuransi: 

a. Semua keterangan, persyaratan, kesanggupan dan Surat Permintaan 

Asuransi Syariah beserta lampiran-lampiran yang telah diisi dan 

ditandatangani berdasarkan azas itikad baik oleh calon pemegang polis 

dan atau calon peserta menjadi dasar perjanjian asuransi. 

b. Apabila keterangan, pernyataan, kesanggupan dan Surat Permintaan 

Asuransi Syariah beserta lampiran-lampiran yang telah diisi dan 
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 http:/repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5709/1/Zulfahmi-FSH-

NoRestriction.pdf 



40 

 

 

 

ditandatangani tidak benar, maka pengelola berhak membatalkan 

perjanjian asuransi tanpa mewajibkan pengelola untuk mengembalikan 

kontribusi. 

c. Dalam hal keterangan, pernyataan, kesanggupan, dan Surat Permintaan 

Asuransi Syariah beserta lampiran-lampiran yang telah diisi dan 

ditandatangani tidak benar, maka perjanjian asuransi dapat dilanjutkan 

dengan penyesuaian menurut keadaan yang sebenarnya.  

3. Prosedur perjanjian asuransi 

Calon pemegang polis yang ingin mengadakan perjanjian asuransi 

dengan pengelola, harus mengisi dan menandatangani Surat Permintaan 

Asuransi Syariah beserta lampiran-lampiran untuk keperluan itu dan 

menyerahkan kepada pengelola. 

a. Pengisian dan penandatanganan Surat Permintaan Asuransi Syariah 

hanya dilakukan satu kali pada saat permulaan permintaan perjanjian 

asuransi. 

b. Pengisian dan penandatanganan data peserta dilakukan pada saat 

permulaan permintaan perjanjian asuransi dan pada setiap mutasi 

peserta atau untuk keperluan pembatalan data. 

4. Mulai berlaku dan berakhirnya asuransi: 

a. Asuransi untuk tiap peserta mulai berlaku pada tanggal sebagaimana 

tercantum dalam daftar peserta dan kontribusi telah dibayar lunas. 

b. Asuransi untuk tiap peserta akan berakhir pada: 

1) Tanggal sebagaimana tercantum pada daftar peserta atau; 
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2) Tanggal peserta meninggal dunia atau; 

3) Tanggal peserta dinyatakan keluar dari kepesertaan asuransi oleh 

pemegang polis. 

5. Pembayaran Kontribusi: 

a. Kontribusi harus dibayar dimuka pada tanggal pencairan 

kredit/pembiayaan bagi tiap peserta. 

b. Jika karena suatu hal penagihan kontribusi tidak dilakukan tepat pada 

waktunya oleh pengelola, maka pemegang polis tetap berkewajiban 

untuk membayar kontribusi tersebut. 

c. Pelaksanaan pembayaran kontribusi dilakukan oleh pemegang polis 

kepada pengelola dan dilakukan melalui transaksi pindah rekening. 

d. Apabila kontribusi dibayar dengan cek/giro bilyet, maka pembayaran 

dinyatakan lunas setelah cek/giro bilyet itu dapat digunakan. 

6. Perubahan risiko: 

a. Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan peserta, sehingga 

risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan peserta tahu atau 

seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka peserta wajib 

memberitahukannya kepada pengelola. 

b. Pengelola berhak: 

1) Menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan kontribusi yang 

sudah ada atau dengan kontribusi yang lebih tinggi, atau 

2) Sekali dengan pengembalian kontribusi sebagaimana diatur pada 

pasal 19 ayat (19.2), begitupun dengan asuransi harta benda. 
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7. Pembayaran manfaat asuransi: 

a. Manfaat asuransi akan dibayarkan pengelola kepada peserta atau 

kepada penerima manfaat dalam hal peserta meninggal dunia melalui 

pemegang polis, setelah bukti-bukti telah diterima dengan lengkap dan 

disetujui oleh pengelola. Pengelola tidak akan membayar manfaat 

asuransi dalam hal peserta meninggal dunia akibat: 

1) Bunuh diri, atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang. 

