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ABSTRAK 

Juliatun, Rini. 2015. Analisis Islam Terhadap Keagenan Pada Asuransi Jiwa Di 

Kantor Pemasaran Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo. 

Progam Studi Mu’amalah. Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam, 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Aji Damanhuri, M.EI 

 

Kata kunci : Keagenan pada Asuransi Jiwa 

Asuransi Prudential cabang Ponorogo merupakan salah satu lembaga 

keuangan syari’ah yang berada di kabupaten Ponorogo yang memiliki dua akad, 

yaitu akad tabarru‟ dan akad wakalah bil ujrah. Antar pemilik polis 

menggunakan akad tabarru‟ yang disebut hibah dan antara pemilik polis dengan 

perusahaan menggunakan akad tijarah yang disebut wakalah bil ujrah. Dalam 

bisnis Asuransi, agen sangat adaptif terhadap perubahan untuk memasarkan jasa 

asuransi. Tuntutan API (Annual Premium Income) dalam jenjang karir di asuransi 

Prudential sangat mempengaruhi jumlah komisi yang diperoleh agen. Dengan 

demikian agen mengajarkan untuk selalu mengutamakan kepentingan peserta 

asuransi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait 

dengan etika agen dalam memasarkan jasa asuransi serta komisi agen. 

Persoalan utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah, Pertama, 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam Asuransi Syari’ah di 
Kantor Pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo. Kedua, 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap komisi agen pada di Kantor Pemasaran 

Prudential Life Assurance cabang Ponorogo. 

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berperan 

sebagai non partisipan yaitu peniliti hanya mencari data atau informasi dari 

Asuransi Prudential cabang Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang dipakai 

adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi di Asuransi Jiwa 

Prudential cabang Ponorogo. Dan teknis analisa data dalam penelitian ini adalah 

metode induktif, yaitu pemahaman yang di mulai dengan mengemukakan 

kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian di tarik kesimpulan yang 

bersifat umum. 

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akad yang terjadi 

antara perusahaan Asuransi Jiwa Prudential dengan peserta yaitu akad wakalah bil 

al-ujrah, di mana peserta menyerahkan sejumlah dana sesuai produk yang diambil 

untuk kegiatan tabarru’, investasi maupun lainnya kepada pihak perusahaan 
asuransi. Dan dalam hukum Islam diperbolehkan karena akad-akad tersebut sudah 

tertera dalam polis peserta yang tentunya sudah disepakati bersama diawal 

perjanjian. Komisi agen perusahaan asuransi dalam akad wakalah bil ujrah pada 

Asuransi Jiwa Prudential Cabang Ponorogo ialah peserta sebagai pemberi kuasa 

kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan 

pemberian ujrah (fee) dari premi yang dibayarkan peserta kepada perusahaan. 

Diperbolehkan, karena sesuai dengan rukun dan syarat dari akad wakalah bil 

ujrah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Islam sebagai agama yang mempunyai peran sangat penting terhadap 

perilaku umat muslim dalam berbagai bidang mengenai ke-Islaman. Umat 

muslim merasa bahwa dengan ke-Islaman mereka wajib tunduk dan patuh 

terhadap apa yang menjadi rambu-rambu dalam al-Qur’an sebagai sumber 

hukum utama dan sunnah Rasul sebagai sumber hukum Islam yang kedua 

setelah al-Qur’an. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan 

interaksi, dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan 

manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia 

tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah, seperti tolong-menolong antar 

sesama dalam bermasyarakat. Sebagai salah satu contoh praktek bermuamalah 

yang merupakan hasil dari berinteraksi sesama manusia adalah terjadinya 

transaksi dalam dunia bisnis, seperti yang terjadi pada lembaga-lembaga 

keuangan. 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terkadang 

tidak dapat tercukupi dengan harta yang dimilikinya. Untuk kebutuhan yang 

mendesak seperti biaya apabila terkena musibah, seringkali seseorang 

meminjam kepada orang lain. Karena manusia merupakan makhluk sosial, 

maka haruslah ada rasa saling tolong-menolong. Dengan demikian, asuransi 

dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja 
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dalam merealisasikan sistem dan mempraktikkan teorinya, sangat relevan 

dengan tujuan-tujuan umum syari’ah dan diserukan oleh dalil-dalil juz’inya.1 

Adanya keraguan umat Islam terhadap kedudukan hukum asuransi karena 

asuransi dikhawatirkan megandung unsur ketidak jelasan dana (Gharar), 

Gambling (Maisir) dan Riba. Institusi keuangan belum dikenal secara jelas 

dalam Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah 

ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya, tidak 

dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah 

mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. 

Karenanya untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran 

Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Dalam suatu sistem asuransi 

yang dipahami oleh para ulama’ hukum adalah sebuah sistem yang dibangun 

atas dasar kerjasama yang bertujuan untuk menutupi kerugian atau musibah-

musibah antara sesama peserta. Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup 

berdasarkan atas asas menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiban. Di suatu pihak tuntutan kebutuhan masa depan, asuransi 

merupakan kebutuhan setiap orang. Di lain pihak keterlibatan setiap orang 

Islam di dalam usaha asuransi belum bisa secara optimal karena masih ragu 

tentang kedudukan hukumnya menurut Islam. Kenyataan ini dapat dipahami 

akan tetapi sebagian kalangan beranggapan bahwa asuransi sama dengan 

menentang qada’ dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Padahal 

sesungguhnya tidak demikian, karena pada dasarnya Islam mengakui bahwa 

                                                           
1
 Muhammad Syakir Sula, Asuransi syari‟ah life and general konsep dan sistem 

operasional (Jakarta : Gema Insani, 2004),  28-29. 
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kecelakaan, kemalangan merupakan takdir Allah yang tidak dapat ditolak, 

hanya saja kita sebagai manusia diperintahkan membuat perencanaan untuk 

menghadapi masa depan.
2
 

Terkait dengan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi 

asuransi menjadi salah satu kendala yang perlu diperhatikan. Asuransi syari’ah 

jelas berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari’ah, setiap 

peserta sejak awal bermaksud saling tolong-menolong (at-ta‟awun) dan 

melindungi antara satu dengan yang lain, serta menyisihkan dananya sebagai 

iuran kebajikan yang disebut tabarru‟. Jadi sistem ini tidak menggunakan 

pegalihan resiko (risk transfer) dimana tertanggung harus membayar sejumlah 

dana, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (risk sharing) dimana para 

peserta saling menanggung. Serta akad yang digunakan dalam asuransi 

syari’ah harus selaras dengan hukum Islam (syari’ah).3
 Dana tabarru’ tersebut 

dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syari’ah dan 

pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan 

membayarkan sejumlah fee atau ujroh yang dikenal juga sebagai dana milik 

pengelola. Konsep tolong menolong antar peserta ini dalam asuransi syari’ah 

merupakan solusi untuk menghindari adanya ketidak pastian unsur gharar 

akan terjadinya risiko dan besarnya risiko yang ada dalam transaksi jual beli 

asuransi konvensional. 

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi terdiri 

akad tijarah dan akad tabarru‟ namun dalam pelaksanaannya adanya 

                                                           
2
 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam (Jakarta : Kencana, 

2006), 297. 
3
 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari‟ah (Bandung : ALFABET CV, 2010), 190. 
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pembebanan dana loading. Maka pembebanan dana loading kejelasan 

pemisahan dana yakni dalam pengelolaan dana pada premi karena ketika 

terjadi sebuah klaim, perusahaan tidak lagi mengeluarkan dana kecuali yang 

berasal dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana 

tabungan peserta yang berasal dari (tabarru‟).4 Unsur tabarru‟ pada asuransi 

jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang 

besarnya tergantung usia dan masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai 

tabarru‟nya.
5
 

Asuransi syari’ah mengandung tiga unsur yang harus dilaksanakan dan 

dua unsur yang harus dihindari. Unsur-unsur yang harus dilaksanakan yaitu: 

at-takaful (Tolong menolong), tabarru‟ (hibah/dana kebijakan) serta „aqad  

(akad). Unsur-unsur yang harus dihindari adalah unsur  gharar  

(ketidakpastian) maisir (judi / untung-untungan) serta riba. Kata takaful 

berasal dari tafakala-yatafakulu, yang secara etimologi berati menjamin, atau 

saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah ditegaskan diatas 

tiga prinsip dasar yaitu, saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan 

saling membantu, serta saling melindungi. Kata „aqad berasal dari bahasa arab 

yaitu al-aqad yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara 

terminologi fiqih, aqad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan 

melekukan ikatan) dan  qabul  (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan 

kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan. Rukun aqad 

terdiri dari tiga yaitu : 

                                                           
4
 M. Amin Suma, Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Teori Sistem Aplikasi 

Dan Pemasaran (Jakarta : Kholam Publishing, 2006), 68. 
5
 Syakir, Asuransi, 312. 
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1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighat al-aqd) 

2. Pihak-pihak yang berakad (al-muta-aqidain) 

3. Objek akad (al-mu‟qud‟alaih) 

Gharar  merupakan suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak 

ada unsur kerelaan. Gharar  terjadi apabila kedua belah pihak yaitu peserta 

dan pihak perusahaan asuransi saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi 

dimasa akan datang, jumlah yang akan diterima pada waktu klaim, dan jumlah 

premi yang akan dibayarkan. 

Untuk pengelolaan dana dalam pandangan Islam dana dikelola dengan 

menggunakan akad mudharabah maupun akad wakalah bil al-ujrah tidak ada 

ketentuan pelaksanaan dana premi apakah dalam mengelola dana yang dipisah 

menjadi dana tabungan peserta dan dana tabungan tabarru‟ namun harus 

adanya ketentuan dalam bagi hasilnya, jika dalam ilustrasi pada Asuransi Jiwa 

Prudential terdapat klaim maka akan mendapat nilai lebih. 

Sejalan dengan berkembangnya zaman, para pakar ekonomi Islam 

kemudian mendirikan Asuransi Syari’ah. Dasar dari Asuransi Syari’ah adalah 

prinsip saling tolong menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam surat Al-Maidah ayat 2 : 

                       
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
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dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”.6 
Namun ternyata, di antara para ulama sendiri masih ada perbedaan 

pendapat tentang hukum dari mekanisme atau cara beransuransi. Mekanisme 

adalah suatu cara dimana terjadi kesepakatan antara pihak tertanggung dan 

yang menanggung. Dalam hukum Islam hal ini disebut dengan akad. Dalam 

mu’amalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang 

dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar’i. Demikian pula dalam 

beransuransi, ketidak jelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan 

permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam yaitu harus terbebas dari unsur  

gharar (ketidak jelasan), maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), 

risywah (suap), barang haram dan maksiat. 

Agen di Prudential Ponorogo berjumlah kurang lebih ada 200 orang. 

