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ABSTRAK 

 

Kinanti, Anisya Anggun. 2018. Analisis Perjanjian Asuransi Sun Life Financial 

Syariah di Kota Madiun. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah 

M.S.I. 

Kata Kunci: perjanjian syariah, asuransi syariah. 

 

Dalam hukum Islam, salah satu prinsip dasar dari transaksi  bisnis adalah bahwa 

suatu transaksi bisnis haruslah dilakukan secara tepat dan tidak saling merugikan orang 

lain. Kedudukan kata sepakat terhadap suatu kontrak sangat dihitung tinggi. Tujuan 

kontrak dalam Islam adalah untuk melahirkan akibat hukum. Tercapainya tujuan 

perjanjian tercermin pada terciptanya akibat hukum. Salah satu obyek transaksi adalah 

perjanjian asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Kota Madiun. Dalam 

perjanjian asuransi tersebut lembaga asuransi Sun Life Financial Syariah Kota Madiun 

menggunakan perjanjian baku yang sifatnya memaksa pihak yang lebih lemah, yaitu 

peserta asuransi untuk tunduk kepada perjanjian yang dibuat oleh perusahaan. 

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, 1) Bagaimana 

mekanisme perjanjian asuransi Sun Life Financial Syariah di Kota Madiun menurut 

hukum perjanjian syariah?   2) Bagaimana penetapan premi dalam perjanjian asuransi 

Sun Life Financial Syariah di Kota Madiun menurut hukum perjanjian syariah? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Pendekatan penelitian ini adalah 

kualitatif yakni penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh 

subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yakni 

pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori atau ketentuan yang 

bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. 

Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme perjanjian dalam 

asuransi Sun Life Financial Syariah Kota Madiun telah sesuai dengan asas-asas 

perjanjian syariah. Meskipun menggunakan perjanjian baku perjanjian yang dibuat 

berdasarkan dengan prinsip syariah sehingga tidak merugikan pihak peserta. 

Sebelumnya calon peserta diberi masa leluasa untuk mempelajari polis kemudian 

memilih melanjutkan perjanjian atau mengundurkan diri. Ketika ada kata sepakat dari 

peserta berarti peserta telah menyetujui keseluruhan isi perjanjian tanpa unsur paksaan. 

Sedangkan terkait penetapan premi telah sesuai dengan perjanjian syariah. Karena pada 

prinsipnya, perjanjian asuransi dibuat tidak hanya untuk menguntungkan pihak 

perusahaan, tetapi berdasarkan atas prinsip tolong menolong sehingga disini tidak ada 

pihak yang dirugikan, sebab perusahaan asuransi menetapkan premi berdasarkan 

kepada prinsip syariah. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, teknologi dan pengetahuan 

modern membawa masyarakat agraris kearah masyarakat modern yang selalu 

diiringi dengan tingkat kewaspadaan yang terus meningkat dalam segala bidang. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi biasanya diiringi dengan meningkatnya 

pertumbuhan asuransi. Asuransi sebagai jalan keluar dari kesulitan yang tidak 

diduga-duga seringkali menjadi acuan para pelaku usaha atau orang pribadi seperti 

kesehatan, properti, pendidikan, jiwa dan lain-lain. Sebab asuransi ditujukan untuk 

membantu menyelesaikan masalah yang tidak terduga.1 

Pertumbuhan asuransi yang pesat, tentu juga telah menghasilkan beragam 

jenis produk-produk asuransi yang ditawarkan perusahaan asuransi kepada 

konsumen . konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis produk-

produk asuransi yang ditawarkan secara variatif.  Kondisi seperti ini, pada satu sisi 

menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang/jasa yang 

diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, 

fenomena tersebut menempatkan konsumen terhadap produsen menjadi tidak 

seimbang, dimana konsumen menjadi posisi yang lemah. Karena konsumen 

                                                           
1 Lukman Santoso Az, dkk, Dinamika Hukum Kontrak Indonesia (Yogyakarta: Trussmedia 

Grafika, 2017), 165. 



 

 

menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui 

kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.2 

Posisi tawar konsumen yang lemah dimanfaatkan perusahaan untuk 

mengambil keuntungan dengan mencederai kepentingan konsumen. Modus ini 

dilakukan dengan berbagai cara seperti pengalihan risiko yang akan ditanggung 

perusahaan apabila terjadi suatu kejadian, menolak untuk mempertanggung 

jawabkan yang seharusnya dipertanggungjawabkan sebagaimana yang banyak 

ditemui pada kartu parkir, menambah aturan tanpa sepengetahuan konsumen dan 

beberapa modus lainnya.3 

Lemahnya daya tawar konsumen dimanfaatkan oleh perusahaan termasuk 

asuransi di dalamnya untuk mencantumkan hal-hal yang dapat merugikan 

konsumen dalam sebuah kontrak atau polis yang dikenal dengan kontrak baku. 

Walaupun demikian nasabah masih tetap menerima kontrak baku yang ditawarkan 

oleh perusahaan karena kondisi sosial mereka yang lemah. 

Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak 

merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai 

alat bukti bagi pihak yang berkepentingan. Pengertian kontrak (akad) umumnya 

diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi 

                                                           
2 Arif Priyo Pambudi,” Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen (Studi Pada Polis Asuransi Umum),” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif  

Hidayatullah, 2016), 2. 
3Abdul Karim Munthe, ,”Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif  Hidayatullah, 2014), 3. 



 

 

hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada 

penawaran dan penerimaan (ijab-qabul) antara pihak yang terlibat dalam kontrak 

dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).4 

Kepercayaan atau trust dalam komoditas pelaku ekonomi pada hahikatnya 

merupakan satu hal yang mendasar. Disamping itu kepercayaan juga sangat 

dijunjung tinggi sebagai dasar bagi awal maupun akhir dari suatu kesepakatan. 

Dan kesepakatan itu nantinya akan meningkat menjadi perjanjian smpai dengan 

pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Jadi kepercayaan merupakan sumber utama dari 

awal sampai akhir kegiatan ekonomi apapun, terutama yang berkaitan dengan 

perjanjian atau kontrak dalam transaksinya. Dengan demikian setiap perjanjian 

mengenai apapun selalu dimulai dengan adanya kepercayaan dan diakhiri dengan 

melaksanakan kepercayaan suatu prestasi.5 

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 13 undang-undang 

dimaksud menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank 

syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa substansi dari hukum perikatan 

Islam lebih luas dari materi yang terdapat pada hukum perikatan perdata barat. Hal 

ini dapat dilihat dari keterkaitan antara hukum perikatan itu sendiri dengan hukum 

                                                           
4Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 143. 
5 Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi Di Indonesia (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2016), 83. 



 

 

Islam yang melingkupinya yang tidak semata-mata mengatur hubungan antara 

manusia dan manusia saja, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Sang 

Pencipta (Allah SWT) dan dengan alam lingkungannya. Sehingga hubungan 

tersebut merupakan hubungan vertical dan horizontal. 6 

Berbagai perjanjian/kontrak dilakukan oleh individu-individu sebagai 

anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan mengadakan 

hubungan satu sama lain, terutama dengan melakukan hubungan dalam pertukaran 

barang dan jasa dalam lalu lintas ekonomi.7 Salah satunya adalah kontrak 

mengenai asuransi syariah. Adapun obyek yang akan dikaji adalah kontrak syariah 

dalam asuransi syariah Sun Life Financial Syariah Kota Madiun. 

Sun Life Financial adalah perusahaan keuangan internasional adalah 

perusahaan keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai produk 

dan jasa asuransi serta pengelolaan keuangan baik untuk nasabah individu ataupun 

korporasi. Sun Life financial Indonesia berdiri sejak tahun 1995, telah 

menyediakan masyarakat Indonesia dengan program-program lengkap mulai dari 

produk-produk proteksi dan pengelolaan kekayaan termasuk asuransi jiwa, 

pendidikan, kesehatan dan perencanaan hari tua. 

Adapun dalam asuransi syariah, dalam salah satu produknya yaitu asuransi 

Brilliance Hasanah Fortune Plus, atau disebut juga dengan asuransi jiwa syariah. 

                                                           
6 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesian(Jakarta: Kencana, 2005), 4. 
7 Nanik Trihastuti, Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan 

Indonesia (Malang: Setara Press, 2013), 15. 



 

 

Didalam polisnya mengandung klausula-klausula yang dibuat secara sepihak oleh 

perusahaan. Seperti halnya dalam pasal 8 pada polis menyatakan bahwa polis tidak 

dapat dibantah setelah periode 2 (dua) tahun pertama sejak tanggal polis berlaku 

atau tanggal pemulihan terakhir, kecuali ada unsur penipuan. Dalam polis terdapat 

banyak klausula yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan asuransi Sun Life. 

Yaitu yang mengenai tentang kewajiban-kewajiban, iuran asuransi dan iuran 

tabbaru’, kontribusi, ujrah, penarikan dan penebusan, dan lain-lain.8 

Usaha perusahaan asuransi untuk melepaskan tanggung jawabnya 

kejadian-kejadian yang seharusnya menjadi tanggng jawab perusahaan untuk 

ditanggung seringkali dihindari dengan menyantumkan dalam kontrak baku yang 

mereka buat. Adapun mengenai penetapan preminya, perusahaan asuransi 

mengacu pada fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syariah. 

Adanya berbagai permasalahan dalam kontrak asuransi syariah seperti 

pemberian kuasa untuk tindakan sepihak, pemberian kewenangan untuk 

mengurangi kegunaan produk, pencantuman klausula yang sulit dipahami, dan 

pengalihan risiko cukup menjadi alasan kepada penulis untuk mengkaji tentang 

bagaimana mekanisme kontrak dalam asuransi Syariah Sun Life Financial Syariah 

Kota Madiun dan bagaimana kesesuaian penetapan premi dalam asuransi syariah 

Sun Life Financial Syariah Kota Madiun jika ditinjau dari segi hukum perjanjian 

syariah. 

                                                           
8 Polis Asuransi Sun Life Financial Syariah 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

ditentukan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme perjanjian asuransi syariah Sun Life Financial Syariah 

di Kota Madiun menurut hukum perjanjian syariah? 