2) Melakukan perbuatan melanggar hukum. 

3) Terlibat perkelahian, kecuali sebagai pihak yang mempertahankan 

diri. 

4) Sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang 

berkepentingan terhadap manfaat asuransi. 

5) Pekerjaan atau kegemaran peserta yang mengandung resiko tinggi. 

6) Kecelakaan pesawat penumpang, pesawat udara yang tidak 

7) diselenggarakan oleh perusahaan dengan jadwal tetap dan teratur. 

8) Perang, perang saudara, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, 

huru-hara, pengacauan, atau erbuatan terror lainnya. 

b. Pembayaran manfaat asuransi akan diperhitungkan dengan semua 

hutang-hutang, bunga atau tunggakan kontribusi jika ada. 

c. Kwitansi atau tanda terima yang sah atas pembayaran manfaat asuransi 

yang telah ditandatangani oleh pemegang polis merupakan tanda bukti 

pembayaran dan membaskan pengelola dari semua kewajiban 
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berdasarkan perjanjian asuransi ini, terhadap semua tuntutan dan 

gugatan dari pihak manapun. 

8. Syarat-syarat untuk mengajukan pembayaran klain manfaat asuransi: 

a. Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan 

pembayaran klaim manfaat asuransi sebagaimana yang dimaksud: 

1) Surat pengajuan pembayaran manfaat asuransi dari pemegang polis 

atas peserta dengan menyebutkan nomor peserta. 

2) Serta bukti mengenai kecelakaan diri dari kepolisian dalam hal 

peserta mengalami kecelakaan atau; 

3) Surat keterangan meninggal dunia dari pamong praja setempat atau; 

4) Surat ketengan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter, jika 

meninggal di rumah sakit. 

5) Fotocopy KTP peserta. 

6) Copy perjanjian akad kredit. 

7) Copy rekening koran pada saat peserta meninggal. 

8) Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) asli atas nama peserta yang 

bersangkutan. 

b. Pengelola berhak meminta dokumen-dokumen lain yang dipandang 

perlu dalam hubungannya dengan pengajuan klaim manfaat asuransi. 

9. Jangkauan perlindungan 

Pengelola menjamin resiko selama 24 jam berdasarkan perjanjian 

asuransi ini apabila peserta meninggal dunia atau mengalami peristiwa 

dimanapun di seluruh dunia. 
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10. Perselisihan. 

 Apabila timbul sengketa antara Pengelola dan Peserta sebagai 

akibat penafsiran atau pelaksanaan pertanggungan ini akan diselesaikan 

melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 hari 

sejak terjadi perselisihan. 

  Persilisihan dianggap terjadi sejak peserta atau pengelola 

menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersilisihkan. 

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah 

tidak dapat tercapai, pengelola memberikan kebebasan kepada peserta 

untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian perselisihan 

sebagaimana diatur berikut ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau 

dibatalkan. Peserta wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara 

tertulis pada pengelola. 

a. Klausul penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah 

1. Majelis Badan Arbitrase Syariah Ad Hoc terdiri dari 3 orang 

arbitrase. Peserta dan pengelola masing-masing menunjuk seorang 

arbiter dalam waktu 30 hari kalemder setelah diterimanya 

pembeitahuuan, yang kemudian kedua arbiter tersebut memilih dan 

menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 hari kalender setelah 

arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis 

Badan Arbitrase Syariah Ad Hoc. 

2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan arbiter 

ketiga, peserta dan atau pengelola dapat mengajukan permohonan 
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kepada ketua pengadilan agama yang daerah hukumnya di mana 

termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan atau 

ketua arbiter. 

3. Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 

180 hari sejak Majelis Badan Arbitrase Syariah Ad Hoc terbentuk. 

4. Putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat peserta dan pengelola. 

5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan 

yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase. Yang untuk 

saat ini adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 

1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa. 

b. Klausul penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. 

 Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa peserta dan pengelola 

akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

agama yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal. 
36

 

 

 

                                                 
36

 PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, Polis Asuransi Syariah Indonesia 