Seluruhnya tergabung sebagai agen tetap dalam Prudential Life Assurance 

cabang Ponorogo, yang telah ditetapkan lisensi sebagai syarat menjadi agen 

sejak terdaftar di Prudential Ponorogo. Begitu juga dalam memahami prinsip-

prinsip dan etika bisnis syari’ah sebagai landasan dalam pemasangan produk 

asuransi syari’ah. Pentingnya pemahaman agen terhadap etika bisnis 

merupakan upaya untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis 

pada perusahaan syari’ah dengan tuntutan moralitas. Tetapi penyelarasan 

disini bukan berarti hanya mencari posisi saling menguntungkan antar 

keduanya, melainkan merekonstruksi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus 

mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau usaha pereasuransian 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta : Indah Press, 1994), 156-

157. 
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yang sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan dan kedzaliman dalam bisnis di sisi 

lainnya.
7
 

Asuransi syari’ah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensinya. 

Terutama dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Pernyataan 

tersebut dipertegas oleh Direktur Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) 

bahwa masyarakat Indonesia saat ini belum sadar akan fungsi asuransi, 

khususnya asuransi jiwa. Padahal, lembaga keuangan syari’ah memiliki 

keunggulan, bukan hanya dari aspek hukum, melainkan juga sistem ekonomi 

alternatif yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia.
8
 

Dalam penelitian ini akan membahas pelaksanaan mekanisme akad dalam 

perusahaan asuransi syari’ah dilihat dari sudut pandang Islam. Penelitian ini 

secara khusus ingin mengetahui bagaimana akad dan komisi agen ditinjau dari 

hukum Islam dalam pada Asuransi Jiwa Prudential cabang Ponorogo. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam 

mengenai akad dan komisi agen dalam asuransi syari’ah di Kantor Pemasaran 

Asuransi Jiwa Prudensial Cabang Ponorogo ditinjau dari segi hukum Islam 

dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS ISLAM TERHADAP 

KEAGENAN PADA ASURANSI JIWA DI KANTOR PEMASARAN 

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG PONOROGO”. 

                                                           
7
 Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi 

Manajemen PerusahaanYKPN, 2004), 60. 
8
 Hery Sutanto & Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syari‟ah (Bandung : 

Pustaka Setia, 2010), 7. 



9 

 

 

Penulis mengambil mekanisme pelaksanaan akad dalam asuransi syari’ah 

yang bercabang di Ponorogo karena ingin mengetahui apakah sudah sesuai 

menurut Islam atau belum yang salah satu komisinya yaitu tidak mengandung 

unsur bunga. 

B. Penegasan Istilah 

1. Hukum Islam adalah syari’at yang berarti hukum-hukum perintah Allah 

untuk umat-Nya yang wajib ditaati oleh seorang muslim, baik hukum yang 

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang 

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). 

2. Agen / keagenan asuransi merupakan seorang atau badan hukum yang 

kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan 

atas nama penanggung.
9
 

C. Rumusan Masalah 

Berpijak dari uraian diatas maka dalam rumusan masalah penelitian ini 

diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap akad dalam Asuransi Syari’ah di 

Kantor Pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap komisi agen pada Asuransi 

Syari’ah di Kantor Pemasaran Prudential Life Assurance cabang 

Ponorogo? 

                                                           
9
 Undang-undang republik Indonesia No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Pereasuransian. 
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D. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui tinjuan hukum Islam terhadap akad dalam Asuransi 

Jiwa di Kantor Pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap komisi agen pada 

Asuransi Jiwa di Kantor Pemasaran Prudential Life Assurance cabang 

Ponorogo 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas 

khazanah ilmu tentang bagaimana praktik etika agen pada Kantor 

Pemasaran Asuransi Jiwa Prudential cabang Ponorogo. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagian sumbangan moril bagi 

masyarakat tentang status hukum Islam mengenai etika agen pada asuransi 

syari’ah dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak 

yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi 

penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah. 

F. Kajian Pustaka 

Mekanisme akad dalam asuransi syari’ah merupakan produk untuk dana 

investasi yang terbilang baru di lembaga keuangan syari’ah. Walaupun masih 

tergolong “muda”, tetapi agen pada lembaga keuangan syari’ah mampu 

menyedot perhatian dari kalangan masyarakat. 
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Sejauh ini pembahasan mengenai mekanisme akad banyak dilakukan 

sebagai karya ilmiah. Mayoritas karya ilmiah yang berbentuk skripsi tersebut 

merupakan penelitian tentang kebiasaan dalam masyarakat di daerah-daerah 

tertentu yang kemudian dari permasalahan tersebut akan di analisis menurut 

Hukum Islam yaitu: Pertama, penelitian tersebut adalah skripsi yang berjudul 

“Analisa Islam Terhadap Mekanisme Premi Pada Asuransi Takaful Dan 

Pendidikan (Fulnadi) PT. Asuransi Cabang Surabaya”. Kesimpulan dari 

pembahasan skripsi tersebut bahwa dalam analisa Islam Pemisahan dana 

premi pada Asuransi Takaful keluarga cabang Surabaya diperbolehkan karena 

dalam pemisahan premi didasarkan atas ketentuan Fatwa Dewan Shari’ah 

Nasional MUI tentang pedoman umum perusahaan Asuransi Shari’ah. Serta 

pemisahan dana yang ketiga berdasarkan Fatwa Dewan Shari’ah Nasional 

MUI tentang wakalah bil al-ujrah yang memperbolehkan pemotongan fee atas 

premi yang dimiliki peserta. Serta pengelolaan menggunakan akad mudarabah 

Mushtarakah dan pembagian bagi hasilnya sesuai dengan prosentase hasil dari 

komisi pengelolaan.
10

 

Kedua, penelitian pustaka yang berjudul “Sistem Dana Tabarru 

Asuransi Takaful Keluarga Surabaya (Sebuah Tinjauan Fiqh Mu‟amalah)”. 

Dalam skripsinya disebutkan bahwa akad tabarru’ dalam Asuransi Takaful 

Keluarga Surabaya dalam Fiqh Mu‟amalah diterima dan diperbolehkan, 

karena substansi dari akad tabarru’ adalah kesepakatan untuk saling memberi 

atau menghibahkan dana, sedangkan hak klaim yang dibayarkan merupakan 

                                                           
10

 Miswanto Hadinoto, “Analisa Fiqh Terhadap Mekanisme (Premi) Pada Asuransi 
Takaful Dan Pendidikan (Fulnadi) PT. Asuransi Cabang Surabaya”, (Ponorogo: Skripsi STAIN, 

2011), hlm 74. 
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santunan dari peserta lain secara kolektif dalam bentuk Manfaat Takaful, 

yaitu dana tabarru’ yang telah diniatkan untuk bersama, jadi bukan murni 

sebagai pengembalian atas dana yang dihibahkannya.
11

 

Dari beberapa judul diatas penulis ingin berusaha melakukan penelitian 

lebih mendalam. Berawal dari teori penelitian muamalah dalam penerapan 

hukumnya. Penulis akan melakukan penelitian lebih detail lagi mengenai 

mekanisme akad di dalam asuransi syari’ah dengan judul: Analisis Islam 

Terhadap Keagenan Pada Asuransi Jiwa Di Kantor Pemasaran Prudential Life 

Assurance Cabang Ponorogo. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna 

suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Di mana tempat, keadaan 

dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang 

harus diperhatikan.
12

 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Pemasaran Prudential 

Life Assurance cabang Ponorogo yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta 

Nomor : 226, Ponorogo. 

                                                           
11

 Agus Syaikhoni , “Sistem Dana Tabarru Asuransi Takaful Keluarga Surabaya (Sebuah 

Tinjauan Fiqh Mu‟amalah)”, (Ponorogo: Skripsi STAIN, 2010), hlm 80. 
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Karya 

Rosdakarya, 2002), 26. 
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3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan transaksi 

polis serta para tenaga kerja dan juga staf-staf yang bertugas di Kantor 

Pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo, yaitu asuransi 

syari’ah dan peserta. 

4. Teknik Penggalian Data 

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

a. Teknik Wawancara (Interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertanya langsung, dengan menggunakan lisan.
13

 Dalam teknik ini, 

penulis akan bertanya langsung kepada Officer asuransi serta peserta 

Asuransi Jiwa Prudential. Dalam penelitian ini teknik interview 

dipergunakan untuk pengumpulan data terkait : 

1) Akad dalam Asuransi Jiwa Prudential 

2) Konsep keagenan dalam Asuransi Jiwa Prudential 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Bineka Cipta, 2006), 227. 
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b. Dokumentasi 

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa 

catatan buku dan sebagainya. Data dalam penelitian naturalistik 

kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan 

wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumen, 

foto dan bahan statistik perlu mendapat perhatian selayaknya.
14

 Dalam 

penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data 

terkait : 

1) Gambaran umum tentang Asuransi syari’ah di Kantor Pemasaran 

Prudential Life Assurance cabang Ponorogo. 

2) Akad dan keagenan di Kantor Pemasaran Prudential Life 

Assurance cabang Ponorogo. 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna keselarasan 

antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan / 

kelompok kata. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistemasikan data-data 

direncakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan 

relevan dengan sistematika pertanyaan-prtanyaannya dalam perumusan 

masalah.
15
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 Aji Damanhuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2010), hlm 61. 
15
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c. Penemuan Hasil Riset, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-

teori dan lain-lain sehingga di peroleh kesimpula akhir yang jelas dan 

objektif. 

6. Metode Analisa Data 

Apapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian 

diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini 

dijelaskan pemaparan secara umum tentang asuransi syari’ah dari sudut 

pandang Islam untuk menganalisa praktik mekanisme akad di Kantor 

Pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo. Dari analisa 

tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang 

dilakukan dalam mekanisme akad tersebut menurut pandangan Islam. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang 

diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusun skripsi 

secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari 

permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi 

maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab 

yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub tersendiri. Dengan demikian 

terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga 

dalam pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai 
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hubungan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran 

secara umum dari seluruh isi skripsi. Dalam bab ini diuraikan 

menjadi sub-bab yaitu, latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : KONSEP DASAR ASURANSI 

Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang landasan teori 

mengenai asuransi syari’ah dan akad dalam asuransi syari’ah. 

Yang meliputi prinsip dalam asuransi syari’ah, teori mengenai 

keagenan dan komisi agen di perusahaan Asuransi Jiwa 

Prudential ditinjau dari sudut pandang Islam. 

BAB III : MEKANISME AKAD DI KANTOR PEMASARAN 

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE 

Paparan data temuan penelitian yang meliputi gambaran umum 

tentang perusahaan Asuransi Jiwa Prudential, dan terkait 

pengelolaan mekanisme akad. Dalam penjelasan di gambaran 

umum meliputi profil berdirinya Kantor Pemasaran Prudential 

Life Assurance, lokasi, visi, misi serta struktur organisasi. 

Sedangkan penjelasan terkait dengan praktek mekanisme akad 

meliputi: akad dalam asuransi, pembagian prosentase komisi, 
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jenjang karir, pendapatan dan pengelolaan dana di Kantor 

Pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo. 