2. Bagaimana penetapan premi dalam perjanjian asuransi syariah Sun Life 

Financial Syariah di Kota Madiun menurut hukum perjanjian syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam proses penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian dalam asuransi syariah Sun Life 

Financial Syariah di Kota Madiun menurut hukum perjanjian syariah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan premi dalam perjanjian asuransi 

syariah Sun Life Financial Syariah Kota Madiun menurut hukum perjanjian 

syariah. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan kajian dan 

bahan dokumenter yang berguna bagi penelitian lanjutan. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran yang 

memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait. 



 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan hukum kontrak dan 

asuransi syariah berguna untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

Skripsi Abdul Karim Munthe (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), yang 

berjudul” Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) 

Bagaimana pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-perundangan 

terhadap kontrak baku asuransi syariah, 2) apakah kontrak baku yang dibuat oleh 

perusahaan asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis normative dengan spesifikasi penelitian yaitu deskritif analitis. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 

perundang-undangan dan data sekunder dari buku-buku dan karya ilmiah, 

kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan  tentang bagaimana pandangan 

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap kontrak baku asuransi 

syariah dan apakah kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah di 

Indonesia telah sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen. Hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa kontrak baku dalam hukum Islam tidak 

dilarang sebagaimana halnya juga dalam peraturan perundang-undangan. Selama 

tidak melanggar UUPK pasal 18 dan juga POJK PKSJK pasal 22. Dalam 

perspektif hukum Islam kontrak baku harus mencantumkan hal-hal yang telah 



 

 

difatwakan oleh DSN-MUI dan PMK nomor 18/PMK.010/2010. Serta 

menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadian. Kedua, polis yang dikeluarkan 

oleh perusahaan asuransi syariah masih ditemukan pencantuman klausula-klausula 

yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya klausula yang 

mengatur tentang pengalihan tanggung jawab dan kewajiban perusahaan kepada 

konsumen, penolakan pengembalian uang, memberi kuasa untuk melakukan 

tindaka sepihak, pemberian kewenangan unk mengurangi kegunaan produk atau 

layanan, dan lain-lain.9 

Skripsi Arif Priyo Pambudi (UIN Syarif Hidayatullah, 2016), yang 

berjudul Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif  Hukum 

Perlindungan Konsumen (Studi Pada Polis Asuransi Umum). Yang membahas 

tentang bagaimana kedudukan kontrak baku pada oleh peraturan perundang-

undangan di Indonesia, bagaimana implementasi kontrak baku oleh polis asuransi 

syariah, dan apakah polis asuransi umum syariah sudah sesuai dengan kontrak 

baku oleh perundang-undangan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode 

yuridis normative yang bertujuan untuk menganalisa norma-norma yang terdapat 

pada peraturan perundang-undangan bidang asuransi dengan menggunakan 

deskritif analitis, data yang digunakan berupa data primer, sekunder maupun non 

hukum, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi. Data yang diperoleh 

dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian tersebuat adalah bahwa pada 

                                                           
9 Abdul Karim, Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah, 76. 



 

 

umumnya polis yang  dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah telah sesuai 

dengan ketentuan UUPK dan POJK dan SEOJK. Dari studi berdasarkan beberapa 

polis tersebut disimpulkan bahwa telah sesuai denga peraturan perundang-

undangan konsumen.10 

Skripsi Miswanto Hadinoto (STAIN Ponorogo, 2011), yang berjudul 

Analisis Fiqih Terhadap Mekanisme Premi Pada Asuransi Takaful Dana 

Pendidikan (Fulnadi) PT. Asuransi Takaful Cabang Surabaya. Yang didalamnya 

membahas tentang bagaimana sistem pemisahan premi pada asuransi Takaful 

Dana Pendidikan (Fulnadi) PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya dan 

bagaimana pandangan fiqh terhadap pengelolaan premi  Pada Asuransi Takaful 

Dana Pendidikan(Fulnadi) PT. Asuransi Keluarga Cabang Surabaya? Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik yang kan dijadikan sumber 

data, kemudian metode wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan 

data. Teknik yang dipilih adalah reduksi data, display data, dan pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pemisahan dana pada Asuransi Takaful Pendidikan diperbolehkan dalam 

fiqih sesuai ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional berdasarkan pedoman umum 

asuransi syariah dan waka>lah bil al-ujrah yang memperbolehkan pemotongan fee 

atas premi yang dimiliki peserta.11 

                                                           
10 Arif Priyo,” Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah,, 88. 
11 Miswanto Hadinoto, ”Analisa Fiqh Terhadap Mekanisme Premi Pada Asuransi Takaful Dana 

Pendidikan (Fulnadi) PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya”, Skripsi (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo, 2011), 74. 



 

 

Skripsi Agus Syaikhoni (STAIN Ponorogo, 2010), dengan judul Sistem 

Dana Tabbaru’ Asuransi Takaful Keluarga (Sebuah Tinjauan Fiqh Muamalah), 

dalam penelitian tersebut membahas tentang sistem dana tabbaru’ Asuransi 

Takaful Keluarga Surabaya dari segi akad tabbaru’ dan penggunaan dananya pada 

Asuransi Takaful Keluarga Surabaya ditinjau dari fiqh muamalah. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian yang 

bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

menggunakan cara kuantifikasi (pengukuran)Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa akad tabbaru’ diterima dalam fiqh muamalah, karena substansi 

dari akad takaful adalah kesepakatan untuk saling memberi, jadi hak klaim yang 

diterima merupakan santunan dari peserta lain dalam bentuk tabbaru’ yang telah 

diniatkan bersama. Kemudian Asuransi Takaful Keluarga Surabaya telah sesuai 

dengan rukun dan syarat tabbaru’.12 

Dari paparan di atas maka, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang kontrak pada asuransi syariah berdasarkan hukum perjanjian 

syariah. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena masih sedikit penelitian 

yang membahas tentang hukum perjanjian syariah, sedangkan perjanjian syariah 

merupakan hal yang penting dalam sebuah hubungan bisnis agar adil dan tidak 

merugikan pihak manapun.  

 

                                                           
12 Agus Syaikhoni, “Sistem Dana Tabbaru’ Asuransi Takaful Keluarga (Sebuah Tinjauan Fiqh 

Muamalah)”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 98. 



 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan (field research). Dimana hasil penelitiannya berdasarkan 

hasil dari penelitian lapangan.13 

Pada dasarnya penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan 

secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah 

praktis dalam kehidupan sehari-hari.14 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metodologi penelitan 

kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang bersumber dari 

buku-buku, terhadap suatu masalah menghasilkan data deskriptif yang berupa 

kata-kata tertulis bukan berupa kuantitatif atau hitungan.15 

 

                                                           
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 

86. 
14 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 

6. 
15 Margiono, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 111-112. 



 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrument 

sekaligus pengumpul data. Instrument peneliti disini dimaksudkan senagai alat 

pengumoul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrumen, 

peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya.16 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah lembaga Sun Life Financial Syariah Kota 

Madiun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pada suatu topic yang menarik 

untuk dikaji, yaitu terkait dengan analisis hukum kontrak syariah terhadap 

perjanjian asuransi syariah yang terdapat pada lembaga asuransi Sun Life 

Financial Syariah Kota Madiun. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan dalam 

menyusun skripsi ini, penulis membutuhkan data-data antara lain: 

a. Data tentang mekanisme perjanjian 

b. Data tentang penetapan premi dalam perjanjian asuransi 

b. Sumber data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

                                                           
16 Lexy J., Metode Penelitian, 9. 



 

 

Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis data dibagi kedalam kata-

kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.17 

Untuk mendapatkan data tentang mekanisme kontrak dan 

penetapan premi dalam asuransi syariah, digunakan teknik pengumpulan 

data observasi dan wawancara. Sumber datanya adalah pihak-pihak yang 

berada di Lembaga Sun Life Financial Syariah Kota Madiun. Dengan 

wawancara akan ditemukan data-data dari perkataan mereka, sedangkan 

dengan teknik observasi akan diperoleh melalui analisa terhadap polis dan 

penetapan premi dalam asuransi Lembaga Sun Life Financial Syariah Kota 

Madiun. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti 

akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data. Kemudian akan 

diinterpretasikan dengan kemampuan peneliti membaca fenomena.18 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

                                                           
17 Basrowi, dkk, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 169. 
18Samiaji Saroso, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 43.  



 

 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi objek objek alam 

yang lain.19 

Teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati 

sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan yang sebenarnya, yaitu suatu aktivitas yang mengamati dan 

mencermati mengenai polis dalam asuransi syariah di Sun Life Financial 

Syariah Kota Madiun. Maka akan diperoleh data yang berkaitan dengan 

bagaimana ketentuan-ketentuan dalam polis menurut hukum perjanjian 

syariah. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang pada 

dasarnya salah satu sebagai penanya yang kaitanya dengan hal yang diteliti 

dan pihak lain sebagai penjawab yang berkaitan dengan objek 

penelitian.20Pada penelitian informan yang diambil adalah pihak dari 

Lembaga Sun Life Financial Syariah Kota Madiun. Tujuan dari 

wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme premi dan 

penetapan polis dalam asuransi Sun Life Financial Syariah Kota Madiun 

berdasarkan keterangan dari narasumber. 

 

                                                           
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 206. 
20  Nanik Lestari, “Tinjauan Qard Terhadap  Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panenan Di Desa 

Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 11-12. 



 

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen 

yang berbentuk seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-

lain.21 Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasikan data berupa 

gambaran umum mengenai Lembaga Sun Life Financial Syariah Kota 

Madiun, termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi, kepengurusan 

kantor pusat dan cabang, dan segala ketetuan-ketentuan yang berkaitan 

dengan mekanisme perjanjian dan penetapan premi yang semuanya 

terangkum di dalam polis. 

6. Analisis Data 

Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisa ini. Penulis 

menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu reduksi, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi adalah proses pemilihan 

data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk 

                                                           
21 Sugiyono, Metode Penelitian , 240. 



 

 

verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan 

kesimpulan. 22 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan 

data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, 

maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai 

sumber data.23 

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai 

pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara 

peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti 

mengkonfirmaskan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan 

penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan 

keabsahan data terjamin. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ada tiga tahap ditambah dengan tahapan 

penulisan laporan. Tahapan yang pertama adalah tahap pra lapangan meliputi: 

                                                           
22 Yuliatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pupuk Dengan Sistem Paketan di Desa Ploso 

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, Skripsi (Ponorogo: IAIN  Ponorogo, 2018), 16-17. 
23 Ibid 



 

 

menyusun rancangan penelitian,  memilih lapangan penelitian yaitu lembaga 

asuransi Sun Life Financial Syariah Kota Madiun, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lembaga, memilih dan memanfaatkan 

informan yaitu pihak pihak dalam lembaga Sun Life Financial Syariah Kota 

Madiun, menyiapkan penelitian dan persoalan etika sebagai peneliti. Tahapan 

selanjutnya, yaitu pekerjaan lapangan meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri untuk meneliti, memasuki lapangan yaitu lembaga Sun Life 

Financial Syariah Kota Madiun, dan berperan mengumpulkan data dari 

lembaga melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan ketiga 

yaitu tahap analisis data sedangkan tahapan yang terakhir yaitu penulisan 

laporan tentang analisis perjanjian asuransi syariah  di Sun Life Financial 

Syariah Kota Madiun.24 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari 

beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau 

penelitian. Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran dalam skripsi 

ini, maka penulis membagi menjadi lima bab. Dalam masing-masing bab akan 

diuraikan kembali menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. 

Pembagian ini diawali dengan bagian-bagian formalitas meliputi halaman sampul, 

halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, abstrak, halaman kata pengantar, dan pedoman transliterasi. 

                                                           
24 Lexy J., Metodologi Penelitian, 85-108. 



 

 

Adapun sistematika pembahasan selengkapnya dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan 

ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi. Memuat 

pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujian penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : KONSEP HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN ASURANSI 

SYARIAH 

Membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan konsep 

hukum perjanjian syariah dan asuransi syariah. Konsepsi hukum 

perjanjian syariah meliputi pengertian hukum perjanjian syariah, dasar 

hukum perjanjian syariah, rukun dan syarat perjanjian syariah, dan asas-

asas perjanjian syariah. Sedangkan konsepsi asuransi syariah meliputi 

pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, prinsip-

prinsip asuransi syariah,  dan akad-akad asuransi syariah. 

BAB III:  PERJANJIAN SYARIAH DI SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH 

KOTA MADIUN 

Berisi tentang deskripsi data meliputi data umum dan khusus. 

Deskripsi umum berisi gambaran umum mengenai asuransi syariah dan 

perjanjian yang digunakan secara umum. Kemudian, deskripsi data 



 

 

yaitu paparan data mengenai profil, visi misi, lokasi, struktur organisasi 

dan, mekanisme kontrak dan ketentuan dalam penetapan premi di Sun 

Life Financial Syariah Kota Madiun.  

BAB IV:  ANALISIS PERJANJIAN SYARIAH DI SUN LIFE FINANCIAL 

SYARIAH KOTA MADIUN 

Berisi analisis data dari rumusan masalah yang ada. Yang 

pertama adalah analisis mengenai bagaimana mekanisme perjanjian 

dalam perjanjian asuransi syariah Sun Life Financial Syariah Kota 

Madiun menurut hukum perjanjian syariah. Sedangkan yang kedua 

adalah analisis mengenai bagaimana penetapan premi dalam perjanjian 

asuransi syariah Sun Life Financial Syariah kota Madiun menurut 

hukum perjanjian syariah. 

BAB V:   PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi untuk 

mempermudah pembaca mengambil inti dari skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KONSEP HUKUM PERJANJIAN SYARIAH  

DAN ASURANSI SYARIAH 

 

A. Hukum Perjanjian Syariah 

1. Pengertian Hukum Perjanjian Syariah 

Kontrak dalam Islam disebut akad atau perjanjian. Kamus al-Mawrid, 

menterjemahkan al-aqd sebagai contract and agreement atau kontrak dalam 

perjanjian. Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, simpulan, atau 

permufakatan (al-ittifaq), baik ikatan yang nampak (h}issy) maupun tidak 

nampak (ma’nawi). Dalam terminology fiqh, akad didefinisikan dengan 

pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan 

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak yang berpengaruh pada obyek 

ikatan. Sedangkan akad dalam kontrak menurut istilah adalah suatu 

kesepakatan atau komitmen baik bersama lisan, isyarat maupun tulisan antara 

dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat 

untuk melaksanakannya.25 

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan 

perjanjian, yaitu al-‘aqdu (akad) dan al-‘ah}du (janji). Kata al-‘aqdu terdapat 

dalam QS. al-Ma>idah (5): 1. bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. 

                                                           
25 Lukman Santoso, Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, 

dan Bisnis (Malang: Setara Press, 2016), 47. 



 

 

Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al-‘aqdu ini dapat disamakan dengan 

istilah verbintenis dlam KUH Perdata. Adapaun istilah al-‘ah}du dapat 

disamakan dengan istilah perjanjian overen-komst, yaitu suatu pernyatan dari 

seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu yang 

tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. ‘A>li Imra>n (3): 

76. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad juga 

diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan 

sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau 

tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.26 

Dari kutipan ayat-ayat diatas, meskipun dijumpai dua istilah al-‘aqdu 

dan al-‘ah}du yang memiliki hubungan makna dengan hukum kontrak syariah, 

namun yang lazim digunakan dlam fiqh muamalah adalah kata al-‘aqd. 

Menurut para fuqah}a, pengertian al-‘aqd adalah :27 

Perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan dibenarkan shara’ 

yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.  

Secara terminologi, akad yaitu sebagai berikut:28 

a. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan 

qabul berdasarkan ketentuan shara’ yang berdampak pada obyeknya. 

                                                           
26 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam, 51-52. 
27 Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI, 

2011), 79-80. 
28 Mardani, Hukum Sistem, 144. 



 

 

b. Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah 

seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai shara’ pada segi yang 

tampak dan berdampak pada obyeknya. 

c. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat 

hukum pada obyeknya. 

d. Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, 

akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan 

dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan 

dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus 

merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling 

mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang 

khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad 

ini diwujudkan dalam ijab dan qabul  yang menunjukkan adanya kesukarelaan 

secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, bahwa seluruh perikatan 

yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila 

secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya 



 

 

ijab kabul yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan 

menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu adanya pemindahan 

kepemilikan atau kepengalihan manfaat dan seterusnya.29 

2. Dasar Hukum Perjanjian Syariah 

Dasar hukum perjanjian syariah adalah sebagai berikut:30 

a. Qs. Al-Isra >’ (17): 34: 

                          

           

Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan 
cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan 
penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya.31 

 
b. QS. al-Ma>idah (5): 1: 

                               

                      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.32 

 
 

                                                           
29 Abdul Ghafur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia(Yogyakarta: Citra 

Media, 2006), 20. 
30 Mardani, Sistem Hukum, 144. 
31 Assobar Qur’an. Mushaf Al Majid Al-Qur’an dan Terjemah untuk Keluarga (Jakarta Timur: 

Pustaka Al-Mubin), 285. 
32 Ibid, 106. 



 

 

3. Rukun dan Syarat Perjanjian Syariah 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu 

itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, 

misalnya, terbentuk karena ada unsur-unsur yang membentuknya, yaitu 

fondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum 

Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut hukum. Akad terbentuk 

karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut 

ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 

empat, yaitu:33 

a. Shighat al-aqad (pernyataan untuk mengikatkan diri) 

Adalah cara bagaimana pengikatan diri itu dilakukan, maksudnya 

dalam hal pembuatan akad, maka para pihak harus menyampaikan secara 

lisan/tetulis term and condition dari akad tersebut. Sehingga dapat 

menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum disampaikan 

kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.34 

b. Al-ma’qu >d/ mah}al al-‘aqad (objek akad) 

Objek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam akad 

jual-beli objeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa 

menyewa objeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang 

                                                           
33 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Muamalah (Jakarta 

:PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 95-96. 
34 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Perjanjian, 21. 



 

 

sewa, begitu seterusnya. Terkait dengan objek perjanjianini harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan berupa telah ada pada waktu akad 

diadakan, dibenarkan oleh shara’ atau nash, dapat ditentukan dan 

diketahui, dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. 

c. Al-muta’aqidain/al-aqidain (pihak-pihak yang berakad) 

Pihak pihak yang berakad harus sama-sama mmempunyai kecakapan 

melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya. 

Sedangkan jika perjanjian dibuat oleh orang tidak mempunyai kecakapan, 

misalnya melibatkan anak-anak maka ia harus diwakili oleh walinya. Dan 

untuk menjadi wali harus memenuhi persyaratan dalam hal kecakapan 

untuk menjalankan tugas secara sempurna, persamaan pandangan 

(agama) antara wali yang yang diwakilinya, adil, amanah, dan mampu 

menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya. 

d. Maudhu’al’aqd (tujuan akad) 

Menurut ulama fiqh, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan 

kehendak shara’, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan 

shara’ maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. 

Tujuan harus ada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga 

berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh shara’. 



 

 

Kontrak sudah dikatakan dapat terwujud jika rukun-rukun akad 

terpenuhi. Sedangkan dari segi keabsahan perjanjian, masih tergantung 

apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah 

ditentukan berdasarkan hukum shara’. Pengertian syarat adalah sesuatu 

yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. 

Karenanya apabila syarat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum itu 

diangap belum ada. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya syarat 

adalah:35 

Berdasarkan penjelasan hadist tersebut, dalam hukum telah 

dirumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan 

mengadakan kontrak perjanjian, yaitu: 

a. Syarat terjadinya akad 

Merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan 

akad diakui oleh shara’. Syarat terjadinya akad adalah syarat yang 

melekat pada rukun-rukun akad. Karenanya jika syarat ini tidak 

terpenuhi maka akadnya menjadi batal dengan sendirinya sebelum 

terwujud. 

b. Syarat keabsahan akad  

Merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh shara’ untuk 

menetukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Suatu 

                                                           
35 Burhanuddin S., Hukum Bisnis , 86. 



 

 

akad dinilai sah oleh shara’ kalau ada kesesuaian dengan rukun dan 

syarat yang telah ditetapkan. Dalam akad ini akibat hukum yang 

ditimbulkan berlaku sejak mulai berlangsungnya akad. Begitu pula 

sebaliknya, suatu akad dikatakan tidak sah menurut shara’ apabila 

sebagian rukun dan syaratnya yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. 

c. Syarat kepastian akad 

Merupakan syarat kepastian hukum akad sehingga tidak ada hak 

memilih (khiyar) yang meneruskan atau membatalkan (fasakh). 