BAB IV : ANALISIS ISLAM TERHADAP KEAGENAN PADA 

ASURANSI JIWA DI KANTOR PEMASARAN 

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG PONOROGO 

Pada bab ini menjelaskan secara umum objek penelitian, sub-bab 

pertama membahas tentang sejarah berdirinya Kantor Pemasaran 

Prudential Life Assurance dan sub-bab yang kedua menjelaskan 

analisis Islam terhadap mekanisme keagenan di Kantor 

Pemasaran Prudential Life Assurance dilihat dari sudut pandang 

Islam. Sehingga benar-benar menjadikan sebuah solusi yang 

didapatkan dalam asuransi secara Islami. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah, saran-kritik yang dilengkapi 

dengan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan 

pengembangan transaksi di Kantor Pemasaran Prudential Life 

Assurance. 
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BAB II 

KONSEP DASAR ASURANSI 

A. Ruang Lingkup Asuransi Syari’ah 

1. Pengertian Asuransi Syari’ah 

Pengertian Asuransi Syari’ah berdasarkan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di 

antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru‟ 

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu 

melalui akad yang sesuai dengan syari’ah. 

Pengertian Asuransi Syari’ah merupakan sebuah sistem di mana para 

peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi yaitu premi yang 

mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang 

dialami oleh sebagian peserta. Proses hubungan peserta dan perusahaan 

dalam mekanisme pertanggungan pada Asuransi Syari’ah adalah sharing 

of risk atau “saling menanggung risiko”. Apabila terjadi musibah, rnaka 

sernua peserta Asuransi Syari’ah saling menanggung. Dengan demikian, 

tidak terjadi transfer risiko (transfer of risk atau “memindahkan risiko”) 

dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional.
16

 Peranan 

perusahaan asuransi pada Asuransi Syari’ah terbatas hanya sebagai 

pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari 

kontribusi peserta. Jadi pada asuransi syari’ah, perusahaan hanya bertindak 

                                                           
16

 http://prudential-syari’ah.com/pengertian-asuransi-syari’ah/#ixzz3sxogosjc diakses 

tanggal 27 Februari 2015 pukul 10.31 wib. 

http://prudential-syariah.com/
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sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti 

pada asuransi konvensional. 

2. Asas Asuransi Syari’ah 

Asas asuransi syari’ah didasari oleh asas jaminan bersama. Hal ini 

tercermin dari penyertaan para peserta dalam bentuk hibah atau 

sumbangan juga derma pada dana tabarru‟ yang didasari pada asas 

sukarela dan disetujui bersama. 

Pada prakteknya, kedua asas tersebut pelaksanaannya diterapkan 

dengan menggunakan rekening tabarru‟ sebagai wadah untuk saling 

tolong menolong dan membantu di antara para peserta apabila terjadi 

kerugian atau risiko hidup terhadap peserta. 

3. Landasan Hukum Asuransi Syari’ah 

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

pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang 

ini, baik istilah “at-ta‟min” ataupun “al-takaful”. Namun demikian, 

walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan 

tentang konsep asuransi yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada 

dalam praktek asuransi. Di antara ayat-ayat al-Qur’an tersebut antara 

lain:
17

 

a. Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari Depan 
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Wirdiyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2006), 189-190. 
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“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk hari 

esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr  : 18)
18

 

 

b. Perintah Allah untuk Saling Menolong dan Bekerja Sama 

                  
“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah  kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah : 2)
19

 

 

         … 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu…” (QS. al-Baqarah  : 185) 

 

4. Prinsip-prinsip Asuransi Syari’ah 

Prinsip–prinsip  Syari’ah harus diterapkan dalam operasional 

asuransi syari’ah. Di dalam operasional asuransi syari’ah yang 

sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, saling membantu 

dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi 

diberi kepercayaan dan tanggungjawab oleh para peserta untuk 

mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, 

memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta 
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 Al-Qur’an, 548. 
19

 Ibid., 106. 
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perjanjian tersebut.
20

 Menurut AM. Hasan Ali terdapat enam prinsip 

yang harus diterapkan di dalam asuransi syari’ah, di antaranya : 

 

 

1) Tauhid 

Allah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi 

kekuasaanNya untuk memberikan atau mengambil sesuatu dari 

hambaNya yang dikehendaki. Dalam asuransi yang harus 

diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana 

dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. 

2) Keadilan 

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai 

keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. 

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagaia upaya dalam 

menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan 

asuransi. 

3) Tolong–menolong 

Dalam beransuransi harus disadari dengan semangat tolong-

menolong antara peserta. Seseorang yang masuk asuransi, sejak 

awal harus memiliki niat dan motivasi dalam membantu dan 

meringankan beban saudaranya yang ada pada suatu ketika 

mendapat resiko hidup atau kerugian. 

                                                           
20

 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan analisis 

Historis, Teoritis, dan Praktis, cet. ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 125. 



22 

 

 

4) Kerjasama 

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada 

dalam literatur ekonomi Islam. Pada bisnis asuransi, kerjasama 

dapat berbentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah 

pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (peserta) dan perusahaan 

asuransi. Dalam operasionalnya, akad dipakai dalam bisnis asuransi 

dapat memakai konsep mudharabah dan musyarakah. 

5) Amanah 

Prinsip amanah harus berlaku pada semua peserta asuransi. 

Amanah dalam konteks ini adalah peserta asuransi berkewajiban 

dalam menyampaikan informasi atau saat membuat penyajian 

laporan yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran 

(premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. 

6) Kerelaan 

Dalam surat An-Nisa` ayat 29, Allah berfirman : 

                             
“Hai orang-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.” 
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Dalam surat ini dijelaskan keharusan untuk bersikap rela dan 

ridha dalam melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan 

antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad. Sehingga 

kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. 

Dalam asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota 

asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru‟).21
 

 

B. Akad Dalam Asuransi 

Kata „aqad berasal dari bahasa arab yaitu al-aqad yang berarti perikatan, 

perjanjian, dan pemufakatan. Secara terminologi fiqh, aqad didefinisikan 

sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan 

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada 

obyek perikatan. 

Rukun aqad terdiri dari tiga yaitu : 

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighat al-aqd). 

2. Pihak-pihak yang berakad (al-muta-aqidain).  

3. Objek akad (al-mu‟qud‟alaih) 

Gharar merupakan suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada 

unsur kerelaan. Gharar terjadi apabila kedua belah pihak yaitu peserta dan 

pihak perusahaan asuransi saling tidak mengetahui apa yang terjadi dimasa 

yang akan datang, jumlah yang akan diterima pada waktu klaim, dan jumlah 

premi yang akan dibayarkan. Maisir  menurut terminologi agama merupakan 
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 Ibid., 125-134. 
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suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda 

atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan 

cara mengaitkan transaksi tersebut pada satu tindakan atau kejadian tertentu. 

Prinsip maisir  dilarang dalam ajaran Islam, baik itu terlibat secara mendalam 

ataupun hanya berperan sedikit saja, bahkan tidak berperan sama sekali. 

Secara istilah teknis riba berarti, pengambilan tambahan dari harta pokok atau 

modal secara batil. Riba dilarang dalam prinsip muamalah dalam Islam, 

karena akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain 

merasa dirugikan.
22

 Akad yang dilakukan dalam asuransi ada dua macam, di 

antaranya adalah akad wakalah bil al-ujrah dan akad  tabarru‟. Yang 

dimaksud akad wakalah bil al-ujrah adalah perwakilan dan akad tabarru‟ 

adalah hibah. 

1. Akad Tabarru‟ (Hibah/dana kebajikan) 

a) Definisi Akad Tabarru‟ 

Kata “akad” (Arab : العقد = perikatan, perjanjian dan 

pemufakatan).
23

 Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan 

sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul  

yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak 

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 
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 Syakir, Asuransi, 27-53. 
23

 AM. Ali Hasan,  Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat), cet. ke-1, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 101. 
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maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya 

perpindahan pemilikan dari satu pihak  kepada pihak lain.
24

 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 untuk tujuan saling membantu 

satu sama lain sesama peserta, ketika di antara mereka ada yang 

mendapat resiko hidup. Tabarru‟ disimpan dalam rekening khusus, 

apabila ada yang tertimpa resiko hidup, dana klaim yang diberikan 

adalah dari rekening tabarru‟ yang sudah diniatkan oleh sesama 

peserta untuk saling menolong.
25

 

a) Dasar Hukum akad 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. Akan tetapi, tabarru‟ dalam arti 
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 Abdullah, Asuransi Syari'ah, 31. 
25

 Heri Sudarsono,  Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah,  cet. ke-2, (Jakarta: Ekonosia, 

2004), 117. 
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dana kebajikan dari kata al-birr “kebajikan” dapat ditemukan dalam al-

Qur'an :
26

 

                                                        
Artinya :  “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 

itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu 

ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-

malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba 

sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-

orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-

orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) 

dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-

Baqarah : 177).”27
 

 

Menurut jumhur ulama’ ayat di atas menunjukkan (hukum) adanya 

anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, 
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 Syakir, Asuransi, 35 
27

 Al-Qur’an, 43. 
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Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan 

harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang 

memerlukan. Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah,  tabarru‟ 

bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk 

tujuan saling membantu di antara sesama peserta apabila ada di 

antaranya yang mendapat resiko hidup.
28

 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 perusahaan 

hanya bertindak sebagai pengelola. 

b) Penerapan Akad tabarru‟ pada Asuransi Syari'ah 

Adapun prinsip-prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah 

ta‟awanu‟ ala al-birr wa al-taqwa dan at-ta‟min (menjamin). Dengan 

akad tabarru‟ berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan 

perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) 

untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan 

agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang 

mengalami resiko hidup.
29

 Dana yang diterima perusahaan dipisahkan 

atas rekening tabungan dan rekening tabarru’. Sementara itu dana 

tabarru’ yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan diperuntukkan 

bagi keperluan para peserta yang terkena resiko hidup. Hak perusahaan 
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 Syakir, Asuransi, 36. 
29

 Ali Hasan,  Asuransi,  140. 
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asuransi syari'ah di antaranya menerima premi, mengumpulkan dan 

mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta mendapatkan bagi 

hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan.
30

 

Tentang penerapan umum akad  tabarru’ pada asuransi syari'ah. 

Asuransi syari'ah melakukan investasi dalam bentuk aset dan tabarru’ 

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko 

tertentu melalui „akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Pada 

asuransi syari'ah, dana yang  dibayarkan peserta adalah berupa 

sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan  tabarru’. Dana 

tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta yang akan diolah 

oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil (al-

mudharabah). Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta 

akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim 

baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.
31

 

 

 

2. Akad Wakalah 

a. Pengertian Akad Wakalah   

Wakalah atau perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), 

tanggungan (al-dhamah), atau pendelegasian (al-tafwidh) yang 

diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula 

pengertian-pengertian lain dari wakalah yaitu: Wakalah adalah 
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 Abdullah, Asuransi Syari'ah, 67. 
31
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pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada 

orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan hanya 

melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan 

oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai 

yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas 

dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau 

pemberi kuasa. Pengertian yang sama dengan menggunakan kata al-

hifzhu disebut dalam firman Allah dalam surat Ali Imran, 

        
Artinya : "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah 

Sebaik-baik Pelindung". (Ali Imran : 173)
32

 

 

Akan tetapi, yang dimaksud sebagai al-wakalah dalam pembahasan 

bab ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yaitu peserta 

kepada yang lain (perusahaan asuransi) dalam hal-hal yang diwakilkan. 

Para imam mazhad sepakat bahwa perwakilan dalam „akad (kontrak, 

perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk 

melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. 

Segala hal yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti sholat, 

puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan. 

b. Landasan Hukum Akad Wakalah 

Islam mensyari’atkan wakalah (perwakilan atau pemasaran) karena 

manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan 

atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada 
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suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan 

kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Apalagi pekerjaan seperti 

pemasaran yang memang memerlukan keterampilan khusus dalam 

menjalankannya. Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT 

dalam Surat Al-Yusuf Ayat 55 : 

           
Artinya: Berkata Yusuf : "Jadikanlah aku bendaharawan negara 

(Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, 

lagi berpengetahuan". 

 

c) Rukun dan Syarat-syarat Akad Wakalah 

Rukun-rukun al-wakalah adalah sebagai berikut : 

i) Dua orang yang melakukan transaksi (yang mewakilkan dan yang 

menjadi wakil). 

ii) Shigat merupakan ijab dan qabul. Ijab dianggap sah dengan semua 

lafal yang menunjukkan pemberian izin. Qabul dianggap sah dengan 

semua lafal atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan, seperti 

melaksanakan perintah orang yang mewakil.  

iii) Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan). Boleh mewakilkan urusan 

yang berhubungan dengan hak Allah, yakni dalam masalah ibadah 

yang boleh diwakilkan. Boleh juga mewakilkan utusan yang 

berhubungan dengan hak manusia. 

iv) Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi mewakili ialah bahwa 

yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seseorang wakil yang 

idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal.  
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Syarat-syarat al-wakalah adalah sebagai berikut : 

i) Bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah 

kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut.   

ii) Bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang 

berakal. 

d) Pelaksanaan akad wakalah 

Dalam pelaksanaan wakalah tidak diisyaratkan adanya pengucapan atau 

lafadz tertentu, meskipun tersebut dianggap sah bila ditunjukan secara 

jelas, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Akad wakalah dianggap 

sah baik yang dilakukan secara tanjiz (ungkapan) atau Ta‟liq, Contoh : 

jika urusan berhasil, maka kamu menjadi wakilku atau dipautkan pada 

masa yang akan datang. Wakalah pun sah bila ditentukan dengan 

pembatasan waktu dan kerja tertentu.
33

 

 

 

3. Ujrah 

a) Pengertian Ujrah 

Dalam bentuk literatur fiqh klasik pembahasan tentang ijarah dalam 

pengertian sewa dan ujrah yang berarti pemanfaatan jasa (al-ajar wal 

umulah) selalu dibahas secara simultan dan hampir tidak ada perbedaan 

di antara keduanya maka hal berikut ini dibahas al-ujrah dalam konteks 

upah atau jasa. Dalam makna operasionalnya upah digunakan untuk 
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tenaga seperti para karyawan yang bekerja dipabrik dibayar gajinya 

(upahnya) satu kali dalam seminggu. Namun dalam istilah bahasa arab 

dan sewa disebut  Ijarah. Al-ijarah berasal dari kata  al-ajru  yang 

berarti menurut bahasanya ialah  al-„iwadh. Upah (ujrah) adalah 

imbalan yang diterima seseorangan atas pekerjaannya dalam bentuk 

imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan 

pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). 

b) Landasan Ujrah  

Landasan hukumnya yaitu berdasarkan syarat dan ketentuan yang 

terdapat pada  ijarah dikarenakan adanya kesamaan dalam makna dan 

pengertian. Ujrah berdasarkan syari’at yaitu sesuai dengan al-Qur’an 

surat Al-Qashash ayat 26 : 

               
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya".
34

 

 

c) Rukun-rukun dan Syarat-syarat Ujrah  

i) Shighat, yaitu pernyataan niat dari kedua pihak yang berkontrak baik 

secara verbal ataupun tulisan 

ii) Pihak yang berakad, yaitu orang berakad adalah baligh dan berakal 

sehat. Kalangan ulama sepakat bahwa ijarah tidak ada sah bila 
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dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Orang yang 

dianggap berkompeten adalah orang yang mempunyai kodifikasi 

dalam menggunakan uang. 

iii) Objek kontrak atau objek ijarah adalah bermanfaat dari  penggunaan 

asset serta sewa atas manfaat tersebut. 

d) Pelaksanaan Ujrah 

Selanjutnya seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian  ujrah, 

maka ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya akan dikaitkan 

dengan ijarah. Hukum dasar ijarah adalah bahwa kontrak itu harus 

dilaksanakan. Bila tidak ada keterangan sebagaimana pelaksanaan 

kontrak itu, atau tidak dicantumkan kapan kontrak itu dimulai saat itu.  

C. Prinsip Operasional Asuransi Syari’ah 

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi Islam harus beroperasi 

sesuai dengan prinsip syari’at Islam dengan cara menghilangkan sama sekali 

kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir dan riba . Bentuk-bentuk 

usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih 

menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan riba dan dengan 

mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.
35

 Dalam hal 

ini, prinsip dasar asuransi syari'ah ada 10, yaitu : tauhid, keadilan, tolong 

menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan 
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judi, dan larangan gharar. Prinsip-prinsip asuransi syari’ah harus 

berlandaskan ketentuan dalam Islam.
36

 

Adapun sistem operasi Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut : 

1) Akad (Perjanjian) 

Salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang 

menjadikannya haram oleh para ulama adalah pada akadnya. Akad yang 

digunakan pada asuransi konvensioanal adalah akad tabaduli atau akad 

pertukaran. Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas 

berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan 

diterima. Masalah hukum (syari’ah) disini muncul karena memang tidak 

bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, 

sekalipun syarta-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab qabul dan jumlah 

uang pertaggungan dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan 

tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai 

akhir kontrak kita tetap hidup, di sinilah gharar terjadi dan dapat di atasi 

dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli, akad tabarru‟ dan 

akad mudharabah. 

Adapun mekanisme dana di asuransi syari’ah, premi yang dibayarkan 

peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening 

tabarru‟. Pada rekening tabarru‟ inilah ditampung semua dana tabarru‟ 

peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan yang 

jumlahnya 5%-10% dari premi pertama. Selanjunya, dari dana ini pula 
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klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang 

mengalami resiko hidup atau mengambil nilai tunai. Masalah kedua adalah 

maisir (judi) yang artinya adanya salah satu pihak yang untung namun 

dipihak lain justru mengalami kerugian. 

2) Mekanisme Pengelolaan Dana 

Perusahaan asuransi syari’ah diberi kepercayaan oleh para peserta 

untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan 

memberikan santunan kepada yang mengalami resiko hidup sesuai isi akta 

perjanjian. Komisi perusahaan diperoleh dari pembagian komisi dana 

peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah. Mekanisme 

pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu : 

a. Sistem pada Produk Saving Tabungan 

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara 

teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantug 

kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah 

minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap dana yang dibayarkan 

akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening 

tabungan peserta dan rekening tabarru‟. Sistem inilah sebagai 

implementasi dari akad takafuli dan akad mudharabah, sehingga 

asuransi syari’ah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir.
37

 

b. Sistem pada Produk Non Saving (tidak ada tabungan) 
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Setiap dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi akan 

dimasukkan dalam rekening tabarru‟ perusahaan. Rekening tersebut 

adalah kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran 

kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong, saling membantu dan 

dibayarkan apabila peserta mengalami resiko hidup dan perjanjian 

telah berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dana peserta ini akan 

diinvestasikan sesuai dengan syari’at Islam. Komisi hasil investasi 

setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan 

dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip mudharabah 

dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama 

antara perusahaan dan peserta. 

3) Sumber Biaya Operasional
38

 

Dalam operasionalnya asuransi syari’ah yang berbentuk bisnis seperti 

Perseroan Terbatas (PT), sumber biaya operasionalnya menjadi sangat 

menentukan dalam perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri. 

Lain halnya dengan asuransi syari'ah sosial, mutual atau koperasi, disini 

peran pemerintah harus dominan terutama dalam memberikan subsidi 

ditahap awal berdirinya asuransi tersebut. Asuransi syari’ah yang bersifat 

sosial tidak terlampau mengutamakan aspek bisnis atau perolehan profit. 

i) Bagi Hasil Surplus Underwriting 

Bagi hasil surplus underwriting adalah bagi hasil yang diperoleh dari 

surplus underwriting yang dibagi secara proporsional antara peserta dan 
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pengelola dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan 

untuk produk-produk non saving dalam asuransi jiwa, surplus 

underwriting juga merupakan sumber biaya operasional juga diperoleh 

dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan lalu dikurangi biaya-

biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Kemudian 

surplus tersebut dibagi hasil antar peserta dan perusahaan, bagian 

perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum 

menjadi profit perusahaan. 

ii) Bagi Hasil Investasi 

Bagi hasil investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara 

proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, baik 

dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari dana 

rekening tabarru’. Setelah dana peserta dibayarkan, dan terkumpul 

dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan. Profit yang 

diperoleh dari investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta 

dan pengelola atau perusahaan asuransi. 

iii) Dana Pemegang Saham 

Dana pemegang saham adalah dana yang disiapkan oleh para 

pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan, baik pada tahap 

awal berdirinya perusahaan maupun penambahan dana setelah 

perusahaan berjalan, beserta hasil investasi atas dana tersebut, atau 

akumulasi laba ditambah modal yang disetor oleh pemegang saham. 

iv) Loading (Kontribusi Biaya) 
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Loading adalah kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta, 

pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama 

dan kedua. Pada beberapa asuransi syari’ah di Indonesia, Loading 

dikenakan sebesar kurang lebih 25% dari premi tahun pertama atas 

sepengetahuan peserta, dan terutama untuk komisi agen. Adapun 

jumlah kontribusi yang diambil berpulang kepada kebijakan perusahaan 

masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan pasar. 