Persyaratan ini ditetapkan oleh shara’ berkenaan dengan kepastian 

sebuah akad. 

d. Syarat pelaksanaan akad 

Untuk menjalankan akad, ada persyaratan yang harus dipenuhi, 

diantaranya telah memenuhi syarat kecakapan (ahliyah) untuk bertindak 

hukum dan memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan 

perbuatan hukum. 

4. Asas-asas Perjanjian Syariah 

Asas adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan 

berpikir atau berpendapat. Asas juga bisa diartian sebagai general truth or rule 

that something is based on. Dengan demikian asas kontrak berarti sesuatu 

landasan pokok yang menjadi dasar pemikiran mengenai kontrak.36 
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Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis dan 

fondasi. Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan 

hukum adalh kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau 

landasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. 

Dalam perjanjian syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi 

penegakan dan pelaksanaanya. Adapun asas-asas perjanjian syariah adalah 

sebagai berikut: 

a. Asas ilahiyah atau asas tawh}i>d 

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari 

ketentuan Allah SWT. Seperti apa yang disebutkan dalam QS. H}>>adid (57) 

ayat 4:  

رٌي ) َا تَ ْعَمُلوَن َبصم ُ ِبم ُتْم َواَّلله  (٤َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكن ْ
 
Artinya: dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan”.37 
 

 Kegiatan muamalah termasuk perbuatan hukum kontrak, tidak akan 

pernah lepas dari nilai-nilai ketawh}i>d an. Tanggung jawab kepada 

masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada 

diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan 
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asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala 

perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.38 

b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda’ H}urriyah At-Ta’aqud) 

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip 

hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis 

apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam 

Undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad 

yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat 

makan harta sesama dengan jalan yang batil.39 Landasan dari asas 

kebebasan berakad adalah surat al-Ma>idah ayat 1: 

َلى َعَلْيُكْم  لهْت َلُكْم َبَميَمُة األنْ َعامم إمال َما يُ ت ْ ْلُعُقودم ُأحم يَن آَمُنوا َأْوُفوا ِبم ََي أَي َُّها الهذم
ْيدم َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم إمنه اَّللهَ ََيُْكُم َما يُرميُد ) لمِّي الصه َر ُمُم  (١َغي ْ

 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.40 

 
c. Asas keadilan (Al-‘Adalah) 
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Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para 

pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan 

keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa 

mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh 

mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.41 Landasan dari asas 

keadilan adalah QS al-Ma>idah ayat 8: 

ْسطم َوال ََيْرمَمنهُكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى أَ  ْلقم نَي َّللمهم ُشَهَداَء ِبم ال ََي أَي َُّها الهذميَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وهامم
َا تَ ْعَمُلوَن )ت َ  َ َخبمرٌي ِبم ْقَوى َوات هُقوا اَّللهَ إمنه اَّلله ُلوا ُهَو أَقْ َرُب لملت ه ُلوا اْعدم  (٨ْعدم

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.42 

d. Asas kejujuran (As}-S}idq) 

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan 

dan penipuan. Karena adanya kebohongan/penipuan, sangat berpengaruh 

dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya 

mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada 

pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. 

Landasan dari asas kejujuran adalah surat al-Ah}za>b ayat 70: 
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يًدا  يَن آَمُنوا ات هُقوا اَّللهَ َوُقوُلوا قَ ْوال َسدم  ا أَي َُّها الهذم

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
dan katakanlah perkataan yang benar,43 

 
e. Asas persamaan atau kesetaraan 

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang 

lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Dalam melakukan kontrak para pihak 

menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas 

persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kedzaliman 

yang dilakukan dalam kontrak tersebut.44 Dalam al-Qur’an surat al-H}ujura>t 

ayat 13: 

ن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًِب َوقَ َبائمَل لمتَ َعاَرُفوا إمنه  ۚ  ََيأَي َُّها النهاُس إمَّنه َخَلْقَناُكم مِّم
 إمنه اَّللهَ َعلميٌم َخبمرٌي   ۚ  َأْكَرَمُكْم عمنَد اَّللهم أَتْ َقاُكمْ 

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.45 

 
f. Asas tertulis (al-kitabah) 
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Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat 

dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi 

persengketaan. Dalam perjanjian yang tertulis itu pula biasanya 

disebutkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi. 

Dasar hukum dari asas tertulis adalah surat al-Baqarah ayat 283: 

َن بَ ْعُضُكم بَ ْعًضا  ۚ  ْقُبوَضةٌ َوإمن ُكنُتْم َعَلٰى َسَفٍر َوَلَْ َتَمُدوا َكاتمًبا َفرمَهاٌن مه  فَإمْن أَمم
َ َربههُ  ي اْؤُتُمَن أََمانَ َتُه َوْليَ تهقم اَّلله َهاَدةَ  ۚ  فَ ْليُ َؤدِّم الهذم َوَمن َيْكُتْمَها فَإمنهُه  ۚ  َواَل َتْكُتُموا الشه

ٌ قَ ْلُبهُ  َا تَ ْعَمُلوَن َعلميٌم   ۚ  آِثم ُ ِبم  َواَّلله
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.46 

 
 

g. Asas itikad baik. 

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 

yang menyebutkan, “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 

Dalam kontrak syariah asas ini mengandung pengertian bahwa dalam 

suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi 
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berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik 

dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. 

5. Berakhirnya Perjanjian 

Dalam konsep hukum Islam, perjanjian ang dibuat oleh para pihak yang 

akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut: 

a. Berakhirnya masa berlaku akad 

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu 

perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka 

perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak. 

b. Dibatakan oleh pihak-pihak yang berakad 

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu phak yang melanggar ketentuan 

perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan 

perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa 

menyangkut obyek perjanjian (error in objecto) maupun mengenai 

orangnya (error in persona). 

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang 

membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat 

dalam hal memberikan sesuatu, maka perjanjian tetap berlaku pada ahli 

warisnya. 



 

 

6. Perjanjian Baku 

a. Pengertian perjanjian baku 

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara 

apriori oleh salah satu pihak. Salah satu pihak mempunyai kedudukan yang 

lebih unggul dari lawannya ini mau tidak mau harus terikat (take it or leave 

it). Karena sifatnya perjanjian baku itu salah satu pihak mau tidak mau 

harus mengikhlaskan pihak lawannya dibebaskan atau dikurangi tanggung 

jawabnya, karena ada dalam kedudukan ekonomi yang lebih lemah.47 

Ketentuan hukum perjanjian di Indonesia memang menekankan 

bahwa kesepakatan yang dipakai para pihak sebagai salah satu dasar 

fundamental pembentukan perjanjian ataupun kontrak yang sah haruslah 

tidak sarkan karena alasan paksaan, ataupun penipuan (misrepresentation) 

ataupun kekhilafan dari pihak lainnya, diaman bila kesepakatan tersebut 

kemudian dicapai melalui upaya yang dimaksud dalam pasal 1321 BW 

tersebut yang menyatakan : tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu 

diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau 

penipuan.48 

Kemungkinan yang lebih dapat menjaga agar tidak terjadi 

kesewenang-wenangan oleh pihak yang posisinya lebih kuat (willkeeur) 

terhadap pihak yang posisinya lebih lemah, adalah ketentuan yang diatur 
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dalam apsal 1339 BW yang menyatakan sebagai berikut: “setiap perjanjian 

tidak hanya untuk mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan 

didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.” 

Pasal inipun belum secara tegas dapat melindungi kepentingan-

kepentingan dari pihak yang lemah terhadap klausula-klausula baku yang 

lebih sering berbentuk klausula eksemsi (exemption clouse). Karena 

kekuatan dari konsekuensi ditandatanganinya suatu kontrak Indonesia 

bahwa kedua belah pihak telah melakukan kewajiban duty to care atapun 

duty to read membuat sulit bagi pengadilan untuk menerima adanya 

langkah-langkah untk melindungi hak-hak dari pihak yang lemah atas dasar 

kerugian-kerugian yang muncul dari akibat diberlakukannya klausula 

limitas tersebut. 

Munir Fuady menjelaskan ada empat prinsip yang harus 

diperhatikan dalam perjanjian baku yaitu:49 

1) Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak 

Kesepakatan sebagai dasar sahnya perikatan tetap menjadi penentu sah 

atau tidaknya perjanjian tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

1320 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian yang sah adanya 

kesepakatan dari kedua belah pihak. Walaupun perjanjian baku dibuat 
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oleh salah satu pihak saja, unsur kesepakatan harus dapat dipenuhi 

dalam perjanjian baku tersebut atau dengan cara serah terima barang 

yang ditransaksikan. 

2) Prisip asumsi risiko dari para pihak 

Adanya asumsi risiko dalam perjanjian tidak dilarang artinya apabila 

salah satu piak bersedia menanggung risiko dan ketika risiko tersebut 

terjadi maka yang menyatakan bersedia harus menanggung risiko. 

3) Prisip kewajiban membaca (duty to read) 

Prinsip kewajiban membaca konsumen yang dianut oleh common law 

seperti amerika juga harus diperhatikan konsumen yang ada di 

Indonesia. Ilmu hukum juga mengajarkan bahwa setiap wajib membaca 

kontrak yang mereka tanda tangani. Tanda tangan yang dituangkan 

dalam perjanjian tersebut adalah tanda bahwa mereka telah memaca 

sepenuhnya perjanjian yang disepakati. 

b. Pecantuman klausum eksemsi50 

Perbuatan curang sering diselipkan dalam perjanjian dengan 

dicantumkan klausul eksemsi. Untuk istilah klausum eksemsi ini Mariam 

Badrulzaman menggunakan istilah klausula eksonerasi, yang digunakan 

sebagai terjemahan dari istilah exineratie clausule yang dipakai dalam 

bahasa Belanda. 
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Menurut Sutan Remi Sjahdeini, yang dimaksud dengan klausul 

esemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau mambatasi 

tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal 

yang bersangkutan dan tidak dengan semestinya melaksanakan 

kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. 