D. Keagenan Dalam Asuransi 

1. Pengertian Agen 

Seorang agen yang profesional pasti sangat adaptif terhadap 

perubahan. Dalam bisnis asuransi, sebutan seorang penjual produk 

asuransi pada umumnya adalah Agent Executive, Financial Consultant, 

Agent Representative, Consultant, Agent. Sedangkan sebutan yang sudah 

memasyarakat adalah “agen”, sehingga di setiap kelembagaan seperti di 

kantor pemasaran asuransi dan ataupun di tingkat asosiasi asuransi 

terdapat Divisi Keagenan atau Komisi Keagenan.
39

 Di lain pihak, menurut 

UU pereasuransian No.2 Tahun 1992 definisi dari agen asuransi adalah 

seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam 

memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
40

 Jadi dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan agen asuransi adalah orang 

atau badan hukum yang memasarkan jasa asuransi atau melakukan 

persuasive kepada calon pembeli, baik secara perorangan maupun lebih, 
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untuk membeli jasa asuransi yang ditawarkan secara menguntungkan. 

Secara umum agen berarti seseorang yang diberi pekerjaan untuk tujuan 

kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga. Agen bertindak sebagai 

perantara untuk menjual barang dan jasa dengan menerima premi 

berdasarkan kesepakatan sesuai dengan nilai transaksi yang dilakukan. 

Agen dalam kegiatan ekonomi memainkan peranan yang penting untuk 

memperlancar fungsi dan mekanisme pasar. Dengan demikian agen 

mengajarkan untuk selalu mengutamakan kepentingan peserta asuransi. 

2. Fungsi Agen 

Pada awal berdirinya asuransi syari’ah di Indonesia yaitu asuransi 

takaful, dalam menjual polis atau mencari premi tidak menggunakan 

sistem keagenan seperti yang dilakukan oleh asuransi syari’ah yang ada di 

Malaysia agen tidak terlihat, tetapi calon peserta yang datang sendiri untuk 

membeli polis asuransi. Namun setelah satu tahun dicoba tanpa keagenan 

ternyata pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Sampai saat ini masyarakat 

Indonesia masih banyak yang belum menyadari manfaat akan produk 

asuransi. Hal ini menjadi perhatian penuh perusahaan asuransi syari’ah 

bahwa peran agen sebagai orang yang mengenalkan, menginformasikan 

dan menjelaskan ke masyarakat yaitu sangat dibutuhkan.
41

 Maka fungsi 

seorang agen dalam menjalankan kegiatannya mempunyai tugas, 

kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut : 

a. Tugas-tugas Agen 
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Agen dalam perusahaan asuransi mempunyai tugas yaitu : 

i) Menjelaskan betapa pentingnya asuransi bagi masyarakat 

ii) Menjelaskan tentang apa, siapa dan bagaimana kinerja perusahaan. 

iii) Mendapatkan calon peserta dalam jumlah sebanyak-banyaknya. 

iv) Dapat dipercaya, baik oleh perusahaan maupun masyarakat. 

v) Menjaga nama baik perusahaan asuransi tempat mereka bekerja. 

b. Kewajiban Agen 

Adapun yang menjadi kewajiban agen, antara lain : 

i) Agen perlu mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan calon 

tertanggung dalam hal menjual produk yang ditawarkan. 

ii) Melakukan penutupan dan segera menyetorkan premi pertama 

yang berhasil ditagih pada hari kerja. 

iii) Memberikan pelayanan yang baik kepada calon tertanggung 

dengan tidak melanggar kode etik profesi agen asuransi. 

c. Tanggungjawab agen 

Yang menjadi tanggungjawab agen adalah sebagai berikut : 

i) Memenuhi target yang ditetapkan 

ii) Berproduksi secara sehat 

iii) Menyetor premi sesuai ketentuan yang berlaku 

E. Komisi 

a) Pengertian Komisi 
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Komisi agen asuransi pada umumnya berasal dari dana loading, yaitu 

biaya operasional asuransi yang dibebankan dari premi peserta asuransi.
42

 

Asuransi Jiwa Prudential Syari’ah masih membebankan dana loading yaitu 

dikenakan sebesar kurang lebih 30% dari premi tahun pertama dan kedua, 

terutama diperuntukan untuk biaya komisi agen. Oleh karena itu, Dewan 

Pengawas Syari’ah (DPS) membolehkan pembebanan loading dari premi 

tahun pertama, sepanjang dilakukan secara transparan dan sepengetahuan 

peserta asuransi di awal akad. 

Hal ini dianggap tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’.43
 

Karena tidak memungkinkan untuk meninggalkan sistem keagenan, maka 

perusahaan asuransi jiwa syari’ah membebankan loading pada premi 

peserta asuransi dengan menggunakan akad Wakalah bil Ujrah. Pengertian  

komisi sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komisi berarti 

imbalan atau uang persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang 

telah diberikan. Komisi yang merupakan sistem imbalan atau kompensasi 

dalam Islam dibahas dalam satu konsep yaitu konsep imbalan atau Ujrah. 

 

 

 

b) Komisi dalam Islam 
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Dalam litatur Islam tidak dibahas secara rinci mengenai komisi. 

Komisi yang merupakan sistem imbalan atau kompensasi dalam Islam 

dibahas dalam satu konsep, yaitu konsep imbalan atau Ujrah. 

Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Al-Qur’an sebagai berikut : 

                       
Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan”. (QS. An-Nahl : 97)
44

 

 

 Tafsir  balasan dalam keterangan di atas adalah balasan di dunia dan 

di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka 

yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan akhirat. Menurut definisi 

Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas maka seorang yang bekerja 

pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal 

saleh, dengan syarat perusahaan tersebut tidak memproduksi/menjual atau 

mengusahakan barang-barang haram. Dengan demikian maka seorang 

karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu 

imbalan di dunia dan di akhirat.
45

 Upah atau imbalan merupakan hak 

pekerja selama pekerja tersebut bekerja dengan baik. Jika pekerja tersebut 

tidak benar dalam bekerja maka, upahnya akan dipotong atau disesuaikan. 
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Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa selain hak pekerja memperoleh 

upah atas apa yang dikerjakannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh 

hasil kerja dari pekerja dengan baik.  Karena bekerja dengan baik 

merupakan kewajiban pekerja atas hak upah yang diperolehnya. 
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BAB III 

MEKANISME AKAD DI KANTOR PEMASARAN PRUDENTIAL LIFE 

ASSURANCE CABANG PONOROGO 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Asuransi Jiwa Prudential 

Prudential Corporation plc. didirikan di London pada Tahun 1848, 

merupakan perusahaan Asuransi & jasa keuangan retail terbesar di Inggris. 

Memiliki 28 juta peserta dan seluruh dunia serta terdaftar di Bursa Efek 

London (1924) dan New York. Sejak meluncurkan produk asuransi yang 

dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, 

Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di 

Indonesia. Dari data terakhir per 31 Desember 2009, Prudential Indonesia 

memiliki 7 kantor pemasaran dan 196 kantor keagenan. Prudential 

Indonesia memiliki lebih dari 91.000 jaringan tenaga pemasaran yang 

melayani lebih dari 940.000.
46

 

Munculnya asuransi syari’ah pertama kali di Indonesia tidak lepas dari  

nama Asuransi Takaful, yang dibentuk oleh Holding Company PT 

Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994. Melihat asuransi jiwa 

syari’ah memiliki peluang besar di Indonesia seperti, populasi muslim 

terbesar di dunia, PDB yang terus meningkat, serta meningkatnya kelas 

menengah, membuat daya tarik asuransi syari’ah yang secara legal hukum 

agama lebih disukai oleh umat Islam telah mampu meningkatkan 
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keinginan lembaga-lembaga keuangan konvensional maupun lembaga 

asuransi konvensional untuk memasukkan produk asuransi syari’ah 

sebagai salah satu produknya yaitu, PT. Prudential Life Assurance 

(Prudential Indonesia). PT Prudential Life Assurance telah berdiri 

semenjak tahun 1995 dan memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor 

pemasaran dan 279 kantor keagenan. 1 September 2007, Prudential 

Indonesia meluncurkan produk Unit Link berbasis syari’ah.47
 

Dalam rangka memasarkan dan memperluas jaringan asuransi 

Prudential kepada masyarakat, salah satunya adalah dengan membuka 

kantor cabang yang belum terjangkau oleh kantor pusat, yaitu Asuransi 

Prudential Life Assurance yang mendirikan Kantor Pemasaran cabang 

Ponorogo yang berada di Jalan Soekarno Hatta No. 226 Ponorogo.
48

 

Kemunculan Prudential di Ponorogo hanya dalam jangka waktu 

singkat sejak pendiriannya mengalami peningkatan yang sangat signifikasi 

jumlah peserta produk syari’ah daripada produk konvensional, produk 

asuransi syari’ah telah menjelma menjadi produk unggulan yang memiliki 

kurang lebih 200 tenaga kerja / agen dan 4 staf karyawan tetap.
49

 Asuransi 

Jiwa Prudential di Ponorogo pertama kali didirikan pada tahun 2014 oleh 

Hawari N. Tanjaya. Perkembangan Asuransi Jiwa Prudential cabang 

Ponorogo ini meskipun baru berdiri akan tetapi mengalami peningkatan 
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peserta pada produk syari’ah. Sehingga menyebabkan API (Annual 

Premium Income) melonjak dan Prudential memiliki banyak jaringan 

tenaga kerja di Ponorogo dan sekitarnya.  Asuransi Prudential berdiri pada 

tahun 1943 dan Prudential di Indonesia didirikan pada tahun 1995 serta 

memiliki pengalaman di Indonesia lebih dari 18 tahun. Memiliki 750 staf 

dan 200.000 jaringan tenaga pemasaran yang melayani lebih dari 2,8 juta 

jiwa peserta.
50

 

2. Letak Geografis 

Kantor Pemasaran Asuransi Jiwa Prudential Cabang Ponorogo 

secara geografis terletak di : 

 Kantor Pusat Prudential Indonesia di Prudential Tower, Jl. Jend. 

Sudirman Kav. 79, Jakarta. 

 Kantor keagenan Prudential di Ponorogo adalah Jl. Soekarno-Hatta No. 

216 Ponorogo. 

3. Visi, Misi dan Motto Prudential  Life  Assurance  Kantor  Pemasaran 

Cabang Ponorogo. 

a. Visi, menjadi perusahaan nomor satu di asia dalam hal : 

 Pelayanan Peserta 

 Memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham 

 Memperkerjakan orang-orang terbaik 
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b. Misi
51

 

Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, 

melampaui pengharapan para peserta, tenaga pemasaran, staf dan 

pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik, produk 

berkualitas, staf serta tenag pemasaran profesionl yang berkomitmen 

tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan. 

c. Motto Asuransi Prudential Life Assurance 

Hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang 

dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang 

dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat 

pelayanan sesuai yang diharapkan.
52

 

4. Struktur Organisasi Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo
53
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5. Hal-hal yang dibutuhkan dalam pengajuan menjadi peserta Asuransi Jiwa 

pada Asuransi Prudential Cabang Ponorogo :
54

 

1) SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) Syari’ah 

2) Fotokopi identitas dan buku tabungan 

3) Bukti peserta setor premi pertama 

4) Surat Kuasa Pendebetan Rekening apabila premi selanjutnya di 

debet pada rekening tabungan 

5) Pemegang polis minimal 21 tahun, usia selanjutnya 22 tahun. Kalau 

19 tahun boleh  pemegang polis asal sudah menikah. 