UUPK tidak membolehkan perbuatan ini dilakukan oleh pengusaha. 

Ketidakbolehan hal tersebut dijelaskan dalam pasal 18 ayat (1) huruf a yang 

menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan pengalihan 

tanggung jawab. 

c. Force majeure 

Force majeure dapat diartikan sebagai keadaan yang memaksa. 

Dalam perjanjian baku penafsiran Force majeure dilakukan, bahkan ada 

yang mengelak dari tanggung jawab. Hal ini terjadi karena KUH Perdata 

tidak memberikan perincian yang jelas tentang pengertian Force majeure 

sehingga terjadi penafsiran pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan tentang 

Force majeure. Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan Force 

majeure tersebut tidak pernah terduga oleh pihak sebelumnya. Sebab, jika 

para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa 

tersebut, maka seharusnya hal tersebut harus sudah dinegosiasikan di antara 

para pihak. 

Dari penjelasan pasal tersebut maka terjadinya Force majeure 

disebabkan oleh tiga hal: (1) Force majeure karena sebab-sebab yang tidak 



 

 

terduga; (2) Force majeure karena keadaan memaksa; (3) Force majeure 

karena perbuatan tersebut terlarang. 

B. Asuransi Syariah 

1. Pengertian Asuransi Syariah 

Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan 

“assurantie”, sedangkan dalam hukum belanda disebut dengan “verzekering” 

yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi 

“assuradeur” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut 

“geassureerde”. Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan 

taka>ful, ta’mi >n, dan Islamic insurance. Takaful mempunyai arti saling 

menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. Ta’mi >n berasal dari 

kata “amanah” yang berarti perlindungan ketenangan, rasa aman, serta bebas 

dari rasa takut. Adapun Islamic insurance menanggung makna 

“pertanggungan” atau saling menanggung”. Istilah taka>ful pertama kali 

digunakan oleh Da>r Al Ma>l Al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam yang 

berpusat di Genewa 1983.51 

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu 

cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko 

(ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam 
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perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat 

bahwa sistem asuransi adalah sistem ta’awun dan tadhamun yang bertujuan 

untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh 

sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. 

Penggantian berasal dari premi mereka.52 

Sedangkan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam 

fatwanya no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi sebagai 

berikut:53 

Asuransi syariah (ta’mi >n, taka>ful, atau tadhamun) adalah usaha yang 

saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui 

investasi dalam bentuk asset dan/atau tabbaru’ yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang 

sesuai dengan syariah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ta’mi >n 

adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

akan diserita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.54 
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Berdasarkan definisi tesebut dapat disimpulkan bahwa asuransi 

merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang 

mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta 

asuransi. Beberapa istilah asuransi yang digunakan adalah:55 

a. Tertanggung, yaitu badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas 

harta benda yang diasuransikan. 

b. Penanggung, merupakan pihak yang menerima premi asuransi dari 

tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang 

menerima harta benda yang diasuransikan. 

Jadi secara singkat asuransi merupakan suatu perjanjian, yang obyeknya 

adalah pertanggungan terhadap risiko yang mungkin akan dialami oleh 

seseorang baik terhadap diri, maupun harta bendanya sebagai akibat dari 

kejadian yang diharapkan tidak akan terjadi. Kejadian yang mungkin terjadi, 

namun tidak diketahui waktu dan tempatnya dalam istilah Belanda dikenal 

dengan istila evenement. Islam tidak memperbolehkan pengalihan risiko (risk 

transfering), namun memperbolehkan pembagian risiko (risk sharing). Konsep 

pembagian risiko inilah yang mendasari operasional asuransi berdasarkan 

prinsip syariah. 56 
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2. Dasar Hukum Asuransi Syariah 

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan 

hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai 

sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang 

ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang 

dipakai dalam hal ini tidak jauh beda dengan metodologi yang dipakai oleh 

sebagian ahli hukum Islam.57 

a. QS. al-Ma>idah [5]:2: 

                                      

                             

                              

                                 

    

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 
haram,  jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 
binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 
mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu 
telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan 
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 
karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
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pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.58 

Dalam ayat ini memuat perintah (amr) tolong menolong antar 

sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik 

kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan 

dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabbaru’). Dana sosial ini 

berbentuk rekening tabbaru’ pada perusahaan asuransi dan difungsikan 

untuk menolong slah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami 

nasabah. 

b. QS: al-Baqarah [2]: 185 

                                 

                               

                             

              

 
Artinya:  (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan 

yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai 
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). 
karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 
tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan 
itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 
berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 
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kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 
dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah 
kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, supaya kamu bersyukur.59 

 
Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah 

sesuatu ang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah 

sesuatu yang tidak dikendaki-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh 

Allah SWT agar setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai 

kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis 

asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan 

merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi 

kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja. 

c. QS. al-Baqarah [2]:261 

                                    

                        

 
Artinya:  perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-
tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 
siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) 
lagi Maha mengetahui.60 
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Dalam ayat ini menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan 

hatanya akan dibalas oleh-Nya dan melipatgandakan pahalanya. Sebuah 

anjuran normative untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial 

yang diridhai oleh Allah SWT. Praktik asuransi penuh dengan muatan-

muatan nilai sosial, seperti halnya denagn pembayaran premi ke rekening 

tabbaru’ adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah 

SWT. Karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu 

membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di 

kemudian hari. 

d. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam 

asuransi syariah terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia  No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah. 61 

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah 

Asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip, yaitu: 

a. Saling bertanggung jawab 

Kehidupan diantara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang 

sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini, 

kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab 
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sesama muslim. Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama 

untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah 

dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas itu 

merupakan ibadah kepada Allah SWT.62 

b. Saling bekerja sama (tolong-menolong) 

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan 

saling bantu membantu mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu 

musibah yang dideritanya. Asuransi syariah merupakan salah satu cara 

untuk saling membantu terhadap sesama peserta, terutama bagi peserta 

yang menderita  musibah dan kemalangan. 

c. Saling melindungi dari segala penderitaan 

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai 

pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena 

musibah.  Agar manusia dalam kehidupannya supaya selalu berusaha 

saling melindungi dari segala penderitaan dan ketakutan, berusaha agar 

dalam kehidupannya selalu aman dan selamat sentosa. 

4. Akad dalam Asuransi Syariah 

Transaksi pada bisnis asuransi umum syariah menggunakan beberapa 

akad yaitu:63 
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a. Akad Mudha>rabah 

Dalam akad tija>rah (mudha>rabah) perusahaan bertindak sebagai 

mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shah}i>bul ma>l 

(pemegang polis). 

b. Akad Tabbaru’ 

Definisi akad tabbaru’ pada asuransi syariah dan reasuransi syariah 

menurut DSN MUI yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 

adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan 

tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan 

komersil. Akad tabbaru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua 

produk asuransi dan benyuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang 

polis. 

c. Akad Waka>lah bil ujrah  

Akad yang digunakan antara peserta dengan pengelola dalam 

asuransi syariah adalah akad waka>lah bil ujrah. Menurut DSN MUI yang 

tertuang dlam fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil 

ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah, wakalah bil ujrah adalah 

pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk 

mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee). Obyek akad 

waka>lah bil ujrah meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, 



 

 

pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, 

pemasaran, dan investasi. 

5. Pendapat Ulama tentang Asuransi 

Beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi syariah 

ditinjau dari  fiqh Islam: 

a. Pendapat yang mengharamkannnya 

Mengharamkan asuransi didukung antara lain Sayyid Sabiq, 

pengarang Fiqhus Sunnah, Abdullah Al Qalqii (mufti Yordania), Yusuf 

Qardhawi dan Muhammad Bakhil Al-Muth’i (mufti Mesir). Pendapat 

yang dikemukakan adalah :64 

1) Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi  

2) Asuransi mengandung unsur-unsur tidak jelas dan tidak pasti 

3) Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak 

bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau 

dikurangi uang premi yang dibayarkan. 

4) Asuransi megandung unsur-unsur pemerasan karena pemegang 

polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan 

kehilangan premi yang sudah dibayar atau dikurangi yang telah 

dibayarkan. 
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5) Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-

praktik riba 

6) Hidup dan mati dijadikan obyek bisnis, dan sama halnya dengan 

mendahului takdir Allah SWT. 

7) Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang 

Islam.65 

8) Perikatan asuransi pada asalnya dari yang haram. Karena asuransi 

mengharuskan sesuatu yang tidak harus, yang berarti sutu 

pertaruhan atau perjudian.66 

b. Pendapat yang membolehkan 

Pendapat kedua mengemukakan bahwa asuransi dengan segala 

bentuknya dapat diterima dalam syarait Islam.Pendapat ini 

dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa (Guru 

Besar Hukum Islam di Fakultas Syari’ah Universitas Syiria), 

Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam di Universitas Kairo 

Mesir), dan Abdur Rahman Isa (pengarang kitab Al Muamallha Al 

H}adi>tah Wa Ah}kamuh}a). Pendapat yang dikemukakan adalah:67 

1) Tidak ada nash (al-Qur’an dan Sunnah) yang melarang asuransi 
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2) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak 

3) Saling menguntungkan kedua belah pihak 

4) Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi 

yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan 

pembangunan. 

5) Asuransi termasuk akad mudha>rabah, artinya akad kerjasama bagi 

hasil antara pemegang polis (pemilik modal/shah}i>bul ma>l) dengan 

pihak perusahaan asuransi (mudha>rib) yang memutar modal atas 

dasar profit and loss sharing (PLS) 

6) Asuransi termasuk koperasi (syirkah atta’awuniyah). 

c. Pendapat ketiga adalah membolehkan asuransi yang bersifat sosial 

dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. 