6) Kalau usia tertanggung utama belum ada 3 bulan dilampiri surat 

keterangan kondisi kesehatan anak 

6. Biaya-Biaya 

a. Sebagian kontribusi dialokasikan ke dalam unit dengan menggunakan 

harga unit yang berlaku saat itu karena dapat berubah mengikuti kinerja 

masing-masing dana investasi. 

b. Iuran tabbaru‟ ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin dan besarnya 

Uang Pertanggungan. 

c. Biaya administrasi sebesar Rp 37.500 per bulan. 

d. Bebas biaya pengalihan dana investasi (switching) di tahun polis yang 

sama untuk 5 transaksi per tahun. Switching berikutnya di tahun Polis 

yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 per transaksi. 
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e. Kontribusi yang tidak dialokasikan ke dalam unit digunakan untuk 

membayar biaya wakalah dengan komposisi sebagai berikut : 

Tahun Kontribusi Alokasi (%) Biaya Wakalah (%) 

1 – 2 tahun 20 80 

3 – 5 tahun 85 15 

6 tahun ke atas 100 0 

Kontribusi Tunggal 95 5 

Kontribusi Top Up 95 5 

Biaya wakalah meliputi : biaya-biaya pemeriksaan kesehatan, 

pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos 

dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan tenaga pemasar.
55

 

f. Ujrah sebesar maksimum 2% per tahun dari nilai aktiva bersih 

(tergantung dari jenis dana investasi yang dipilih). 

7. Pilihan Dana Investasi 

Ada 3 macam pilihan dana investasi yang dapat peserta pilih, beserta 

profil risikonya masing-masing, sebagai berikut :
56

 

DANA INVESTASI PROFIL RISIKO 

PRULink Syari’ah Rupiah Cash & 

Bond Fund 

Investasi deposito dan obligasi, 

risiko sedang 

PRULink Syari’ah Rupiah Managed 

Fund  

Investasi campuran, risiko 

sedang-tinggi 

PRULink Syari’ah Rupiah Equity 

Fund 

Investasi saham, risiko tinggi 
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8. Strategi Investasi 

1) PRULink Syari‟ah Rupiah Cash and Bond Fund (SCBF)  

Dana investasi jangka menengah dan panjang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil investasi optimal melalui penempatan dana dalam 

mata uang Rupiah pada pendapatan tetap seperti obligasi syari’ah dan 

instrumen pendapatan tetap syari’ah lainnya di pasar modal. 

 

2) PRULink Syar‟iah Rupiah Managed Fund (SMF) 

Dana investasi jangka menengah dan panjang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana 

dalam mata uang rupiah pada instrumen investasi obligasi, saham dan 

instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. 

 

3) PRULink Syari‟ah Rupiah Equity Fund (SEF) 
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Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi 

optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana 

pada saham-saham berkualitas yang sesuai dengan prinsip syari’ah, di 

perusahaan Indonesia yang diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. 

 

B. Konsep Akad Dalam Prudential Life Assurance cabang Ponorogo  

1. Tipe akad pada produk syari’ah 

Ada dua akad yang ada dalam Asuransi Jiwa di Prudential Life 

Assurance cabang Ponorogo, antara lain : 

a. Antar pemilik polis menggunakan Akad Tabarru‟ yang disebut Hibah 

Definisi dari akad tabarru’ adalah sumbangan, derma atau dana 

kebajikan (dalam definisi Islam yaitu hibah). Akad tabarru’ mengubah 

kontrak dimana peserta adalah pihak yang menanggung risiko bersama 

bukan hanya perusahaan. Pengelola atau operator yaitu perusahaan 

bukanlah pemilik dana tetapi hanyalah mengelolanya serta pengelola 

juga tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa 

dari peserta agar terhindar dari unsur riba, gharar dan maysir. Tujuan 

dari akad tabarru’ untuk saling tolong menolong apabila ada peserta 

yang mengalami musibah. Apabila terjadi suatu peristiwa yang 

ditanggung atas diri peserta maka harus dibayarkan manfaat asuransi, 
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pembayaran manfaat asuransi tersebut akan dibebankan atas dana 

tabarru’. Dan apabila dana tabarru’ tidak cukup untuk membayar 

manfaat asuransi (selain yang berupa nilai tunai), maka pengelola akan 

menalangi kekurangan pembayaran manfaat asuransi tersebut dengan 

menggunakan akad qard. Pengembalian qard kepada pengelola akan 

dilakukan dari surplus underwriting yang terbentuk dari dana tabarru’ 

itu sendiri. 

b. Antara pemilik polis dengan perusahaan menggunakan akad tijarah 

yang disebut Wakalah bil Ujrah. 

Definisi dari akad Wakalah bil Ujrah adalah akad pemberian 

kewenangan oleh pemegang polis kepada pihak asuransi untuk 

mengelola dan menginvestasikan kontribusi dengan memberikan 

sejumlah biaya (ujrah) yang disepakati. Akan tetapi tidak terbatas pada 

kegiatan mengadministrasikan, mengelola dana, mengelola dana 

PRUlink syari‟ah, membayar klaim, underwriting, mengelola portofolio 

risiko, memasarkan dan melakukan transaksi atas nama pemegang 

polis. Apabila ada surplus underwriting yang terbentuk dari dana 

tabarru’ maka pemegang polis harus menyetujui dan mengikhlaskan. 

Dengan pembagian, 30 % ditahan dalam dana tabarru’, 14 % diserahkan 

kepada pengelola dan 56 % dibagikan kepada pemegang polis yang 

berhak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. 

2. Produk-produk unit link PRUsyari’ah 
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Ada dua jenis produk di dalam unit link Asuransi Jiwa PRUsyari’ah 

yang ditawarkan dalam kantor pemasaran Prudential Life Assurance cabang 

Ponorogo, yaitu :
57

 

a. PRUlink syari’ah investor account (PIA Syari’ah) 

PRUlink syari’ah investor account (PIA Syari’ah) merupakan produk 

asuransi syari’ah Prudential dengan pembayaran kontribusi tunggal 

sekaligus menawarkan berbagai pilihan dana investasi syari’ah dan 

proteksi asuransi. Produk ini memberikan perlindungan yang 

komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total 

dan tetap. Sebagai contoh program PIA Syari’ah ini terbuka bagi umum, 

dengan maksimal usia 70 tahun dan akhir manfaat sampai dengan peserta 

berusia 99 tahun dan minimal kontribusi adalah Rp 12.000.000, adapun 

maksimal tidak terbatas.
58

 Banyak manfaat yang diperoleh dalam produk 

ini, seperti untuk pendidikan anak di masa yang akan datang. 

b. PRUlink Syari’ah Assurance Account (PAA Syari’ah)  

PRUlink Syari’ah Assurance Account (PAA Syari’ah) merupakan 

produk asuransi syari’ah Prudential dengan kontribusi reguler yang 

menawarkan berbagai pilihan dana investasi yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syar’iah dan proteksi asuransi dengan pembayaran kontribusi 

secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang 

memungkinkan Peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah 
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pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan 

kebutuhan Peserta. Dalam program PAA Syari’ah ini terbuka bagi 

umum, dengan maksimal usia 65 tahun. Cara pembayaran sesuai dengan 

kebutuhan peserta, seperti: bulanan, triwulan/kwartalan, 

semesteran/setengah tahun dan tahunan. 

Sedangkan manfaat-manfaat yang terdapat pada produk PRUlink 

Syari’ah Assurance Account adalah sebagai berikut : 

a) Manfaat kematian. 

b) Manfaat Cacat Tetap dan Total. 

c) Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan setiap saat. 

d) Dapat melakukan penambahan kontribusi (Top-up) setiap saat. 

e) Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan 

nilai investasi. 

f) Dapat melakukan pengalihan dana. 

g) Serta pilihan manfaat asuransi tambahan (Riders) yang beragam, 

meliputi : 

a. PRUcrisis cover syari’ah 3459
 

b. PRUcrisis cover benefit syari’ah 34  

c. PRUaccident death syari’ah  

d. PRUaccident death & disablement syari’ah  

e. PRUmed syari’ah  

f. PRUhospital & surgical syari’ah  
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g. PRUwaiver syari’ah 33 

h. PRUpayor syari’ah 33 

i. PRUspouse waiver syari’ah 33 

j. PRUspouse payor syari’ah 33 

k. PRUparent payor syari’ah 33 

l. PRUlink term syari’ah  

m. PRUmultiple crisis cover syari’ah  

n. PRUcrisis income syari’ah 

o. PRUearly stage cover syari’ah  

3. Mekanisme akad pada Asuransi Jiwa Prudential 

a. Pengertian Mekanisme 

Mekanisme merupakan proses yang berjalan atas daya dasar gaya 

tarik–menarik antara konsumen dan produser yang bertemu di pasar 

dengan hasil harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor 

produksi.
60

 Asuransi syari’ah sebagai salah satu lembaga syari’ah, dapat 

diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasional didasarkan pada 

syariat Islam yang mengacu kepada Qur’an dan Hadist persoalan lain 

yang perlu diketengehan berkenan dengan asuransi syari’ah ini adalah 

tentang mekenisme kerja asuransi syari’ah. 
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b. Mekanisme PRUlink Syari’ah Account 

Dari pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa mekanisme 

transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut : 

1) Peserta mendaftar menjadi peserta melalui agen. 

2) Membayarkan premi pertama ke bank atau menitipkan kepada agen. 

3) Premi yang dibayarkan akan disalurkan pada pasar modal untuk 

pembelian saham (hanya pada perusahaan yang halal). 