Pendapat ini merupakan pendapat dari Muhammad Abu Zahrah (Guru 

Besar pada Universitas Cairo Mesir). Alasan mereka memperbolehkan 

asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan 

kedua; sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat 

komersial pada garis besarnya sama dengan alasan yang pertama.68 
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d. Pendapat keempat menyatakan bahwa asuransi dengan segala 

jenisnya dipandang syubh}}at. Hal ini didasari karena mengenai asuransi 

tidak dinyatakan dalam al-Qur’an maupun hadist.69 

6. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional 

Model asuransi konvensional dilarang dalam Islam karena 

mengandung beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip syariah 

diantaranya:70 

a. Dari sisi prinsip dasar 

Asuransi syariah dan asuransi konvensional kedua-duanya 

bertugas untuk mengelola dan menanggulangi resiko. Hanya saja di 

dalam asuransi syariah konsep pengelolaanya dilakukan unyuk 

menggunakan pola saling menanggung risiko antara pengelola (risk 

sharing) atau disebut dengan at taka>ful atau at tadhamun. Sedang dalam 

asuransi konvensional pola kerjanya adalah memindahkan risiko dari 

nasabah (peserta) kepada perusahaan (pengelola), yang disebut dengan 

risk transfer. Sehingga risiko yang mengenai peserta akan ditanggung 

secara penuh oleh pengelola. 
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b. Dari sisi akad 

Didalam asuransi konvensional dana yang dibayarkan nasabah 

kepada perusahaan (premi) menjadi hak milik perusahaan secara penuh, 

khususnya jika peserta tidak melakukan klaim apapun selama masa 

asuransi. Sedangkan di dalam asuransi syariah dana tersebut masih 

menjadi milik peserta, setelah dikurangi pembiayaan dan fee (ujrah) 

perusahaan. Karena didalam asuransi syariah, perusahaan hanya sebagai 

pemegang amanah (wakil) yang digaji oleh peserta, atau yang sering 

juga disebut dengan waka>lah bil al ujrah. Bisa juga perusahaan sebagai 

pengelola dana (mudha>rib) dalam akad mudha>rabah (bagi hasil). 

c. Dari segi zakat, infaq dan sadaqah 

Dalam asuransi syariah ada kewajiban untuk mengeluarkan 

zakat sebagaimana keentuan syariat Islam. Adapun dalam asuransi 

konvensional tidak dikenal istilah zakat. 

d. Dari sisi investasi dana 

Dana dari kumpulan premi dari peserta selama belum dipakai, 

oleh perusahaan asuransi syariah diinvestasikan pada lembaga keuangan 

yang berbasis syariah atau pada proyek-proyek yang halal yang 

didasarkan pada sistem upah atau bagi hasil. Adapun asuransi 



 

 

konvensional tidak membedakan obyek yang haram atau halal, yang 

penting mendatangkan keuntungan.71 

e. Dari sisi pengawasan 

Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan 

investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam 

asuransi konvensional. 

f. Dari sisi pembagian keuntungan 

Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara 

perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi 

yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensinal seluruh 

keuntungan menjadi hak milik perusahaan. 

g. Dari sisi mekanismenya 

Asuransi konvensional mengenal istilah uang hangus atau loss 

premium, yaitu peserta yang tidak sanggup lagi melanjutkan perjanjian 

atau putus ditengah perjanjian, tidak dapat menarik uangnya kembali 

karena uang tersebut oleh perusahaan asuransi telah dibebankan kepada 

berbagai macam biaya penutupan sehingga polis tidak memiliki nilai 

tunai. Adapun dalam asuransi syariah tidak mengenal adanya loss 

premium karena perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dari 
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peserta untuk mengelola dananya. Jika peserta mengundurkan diri 

sebelum perjanjian berakhir, ia masih dapat mengambil uangnya sebagai 

hasil tabungannya.72 

h. Dari sisi pembayaran klaim 

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari rekening 

tabbaru’ seluru peserta yang sudah diikhlaskan untuk kepentingan 

tolong menolong bila ada peserta yang kena musibah. Adapn dalam 

asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening 

milik perusahaan. 

7. Penetapan Premi dalam Asuransi Syariah 

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk 

menetukan besar tabungan pesert asuransi, mendapatkan santunan 

kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan 

terjadinya klaim, menambah investasi pada masa berikutnya. Sedangkan 

bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha 

untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus 

cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin, biaya 

akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.73 
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Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu: 

a. Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan 

pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan 

mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi 

bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil akan diberikan kepada peserta 

bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta. 

b. Premi tabbaru’, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang 

polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam lah menanggulangi 

musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta 

meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir. 

c. Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada 

perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan 

dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya 

lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat 

polis berakhir. 

Ketentuan premi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 

21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pasal 2 

(dua) menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya premi perusahaan 

asuransi dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk 

asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat 



 

 

tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. Adapun mengenai 

klaim dapat berbeda dengan jumlah sesuai premi yang dibayarkan. Untuk 

klaim atas akad tabbaru’ dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas 

yang disepakati akad. 

Pada asuransi jiwa, perhitungan jumlah premi yang akan 

mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa faktor, antara lain:74 

a. Jenis produk asurasi yang ditawarkan, besar kecilnya premi tergantung 

dari karakteristik yang diinginkan oleh peserta. 

b. Lamanya masa asuransi, jika peserta menginginkan santunan kebajikan 

yang besar dalam waktu yang singkat, tentu jumlah premi yang 

dibayarkan juga harus besar. 

c. Usia peserta, semakin tua usia peserta maka semakin besar pula premi 

tabbaru’ yang dibayarkan dibandingkan dengan peserta yang lebih 

muda usianya. 

d. Kesehatan peserta, jika peserta memiliki masalah kesehatan setelah 

diperiksakan ke rumah sakit, maka peserta harus membayar premi 

tabbaru’ yang lebih besar, sehingga jika peserta ingin tabunganya besar 

maka ia harus membayar premi yang lebih besar daripada peserta lain 

yang kesehatannya baik-baik saja. 

                                                           
74 Ibid, 278. 



 

 

e. Jumlah peserta, tentu produk asuransi perseorangan dengan produk 

asuransi kumpulan akan berbeda besaran premi yang harus dibayar. 

 

  



 

 

BAB III 

PERJANJIAN ASURANSI  SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH  

DI KOTA MADIUN 

 

A. Gambaran Umum PT Sun Life Financial Syariah Cabang Madiun 

1. Profil Perusahaan PT Sun Life Financial Syariah 

Sun Life Financial adalah perusahaan keuangan internasional 

terkemuka yang menyediakan berbagai produk dan jasa asuransi serta 

pengelolaan keuangan baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Sun 

Life Financial berdiri pada tahun 1865 dan berkantor pusat di Toronto, 

Kanada.75 

Sun Life bergerak dibidang asuransi jiwa dan wealth management 

(pengelolaan asset/kekayaan). Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi 

di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, 

Hongkong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, China, Australia, Singapura, 

Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. 

Sun Life Financial merupakan suatu perusahaan penyedia layanan jasa 

keuangan internasional terkemuka yang telah membangun kekuatan selama 

lebih dari 140 tahun. Sun Life Financial telah memahami bahwa sejak awal 

perjalanan panjang yang yang penuh dengan pelajaran berharga. Setelah sekian 
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lama, komitmen Sun Life kepada nasabah tidak berubah. Sun Life Financial 

ingin memberikan rasa aman dan tenang kepada nasabah untuk mencapai 

kesejahteraan dengan kemapanan financial. Hal ini yang mendasari setiap 

langkah Sun Life Financial. 

Sun Life masuk ke pasar Asia melewati Hongkong pada tahun 1992, 

yang kemudian Hongkong saat ini menjadi kantor dari Sun Life di wilayah 

Asia. Pada tahun 2009 beroperasi melalui 3 anak perusahaan diantaranya. PT. 

Sun Life Financial Indonesia, CIMB Sun Life, PT. Sun Life Indonesia service. 

Dengan jumlah karyawan per desember 2013 sejumlah 28.000, dan dana yang 

dikelola 684 M per 30 juni 2004.  

Sun Life Financial Indonesia terdiri atas Sun Life Financial 

konvensional dan Sun Life Financial Syariah. Sun Life Financial Indonesia 

berdiri sejak tahun 1995, adalah perusahaan yang dimiliki Sun Life Financial, 

dengan jalur distribusi yang kuat di kebih dari 63 kota di Indonesia dengan 106 

kantor pemasaran konvensional dan 49 kantor pemasaran syariah. Indonesia 

memiliki sekitar 10.000 agen dan telemarketers. (data per 29 februari 2016).76 

Sun Life Financial Syariah berdiri di Indonesia tahun 2010 berbentuk 

unit bisnis syariah dengan meluncurkan 2 produk unit link syariah. Kemudian 

pada tahun 2014 membentuk distribusi bisnis syariah. 
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Adapun mengenai Sun Life Financial Syariah Kantor Cabang Madiun 

berdiri pada tahun 2014. Kantor cabang Sun Life Financial Syariah wilayah 

Madiun ini terbentuk dilatarbelakangi oleh, karena warga Madiun dan 

sekitarnya, termasuk Ponorogo, dan wilayah lainnya sekaresidenan Madiun 

mayoritas beragama Islam. Pada wilayah yang sedemikian luasnya belum ada 

lembaga asuransi yang berbasis syariah dan pada umumnya masih berbasis 

konvensional. Dengan alasan ini maka diharapkan kedepannya mayoritas yang 

beragama muslim akan semakin baik ekonominya dengan lembaga asuransi 

yang berbasis syariah, yaitu Sun Life Financial Syariah.77 

Adapun kelebihan dari produk-produk dalam asuransi syariah yang 

pertama adalah terhindar dari maysir (judi), kemudian tidak ada gharar atau 

ketidakjelasan, dan terhindar dari riba. Dan sebagai agent, bergabung dalam 

lembaga asuransi Sun Life Financial Syariah mendapatkan dua manfaat, yang 

pertama yaitu manfaat dunia manfaat  yang kedua adalah akhirat. Prinsip dari 

asuransi syariah yaitu ta’awun atau tolong menolong. Jadi asuransi syariah 

tidak hanya diperuntukkan orang-orang yang beragama Islam, karena dalam 

prinsipnya ta’awun atau tolong menolong itu tidak membeda-bedakan suku, 

bangsa, ras, maupun agama. Ada nilai universal didalamnya, persaudaraan, 

dan asas keadilan. 
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2. Visi, Misi dan Nilai-nilai 

a. Visi 

Menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan asuransi jiwa terbesar di 

Indonesia 

b. Misi  

Membantu keluarga Indonesia mencapai kesejahteraan dengan kemapanan 

finansial. 

c. Nilai-nilai78 

1) Integritas 

Sun Life Financial Indonesia berkomitmen untuk menerapkan 

standar tertinggi dalam etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang 

baik 

2) Keterikatan 

Sun Life Financial Indonesia menghargai perbedaan, karyawan 

yang berpotensi dan memotivasi, mendukung serta memberikan 

penghargaan atas kontribusi yang telah mereka berikan kepada 

perusahaan. 
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3) Berfokus pada nasabah 

Sun Life Financial Indonesia menyediakan solusi keuangan 

sesuai dengan kebutuhan nasabah dan selalu mementingkan 

tercapainya tujuan finansial mereka. 

4) Sempurna  

Sun Life Financial Indonesia menerapkan pelaksanaan 

operasional yang sempurna melalui staf yang bekerja bersama kami, 

produk dan layanan yang berkualitas, dan manajemen resiko yang 

berbasis nilai. 

5) Nilai 

Sun Life Financial Indonesia memberikan nilai lebih bagi 

nasabah dan pemegang saham serta komunitas di setiap negara tempat 

Sun Life Financial Indonesia beroperasi.  

3. Produk-produk Sun Life Financial Syariah79 

a. Brilliance Hasanah Sejahtera 

Brilliance Hasanah Sejahtera adalah produk asuransi jiwa dan 

investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu mencapai 

kebutuhan keuangan dimasa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, 

ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
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b. Brilliance Hasanah Fortune Plus 

Brilliance Hasanah Fortune Plus adalah produk kombinasi antara 

asuransi dan investasi berbasis syariah yang memberikan manfaat asuransi 

jiwa yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat 

kecelakaan sekaligus potensi hasil investasi yang optimal untuk membantu 

mencapai masa depan penuh berkah bagi keluarga. 

c. Brilliance Hasanah Protection Plus 

Brilliance Hasanah Protection Plus adalah produk asuransi unit 

linked kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk memenuhi 

kebutuhan perlindungan jiwa dan investasi yang dikelola berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. 

d. Asuransi Brilliance Amanah 

Asuransi Brilliance Amanah adalah produk asuransi yang 

membantu mempersiapkan perencanaan keuangan serta asuransi bagi 

mereka dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah. 

e. Asuransi Brilliance Hasanah Maxima 

Asuransi Brilliance Hasanah Maxima adalah produk kombinasi 

antara asuransi dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah. Produk 

ini juga dilengkapi dengan beragai jenis manfaat asuransi tambahan (rider) 

dan memaksimalkan dana investasi melalui tambahan manfaat berupa 



 

 

bonus kontribusi dan bonus loyalitas, disertai dengan kesempatan 

pembagian surplus underwriting.80 

4. Lokasi Asuransi Sun Life Financial Syariah 

Lokasi asuransi  PT Sun Life Financial Syariah terletak di Ruko 

Madiun Regency Blok D, Jl. Soekarno Hatta, Demangan Madiun. 

B. Mekanisme Perjanjian pada Asuransi Sun Life Financial Syariah 

Perjanjian di Sun Life Financial Syariah semuanya tercantum didalam 

polis, baik itu persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Sebelum menyetujui 

perjanjian, peserta diberi waktu selama 14 hari untuk mempelajari polis. Jika 

peserta tidak setuju dengan ketentuan polis, maka peserta wajib segera 

memberitahukan hal tersebut kepada pengelola dan mengembalikan dokumen 

polis kepada pengelola. Pengelola akan mengembalikan kontribusi yang telah 

dibayar dikurangi ujrah yang timbul sehubungan dengan penerbitan polis termasuk 

ongkos pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh pengelola, jika ada. Atas hal 

tersebut polis secara otomatis menjadi batal sejak tanggal polis berlaku dan tidak 

ada manfaat asuransi apapun yang diberikan yang menjadi kewajiban pengelola 

kepada peserta.81 

Sebelum menyepakati perjanjian peserta harus memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agency Director, 
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yariah?vgnLocale =in_ID, diakses pada hari Rabu 09 Mei 2018 pukul 16.21 
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yaitu Ibu Siti Kholifatunisa, syarat menjadi peserta asuransi syariah adalah orang 

yang mempunya aset, dalam artian:82 

1. Telah dewasa 

2. Sehat jasmani dan rohani 

3. Mudah dihubungi 

4. Orang yang bekerja 

5. Orang yang mempunyai nilai ekonomi 

6. Dan mempunyai keinginan untuk bergabung kedalam lembaga 

Adapun sebelum masuk dan menjadi peserta, maka peserta harus 

memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan, diantaranya: 

1. Fotocopy KTP 

2. Fotocopy buku rekening 

3. NPWP 

4. SKDR, jika peserta membayar lewat debit rekening 

5. Mengisi formulir SPAJ 

Setelah periode 2 (dua) tahun pertama sejak tanggal polis berlaku atau 

tanggal pemulihan polis terakhir, mana yang paling akhir, maka asuransi jiwa tidak 

dapat dibantah kecuali karena adanya unsur penipuan. 

Polis dimulai sejak tanggal polis berlaku sebagaimana tercantum dalam 

ringkasan polis dengan ketentuan bahwa kontribusi, SPAJ, syariah dan dokumen 
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pendukung lainnya yang disyaratkan oleh pengelola telah diterima dan disetujui 

oleh pengelola. Polis tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh siapapun 

selain atas persetujuan tertulis dari pengelola. Pengelola berhak untuk mengubah 

syarat-syarat dan ketentuan polis dengan pemberitahuan tertulis kepada peserta 30 

(tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Dalam hal peserta tidak 

menyatakan keberatannya selama jangka waktu tersebut, maka peserta dianggap 

menyetujui perubahan tersebut.83 

Dalam pasal 6 polis tentang keseluruhan kontrak, ayat 1 menyatakan 

bahwa dalam pengisian formulir SPAJ Syariah yang disediakan oleh pengelola, 

maka peserta wajib mengisi dokumen dengan informasi, keterangan, dan 

pemberitahuan yang sebenar-benarnya. Kebenaran dan kelengkapan isi dokumen 

tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari peserta. 84 

Kemudian dalam ayat 2 (dua) menyatakan apabila ternyata keterangan, 

data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak 

sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau sengaja dipalsukan, maka 

polis dan seluruh manfaat asuransi berdasarkan polis dengan sendirinya batal serta 

harus dianggap tidak pernah berlaku. Atas pembatalan polis tersebut, peserta atau 

penerima manfaat yang ditunjuk tidak berhak atas pembayaran apapun selain nilai 

dana investasi peserta (yang dihitung berdasarkan harga unit pada hari kerja 

berikutnya setelah kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan itu 
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diketahui oleh pengelola), setelah dikurangi ujrah yang berkaitan dengan 

pembatalan polis.85 

Tetapi apabila terjadi salah cetak mengenai ketentuan dalam polis yang 

sedemikian rupa bertentangan dengan kewajaran, praktik umum industri 

perasuransian serta peraturan pemerintah, maka dalam hal tersebut pengelola 

berhak mengadakan perbaikan atas ketentuan tersebut untuk disesaikan dengan 

kewajaran, praktik umum industri perasuransian dan peraturan pemerintah. 

Kedudukan peserta oleh perusahaan adalah, bahwa perusahaan sifatnya 

hanya sebagai pengelola, jadi pengelola mengelola dana atau harta yang diberikan 

oleh peserta. Adapun ketentuan mengenai peserta yang mengundurkan diri 

sedangkan masa kontraknya belum selesai, maka disini statusnya diperbolehkan. 

Karena dalam prinsipnya sebenarnya mengenai akad-akad yang digunakan dalam 

perusahaan seperti akad tabbaru’ dan akad tijarah itu dibedakan, mana yang untuk 

proteksi dan mana yang untuk investasi. Apabila pembagian premi untuk dana 

yang diinvestasikan ada, sebenarnya bisa diambil kapanpun oleh peserta, 

meskipun kalau di tahun-tahun awal nilainya memang nilainya masih kecil. Jadi 

dalam prinsipnya, dana yang telah masuk kedalam perusahaan untuk dikelola, 

prinsipnya masih kembali ke tangan peserta 

Mengenai peran perusahaan dalam pengelolaan risiko, sejak awal risiko 

sudah diperhitungkan, misalnya ada rasionya, 10% misalnya, maka peran 
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perusahaan adalah tetap mengendalikan risiko, misalkan diawal tahun peserta baru 

membayar 1(satu) juta, kemudian dengan uang pertanggungan 100 (seratus) juta, 

terjadi risiko meninggal maka perusahaan juga membayarkan sebesar 100(seratus) 

juta. Jadi perusahaan mengendalikan dengan cara pengisian SPAJ (Surat 

Pengajuan Asuransi Jiwa) harus dengan baik dan benar, dengan kondisi yang 

sebenarnya. Jadi peran perusahaan dalam pengelolaan risiko juga melalui seleksi 

dari SPAJ.86 

Mengenai ketentuan berakhirnya polis, polis akan berakhir secara otomatis 

apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi (mana yang lebih dahulu terjadi):87 

1. Tanggal pihak yang diasuransikan meninggal dunia 

2. Tanggal berakhirnya masa polis 

3. Tanggal dimana kontribusi asuransi berkala dalam periode komitmen tidak 

dibayarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum polis pasal 15 lima 

belas) tentang kontribusi. 

4. Tanggal dimana nilai dana investasi peserta menjadi negativ sebagaiman diatur 

dalam pasal 22 (duapuluh dua) ketentuan umum polis yaitu tentang masa 

leluasa. 