4) Deviden (keuntungan) yang didapatkan kemudian digunakan untuk 

biaya operasional perusahaan dan untuk para pemegang saham lalu 

yang lainnya untuk peserta/peserta. Komisi tersebut oleh perusahaan 

dibagikan untuk tabungan rekening peserta dan untuk kegunaan 

manfaat asuransi ketika terjadi klaim.
61

 

Gambaran mekanisme PRULink syari‟ah account adalah sebagai berikut : 
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 Nasabah/Peserta 

Agen/Kantor 

Keagenan 

Premi Nasabah 

Rek. Tabungan 

(Dana Tabungan) 

Rek. Khusus 

(Dana Tabarru’) 

Dana Terkumpul 

Investasi oleh 

Perusahaan 

Keuntungan 

Investasi 

Perusahaan 

Biaya 

Operasional 

Perusahaan 

Keuntungan 

Pemegang 

Saham 

Nasabah 

Rekening 

Tabungan 
Manfaat 

Asuransi 

Bayar kepada 

nasabah 

Bayar kepada 

nasabah 

 

Sumber: Arsip Pribadi Prudential Syari‟ah 

c. Income Pyramid dari masing-masing jenjang karir di Asuransi Jiwa 

Prudential adalah sebagai berikut : 
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 Agent mendapatkan income dari komisi dan bonus dari perusahaan 

 A. U. M mendapatkan income dari komisi, bonus, overidding dan LTI 

 U. M mendapatkan income dari komisi, bonus, overidding dan LTI 

 S. U. M mendapatkan income dari komisi, bonus, overidding, UM 6 % 

 A. M mendapatkan income dari komisi, bonus, overidding, LTI dan 

royalti dari S. U. M 6 % + U. M 4 % 
62

 

d. Jenjang Karir di Asuransi Jiwa Prudential 

Dalam bisnis Prudential, para pebisnis langsung menerima 2 manfaat 

ekslusif yaitu Income dan Jenjang Karir. Ada 5 tahapan penting jenjang 

karir di Prudential : 

a) AGENT 

b) A . U . M (Associate Unit Manager) 

c) U . M (Unit Manager) 
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d) S . U . M (Senior Unit Manager) 

e) A . M (Agency Manager) 

Sistem Kerja Tahunan Dalam Sistem Bisnis Prudential. Sistem 

penghitungan omset adalah sistem API (Annual Premium Income) adalah 

pendapatan premi pertahun. Penghitungan jumlah API dihitung 

berdasarkan dari jumlah total premi berkala tahunan. 

e. Struktur Produk Unit Linked Syari‟ah63
 

 

Adapun penjelasan dari bagan di atas sebagai berikut : 

1) Peserta membayar kontribusi. Dari total kontribusi tersebut, sebagian 

langsung di investasikan, dan sebagian lagi dipergunakan untuk membayar 

biaya komisi dan distribusi yang merupakan bagian dari biaya wakalah 

yang dikenakan oleh operator atau perusahaan asuransi syari’ah. Jenis 

akad yang digunakan adalah akad wakalah bil al-ujrah. 
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2) Dana-dana dari pembayaran kontribusi peserta tersebut di investasikan 

melalui pembelian unit-unit pada dana-dana investasi yang tersedia, yaitu 

Rupiah Equity Fund Syari‟ah, Rupiah managed Fund Syari‟ah, ataupun 

Rupiah Fixed Income Fund Syari‟ah, sesuai pilihan peserta. 

3) Dari hasil investasi yang diperoleh, peserta sepakat untuk membayar iuran 

tabarru’ bulanan yang langsung dimasukkan ke dalam dana tabarru’, dan 

akan yang digunakan adalah akad hibah.
64

 

4) Dana tabarru’ dimiliki sepenuhnya oleh peserta dan dipergunakan untuk 

membayarkan klaim jika ada peserta yang mengajukannya. Tetapi bila 

tidak terjadi klaim atau terdapat kelebihan antara dana tabarru’ dengan 

total klaim yang harus dibayarkan, maka kelebihan atau yang disebut 

surplus ini akan dibagikan ke peserta yang memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh surplus sharing, 30 % dari surplus disimpan terlebih dahulu 

ke dalam dana cadangan, sementara yang 70 % sisanya akan dibagikan 

sebesar 80 % ke peserta dan 20 % ke perusahaan. Surplus yang diperoleh 

peserta akan dipergunakan untuk  membeli unit investasi kembali sehingga 

akan menambah jumlah unit yang dimiliki peserta. 

5) Namun apabila dana tabarru’ tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, 

maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan 

bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada  dana 

cadangan hasil pembagian dari 30 % surplus sharing. Akad yang 

digunakan untuk pinjaman ini adalah akad qard. 
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6) Di sini kita lihat bahwa peran perusahaan adalah hanya sebagai operator 

atau pelaksana administrasi saja. Oleh karena itu, perusahaan  menarik 

biaya administrasi bulanan, biaya pengelolaan resiko dan pengelolaan dana 

tabarru’, serta biaya investasi. Akad yang digunakan untuk pembayaran 

biaya-biaya tersebut adalah menggunakan akad wakalah bi al-ujrah, dan 

biaya-biaya ini disebut juga sebagai biaya wakalah. 
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BAB IV 

ANALISIS ISLAM TERHADAP KEAGENAN PADA ASURANSI JIWA DI 

KANTOR PEMASARAN PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG 

PONOROGO 

 

A. Analisa Islam terhadap akad dalam keagenan pada Asuransi Jiwa di Kantor 

Pemasaran Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo 

Fenomena asuransi jiwa merupakan fenomena yang unik di tengah arus 

ekonomi masyarakat, sistem asuransi jiwa ini memungkinkan perolehan 

manfaat yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, dengan melalui iuran 

kebajikan (tabarru’) peserta asuransi dan semakin banyak peserta semakin 

banyak pula tabarru’nya. Sistem tabarru’ dan bagi hasil (mudharabah) yang 

ditetapkan dalam pola operasional asuransi jiwa Prudential mengharuskan 

adanya transparansi di dalam status dana dan pengelolaannya. 

Akad dalam perjanjian Asuransi Jiwa Prudential cabang Ponorogo ini 

merupakan kontrak perjanjian antara perusahaan dan peserta asuransi yang 

diikuti. Akad dalam Asuransi Jiwa Prudential cabang Ponorogo terbagi 

menjadi dua yaitu akad tabarru’ dan akad wakalah bil ujrah. Akad tabarru’ ini 

adanya sistem bagi hasil antara peserta asurasni dan perusahaan asuransi, 

yang dananya akan di investasikan ke beberapa perusahaan yang pasti 

dijamin kehalalannya, serta hasil investasinya akan digunakan untuk tolong-

menolong antar para peserta asuransi yang dananya dikumpulkan dari suatu 

iuran dan akan di sumbangkan (santunan) kepada salah satu peserta apabila 
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nanti mengalami resiko hidup dengan ketentuan yang telah disepakati dalam 

akad. 

Implementasi akad takafuli dan tabarru‟ dalam sistem asuransi syari'ah 

direalisasikan dalam bentuk pembagian dana menjadi dua. Untuk produk 

yang mengandung unsur tabungan (saving), maka dana yang dibayarkan akan 

dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening  tabarru’. 

Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non 

saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam 

rekening  tabarru’. Keberadaan rekening  tabarru’ menjadi sangat penting 

untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (ke-gharar-an) asuransi 

dari pembayaran klaim. 

Tindakan yang dilakukan oleh peserta Asuransi Jiwa Prudential ini 

sebenarnya sejalan dengan firman Allah SWT yang memerintahkan untuk 

saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dan qa’idah fiqh bahwa 

kemadharatan itu harus dihindarkan. 

… 
Artinya : “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran..” 

 

Sehingga dapat dipahami maksud dari tabarru‟ adalah peserta saling 

menolong untuk menghindarkan madharat atau dampak negatif yang 

ditimbulkan karena resiko hidup yang terjadi kepada peserta yang 

berserikatdengan memberikan santunan dalam jumlah tertentu secara kolektif 

yang dikelola oleh perusahaan. 
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Akad wakalah bil ujrah merupakanakad pemberian kewenangan / 

kekuasaan oleh pemegang polis kepada pihak asuransi untuk mengelola dan 

menginvestasikan kontribusi dengan memberikan sejumlah biaya (ujrah) 

yang disepakati. Wakalah bil ujrah ini dapat dilakukan pada produk asuransi 

yang mengandung unsure tabungan maupun non tabungan yang di ambil dari 

tahun pertama dan kedua. Dalam akad wakalah bil ujrah yang meliputi 

kegiatan mengadministrasikan, mengelola dana, mengelola dana PRUlink 

syari‟ah, membayar klaim, underwriting, mengelola portofolio risiko, 

memasarkan dan melakukan transaksi atas nama pemegang polis. Dengan 

sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta asuransi, 

cara dan waktu pemotongan fee serta syarat lain yang sesuai dengan jenis 

asuransi yang diikuti. Besarnya fee sebagai biaya loading berkisar antara 25-

30 % atas dana yang dibayarkan peserta. Apabila ada surplus underwriting 

yang terbentuk dari dana tabarru’ maka pemegang polis harus menyetujui dan 

mengikhlaskan. Dengan pembagian, 30 % ditahan dalam dana tabarru’, 14 % 

diserahkan kepada pengelola dan 56 % dibagikan kepada pemegang polis 

yang berhak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. 

Ditinjau dari segi orang yang berakad (orang yang mewakilkan / peserta 

dan orang yang menjadi wakil / Perusahaan Asuransi) Pada transaksi akad 

wakalah bil ujrah, yang melakukan akad (pihak Peserta dan Perusahaan 

Asuransi) adalah transaksi yang dibolehkan antara dua pihak dan masing-

masing pihak mempunyai hak untuk membatalkannya. Hal ini karena status 

akad wakalah bil ujrah dari pihak orang yang mewakilkan adalah pemberian 
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izin, dan dari pihak wakil adalah memberikan manfaat (jasa) sehingga 

masing-masing tidak terikat secara permanen. Demikianlah inilah hukum 

asalnya, hal ini sesuai dengan syarat orang yang berakad dalam konsep akad 

wakalah bil ujrah dan dalam transaksi ini tidak ada unsur paksaan antara 

kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kedudukan 

perusahaan sebagai pemegang amanah atau bertindak sebagai pengelola dana 

hibah yang peserta kumpulkan dan mengalokasikannya untuk kepentingan 

bersama antar peserta. Ini berarti Manfaat Asuransi yang diterima oleh 

peserta memang telah disepakati bersama sebagai manfaat dari dana tabarru 

yang dikumpulkan. 

Dana yang dibayarkan akan di investasikan dan hasilnya akan dibagikan 

kepada peserta sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Dana tabarru’ 

disebut juga dana sosial atau ta’awun dapat di investasikan namun hasil dari 

investasi ini kembali kepada tabarru‟ itu sendiri. Dari sini dapat diambil 

kesimpulan bahwa akad yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Prudential cabang 

Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena dana sosial dalam 

Asuransi Islam disebut juga dengan dana tabarru’ sehingga akad ini telah 

sesuai dengan hukum Islamdengan cara menghilangkan kemungkinan 

terjadinya hal-hal yang dilarang agama seperti adanya unsur  gharar, maisir, 

dan  riba. Sebab usaha Asuransi Jiwa Prudential cabang Ponorogo dalam 

prakteknya lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan riba, 

kemudian menghidupkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha. 

Tidak adanya gharar  bisa dilihat pada adanya kejelasan sumber dana untuk 
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membayar setiap klaim yang akan diambil dari tabungan khusus tabarru‟, 

rekening tabungan dan hasil investasi. Maisir atau judi tidak berlaku dalam 

Asuransi Jiwa Prudential karena dana yang disetor ke perusahaan bila mana 

kontraknya habis atau bila peserta mengundurkan diri tidak hilang. 

Demikian akad tabarru‟ dan tijarah dipraktekkan dalam Asuransi Jiwa 

Prudential. Dimana kedua akad ini berasal dari jenis akad mudharabah yang 

mudharabah  tersebut dapat di investasikan atau didepositokan serta dari hasil 

investasinya dibagi-hasil kepada peserta. Maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam pedoman umum pada asuransi syari’ah dana hanya dipisahkan 

menjadi dua dalam akadnya yaitu akad tijarah dan jenis akad tabarru‟. 

B. Analisis fiqh terhadap komisi agen pada Asuransi Jiwa di Kantor Pemasaran 

Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo 

Asuransi syari’ah merupakan sistem alternatif, tepatnya pengganti atas 

pola asuransi konvensional yang menerapkan sistem atau akad pertukaran 

yang tidak sejalan dengan syari’at Islam. Kejelasan kontrak atau akad dalam 

praktek muamalah menjadi prinsip, karena akan menentukan sah atau 

tidaknya secara syari’ah dalam Asuransi Jiwa Prudential kontrak yang 

digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah komisi agen atau komisi 

yang diperoleh agen asuransi dalam akad wakalah bil ujrah pada Asuransi 

Jiwa Prudential di Kantor Pemasaran Prudential Life Assurance cabang 

Ponorogo. 

Demikian pula dalam hal kontribusi biaya pengelolaannya, yang 

disisihkan sedikit dari dana tahun pertama dan tahun kedua. Ditetapkan 
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dengan jelas dan menjadi bagian dari kesepakatan peserta. Sejak awal peserta 

seharusnya mengetahui dengan jelas komponen dana yang disetorkan, yaitu 

tabarru’ (iuran kebajikan), tabungan hak mutlak peserta, dan kontribusi biaya 

pengelolaan 30 persen dana tahun pertama dan kedua, kemudian 5 persen di 

tahun ketiga, keempat dan kelima serta pada tahun ke 6 dan selanjutnya tidak 

dikenakan kontribusi biaya. 

Peserta dapat melihat perkembangan nilai tunai polis dari waktu ke 

waktu yakni akumulasi tabungan dan bagi hasilnya. Demikian juga dalam 

ketentuan akad yang ada dalam pengambilan dana loading yang salah satunya 

digunakan sebagai komisi para agen dan karyawan, jika dilihat dari substansi 

dari beberapa unsur ketentuan fatwa dewan syari’ah, maka ketentuan akad 

yang ada antara lain : 1. Akad wakalah bil-al ujrah. 2. Adanya obyek 

wakalah bil-al ujrah yang meliputi, kegiatan administrasi, pengelolaan dana, 

pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran, 

investasi. 3. Serta dalam akad wakalah bil-al ujrah harus disebutkan 

sekurang-kurangnya: hak dan kewajiban peserta dalam asuransi,  cara dan 

waktu pemotongan fee,serta syarat-syarat yang lain sesuai jenis asuransi yang 

diikuti. 

Ketika peserta bermaksud mengundurkan diri dalam masa perjanjian 

asuransi karena sesuatu hal, nilai tunai yang dapat diterimanya dapat dihitung 

nilainya dan jelas sumbernya (berasal dari tabungan dan bagi hasilnya). 

Demikian pula perundang-undangan ketika klaim meninggal yang diterima 

oleh ahli waris peserta, terdiri dari manfaat asuransi atau santunan kebajikan 
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(bersumber dari tabarru‟-tabarru‟ para peserta), tabungan yang disetorkan 

dan bagi hasil tabungannya itu. Dalam hal investasi, selain pertimbangan 

komisi, kesesuaian usaha dengan ketentuan asuransi merupakan faktor 

penentu keputusan investasi. 

Ketika perwakilan seseorang kepada orang lain yang kemudian dibayar 

(ujrah) maka disini analisis hukum Islamnya boleh karena sebagai upah atau 

imbalan dari perawatan atau penitipan barang dari seseorang kepada orang 

lain dan ada timbal balik akan diperoleh. Kemudian dalam akad wakalah bil 

ujrah, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki komposis dana 

tabarru’ dan ujrah yang besarnya dimana ujrahnya 30 % digunakan 

perusahaan untuk pembiayaan operasional perusahaan termasuk komisi agen 

serta karyawan-karyawan lainserta perlengkapan perusahaan dan dana 

tabarru’nya 70 % yang nanti akan dibagi kembali untuk pihak Prudential 14 

% dan untuk dana tabarru’ para peserta sebesar 56 % apabila nanti terjadi 

resiko hidup. 

Sebagai pertimbangan yaitu karena nanti apabila terjadi klaim maka akan 

diambilkan dari dana tabarru’, maka diperbolehkan dalam hukum  Islam 

karena pada dasarnya saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. 

Dan ketika jumlah klaimnya ternyata tidak mencapai dana tersebut atau lebih 

kecil dari dana yang dimiliki maka diambilkan dari dana yang lain, karena 

pada dasarnya pada awal pertama kali melakukan transaksi ada asas kerelaan 

maka diperbolehkannya. Apabila nanti tiba-tiba jumlah klaim lebih besar dari 

dana tabarru’ dan pihak asuransi tidak meminta kepada peserta yang lain 
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sehingga menyebabkan madharat berupa bangkrut, tidak diperbolehkan dalam 

Islam dikarenakan terdapat pihak yang dirugikan. 

Dalam surat Al-Imran : 57, telah dijelaskan bahwa : 

 
Artinya : “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-

amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka 

dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah 

tidak menyukai orang-orang yang dzalim.” 

Upah atau ujrah harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah 

dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang 

bekerja harus dihargai dan diberi upah atau komisi. Tidak memenuhi upah 

bagi para pekerja adalah suatu kedzaliman yang tidak disukai Allah. 

Untuk itu, sistem dalam Asuransi JIwa Prudential harus dirubah. Jika 

selama perjalanan ini memberi manfaat timbal balik secara seimbang dan hal 

tersebut dianggap sah, karena tidak ada pihak yang dirugikan, akan tetapi 

apabila keadaan berubah menjadi seperti diatas, jalan keluar terbaik adalah 

merubah sistem yang ada. 

Menurut hukum Islam klaim asuransi dalam akad wakalah bil ujrah 

kedua belah pihak yaitu antara peserta dan perusahaan asuransi tidak sesuai 

dengan hukum Islam, karena ada pihak yang dirugikan yaitu mengambil dana 

peserta lain walaupun ada asas kerelaan dalam perjanjian. Pelaksanaan akad 

wakalah bil ujrah dalam asuransi syari’ah adalah bahwa perusahaan yang 

bertindak sebagai opearator asuransi (mewakili peserta asuransi) tidak 

mempunyai hak terhadap kontribusi biaya (premi) hasil investasi maupun 



70 

 

 

Surplus Underwriting (underwriting resnet) karena ia pada hakikatnya 

menjadi milik penuh dari semua peserta asuransi sebagai management fee 

atau biaya jasa yang disepakati bersama. Jumhur Ulama antara lain Ibnu 

Qadamah, Imam Asy-Syaukani, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa akad 

wakalah bil ujrah dapat dilakukan baik tanpa imbalan maupun dengan 

imbalan. 

Dalam hal ini setiap profit yang memperoleh dari investasi dana peserta 

maupun surplus dari ta‟awun akan dikembalikan lagi pada peserta sebagai 

kumpulan dana tolong-menolong atau tabarru’ untuk kepentingan peserta 

yang mengalami musibah. Operator takaful sebagai pihak yang mewakili 

peserta dalam hal ini hanya mendapatkan biaya jasa berupa  fee atau ujrah 

yang bukan dari hasil investasi maupun hasil underwriting. 

Dalam dana tabarru‟ di Asuransi Jiwa Prudential, tabungan peserta dan 

dana loading yang salah satunya sebagai komisi para karyawan dan agen-

agen asuransi dalam Asuransi Jiwa Prudential Cabang Ponorogo. Menurut 

hukum Islamboleh karena dalam pemisahan dana itu sendiri menggunakan 

pedomam umum perusahaan asuransi syari’ah yang pemisahandana menjadi 

dua, yaitu : tijarah dan tabarru’ serta yang ketiga berdasarkan akad yang 

tertera di dalam polis asuransi yang ada pada masing-masing peserta asuransi 

Prudential, yaitu akad wakalah bil al-ujrah yang memperbolehkan 

pemotongan fee(dana loading). Akan tetapi apabila ditemukan beberapa 

peserta yang tidak mengetahui adanya dana loading / pembebanan dana itu 

tergantung masing-masing agen yang menjelaskan kepada peserta. 
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Terutama pada produk PRUsyari’ah rata-rata dijelaskan pada awal 

transaksi hanya saja semua kembali kepada masing-masing etika 

agen.Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemisahan dana pada Asuransi Jiwa 

di kantor pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo 

diperbolehkan dan diterima dalam Fiqh karena akad di atas sudah disebutkan 

di dalam polis dengan ketentuan agen harus menjelaskan secara keseluruhan 

kepada calon peserta terutama mengenai pembagian dana yang ada dalam 

Asuransi Jiwa Prudential. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan dalam pembahasan-

pembahasan dan analisis yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya 

adalah : 

1. Akad yang terjadi antara perusahaan Asuransi Jiwa Prudential dengan 

peserta yaitu akad wakalah bil al-ujrah, di manapeserta menyerahkan 

sejumlah dana sesuai produk yang diambil untuk kegiatan tabarru’, 

investasi maupun lainnya kepada pihak perusahaan asuransi. Dan dalam 

hukum Islam diperbolehkan karena akad-akad tersebut sudah tertera dalam 

polis peserta yang tentunya sudah disepakati bersama diawal perjanjian. 

2. Komisi agen perusahaan asuransi dalam akad wakalah bil ujrah pada 

Asuransi Jiwa Prudential Cabang Ponorogo ialah peserta sebagai pemberi 

kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan 

imbalan pemberian ujrah (fee) dari premi yang dibayarkan peserta kepada 

perusahaan. Diperbolehkan, karena sesuai dengan rukun dan syarat dari 

akad wakalah bil ujrah. 

 

B. Saran 

1. Dalam melaksanakan setiap kegiatan perjanjian jual beli termasuk jual beli 

jasa hendaklah terdapat keterbukaan dan kejujuran dalam prosesnya. 
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Dengan kata lain tertanggung tidak menyembunyikan sesuatu yang dapat 

dikategorikan sebagai cacat tersembunyi atau menutup-nutupi kelemahan 

dan kekurangan atas dirinya, agar tidak terjadi kejadian yang tidak 

diinginkan. Terutama harus adanya sikap saling keterbukaan dari agen 

dalam menjelaskan di awal perjanjian dengan calon peserta. 

2. Dalam menjalankan jihad meluruskan mu‟amalah perusahaan harus lebih 

meningkatkat kualitas kinerjanya agar banyak masyarakat lebih mengenal 

Asuransi Jiwa Prudential dengan asuransi terbaik. Perusahaan Asuransi 

Jiwa Prudential memang sudah sangat teliti dalam proses pencairan klaim 

akan tetapi perusahaan harus lebih teliti kembali dalam menyeleksi calon 

peserta, apabila dibiarkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.Demi 

kemajuan serta kemaslahatan umat dalam menyongsong perekonomian 

berbasis syari’ah. 
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