5. Tangal penebusan polis sebagai akibat permintaan tertulis dari peserta untuk 

melakukan penebusan polis hal mana telah disetujui oleh pengelola 
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6. Tanggal pengelola membatalkan polis karena alasan antara lain penipuan yang 

dilakukan oleh pihak yang diasuransikan dan/atau peserta atau terdapat 

informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan 

kepada pengelola yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian 

keadaan oleh pihak yang diasuransikan dan/atau peserta. 

C. Penetapan Premi pada Asuransi Sun Life Financial Syariah 

Asuransi pada Sun Life Financial Syariah ini adalah asuransi jiwa yang 

diperuntukkan kecelakaan dan kematian. Kecelakaan adalah peristiwa yang dialami 

oleh pihak yang diasuransikan yang bersifat kekerasan, ekstern, traumatik dan tiba-

tiba, tidak dapat diduga, tidak dikehendaki, yang sifatnya tidak disengaja dan tidak 

tergantung sebab-sebab lain, termasuk peristiwa tenggelamnya pihak yang 

diasuransikan. Sedangkan kematian atau meninggal dunia adalah hilangnya nyawa 

pihak yang diasuransikan atau kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda 

hidup secara biologis  dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter tentang hal 

tersebut. 

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung 

sebagai kewajiban atas keikutsertaannya pada lembaga asuransi. Atau dalam polis 

disebut kontribusi yang artinya adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh 

peserta kepada pengelola sehubungan dengan diadakannya polis sebagaimana 

tercantum dalam ringkasan polis. Kontribusi tersebut terdiri dari:88 
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1. Kontribusi asuransi berkala adalah kontribusi berkala yang terdiri dari 

kontribusi asuransi dasar yang dibayarkan secara berkala kepada pengelola 

setiap tanggal jatuh tempo kontribusi dengan jumlah yang tetap sesuai 

ringkasan polis dan menjadi syarat berlakunya polis. 

2. Kontribusi top up tunggal adalah kelebihan dari kontribusi asuransi berkala 

sesuai dengan keinginan peserta sebagai tambahan dana investasi peserta. 

Mengenai kontribusi didalam polis diatur dalam pasal 15 (lima belas). 

Tatacara pembayaran kontribusi (premi) adalah setiap pembayaran kontribusi yang 

dilakukan secara transfer bank harus diatasnamakan PT Sun Life Financial 

Indonesia. Pembayaran hanya dinyatakan lunas pada tanggal kontribusi diterima 

dan tercatat pada rekening pengelola sesuai dengan jumlah yang tercantum pada 

polis. 

Kontribusi asuransi berkala untuk pertama kalinya harus dibayarkan paling 

lambat pada saat penyerahan kepada pengelola atas SPAJ syariah yang telah diisi, 

dilengkapi dan ditandatangani oleh peserta. Kontribusi asuransi berkala yang 

selanjutnya dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo kontribusi. Penagihan 

kontribusi yang tidak berhasil dilakukan di alamat penagihan atau melalui cara 

penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh pengelola tidak membebaskan 

peserta dari kewajiban pembayaran kontribusi. 

Selama periode komitmen, kontribusi asuransi berkala wajib dibayarkan 

oleh peserta pada setiap tanggal jatuh tempo kontribusi. Apabila kontribusi asuransi 

berkala tidak dibayarkan dalam periode 60 (enam puluh) hari kalender sejak 



 

 

tanggal jatuh tempo kontribusi, maka peserta dianggap melakukan penebusan polis 

dan karenanya tuduk pada kewajiban pembayaran ujrah penebusan polis. Dan 

dalam polis pasal 27 (dua puluh tujuh) disebutkan bahwa pengelola akan 

menerbitkan laporan transaksi bagi peserta setiap bulan.89 

Adapun mengenai dana tabbaru’, dengan keikutsertaanya dalam asuransi, 

maka sesuai dengan polis pasal 2 (dua) peserta setuju untuk mengikatkan dirinya 

dengan peserta lainnya untuk melakukan ta’awun (saling menolong), taka>ful 

(saling menganggung), dan ta’mi >n (saling melindungi) dalam menghadapi suatu 

musibah. Dalam pasal 16 (enam belas) dijelaskan bahwa iuran tabbaru’ akan 

diambil dari iuran asuransi setelah dikurangi dengan ujrah pengelolaan risiko dan 

akan dimasukkan kedalam rekening dana tabbaru’. 

Mengenai sistem penetapan premi atau kontribusi dalam asuransi Sun Life 

Financial Syariah adalah tergantung kepada keinginan peserta itu sendiri, misalnya 

peserta memilih membayar berapa, termasuk mengenai berapa iuran dana 

tabbaru’nya. Dana yang diberikan peserta kepada pengelola prinsipnya juga akan 

kembali kepada peserta.  

Menurut wawancara dengan ibu Siti Kholifatunnisa mekanisme preminya 

adalah dana yang masuk, kemudian dikelola kemudian kembali kepada nasabah 

lagi. Mengenai kontribusi, baik yang tabbaru’ ataupun tijarah, keduanya 

dimasukkan kedalam satu produk, misalnya adalah produk Brilliance Hasanah 
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Fortune Plus (BHFP), dengan masa kontrak selama 12 (dua belas) tahun, untuk 

dana investasinya bisa diambil kapanpun sesuai keinginan peserta, dan untuk dana 

proteksinya juga bisa diambil kapanpun. Jadi dana tersebut masuk kedalam satu 

produk dengan pintu yang berbeda. Dan mengenai dana tabbaru’, peserta bisa 

memperoleh dana tersebut saat terjadi risiko, dan apabila tidak terjadi risiko dana 

tabbaru’ tidak diberikan kepada peserta.90 

Manfaat asuransi yang diberikan pemgelola kepada peserta adalah:91 

1. Manfaat asuransi kematian 

2. Manfaat asuransi kecelakaan 

3. Manfaat investasi 

Dalam asuransi syariah hubungannya berbeda dengan asuransi 

konvensional. Dalam asuransi konvensional hubungannya adalah antara nasabah 

dengan perusahaan sedangkan dalam asuransi syariah hubungannya adalah antara 

peserta dengan pengelola. Sehingga semuanya akan diberikan secara transparan, 

baik keuntungannya, baik nilainya, sehingga setiap tahun ada yang namanya 

surplus underwriting yang selalu diinformasikan kepada setiap peserta. Surplus 

underwriting adalah keuntungan selain yang tertera di dalam polis, jika jumlahnya 

sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) akan diberikan kepada dompet dhuafa, jika 

lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) akan ditambahkan kedalam polis yang dimiliki 

oleh masing masing peserta. 
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Ketentuan peserta yang berhak atas surplus underwriting adalah: 

1. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada 

saat perhitungan surplus underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan 

2. Surplus underwriting akan dihitung setelah 12 (dua belas) bulan polis 

sebagaimana diatur dalam ayat 5a pasal ini 

3. Seluruh kontribusi telah terbayar lunas pada saat perhitungan surplus 

underwriting 

4. Peserta tidak pernah mengajukan kalim atau menerima pembayaran santunan 

asuransi (selain nilai dana investasi peserta) selama periode perhitungan surplus 

underwriting dan polis masih berlaku pada tanggal pembayaran surplus 

underwriting. 

Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan klaim, yang berhak 

mengajukan klaim atas manfaat asuransi adalah pihak-pihak yang disebutkan 

dalam pasal 19 (Sembilan belas) ayat 5 (lima) atau kuasanya. Pihak-pihak tersebut 

adalah peserta atau penerima manfaat yang ditunjuk apabila peserta meninggal 

dunia. 

Ketentuan umum mengenai pengajuan manfaat klaim asuransi:92 

1. Ongkos yang ditimbulkan oleh peserta atau penerima manfaat yang ditunjuk 

untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan 

manfaat asuransi seluruhnya menjadi beban peserta atau penerima manfaat 
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yang ditunjuk, termasuk ongkos yang timbul berkenaan pembayaran santunan 

asuransi atas manfaat asuransi (apabila ada), ongkos transfer dan provinsi. 

2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran santunan 

asuransi atas manfaat asuransi yang dijukan kepada pengelola harus 

menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan 

kedalam bahasa Indonesia atau bahasa inggris maka penerjemahan tersebut 

harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah dengan ongkos peserta atau 

penerima manfaat yang ditunjuk. 

3. Pengelola akan membayar santunan asuransi atas manfaat asuransi setelah 

seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam polis telah diterima secara 

lengkap dan disetujui oleh pengelola. Pengelola akan membayarkan nilai dana 

investasi peserta (jika ada) berdasarkan harga unit pada hari kerja berikutnya 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola. 

4. Pengelola berhak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolah untuk 

membayar santunan asuransi atas manfaat asuransi apabila klaim yang diajukan 

tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam polis. 

5. Apabila pengelola tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-

dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam polis, 

maka pengelola berhak untuk menolak dan tidak membayar santunan asuransi 

dan manfaat asuransi. 

  



 

 

BAB IV 

ANALISIS PERJANJIAN SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH  

DI KOTA MADIUN 

 

A. Analisis Mekanisme Perjanjian Sun Life Financial Syariah di Kota Madiun 

Menurut Hukum Perjanjian Syariah 

Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, 

hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan kontrak atau perjanjian. 

Pengertian istilah kontrak atau persetujuan yang diatur dalam buku III Bab Kedua 

KUHPerdata Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Dalam 

tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah 

“perjanjian”, sebagai terjemahan dari “agreement” dalam bahasa Inggris, atau 

“overenskomst” dalam bahasa Belanda.93 

Dalam istilah fiqh kontrak masuk dalam pembahasan akad. pengertian 

kontrak/akad umumnya diartikan sebagi penawaran dan penerimaan yang berakibat 

pada konsekuensi hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang 

bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul) antara pihak yang terlibat 

dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (objek). Pengertian 

kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak merupakan suatu 
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perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak 

yang berkepentingan. 

 

Dalam hukum Islam, salah satu prinsip dasar dari transaksi  bisnis adalah 

bahwa suatu transaksi bisnis haruslah dilakukan secara tepat dan tidak saling 

merugikan orang lain. Kedudukan kata sepakat terhadap suatu kontrak sangat 

dihitung tinggi. Tujuan kontrak dalam Islam adalah untuk melahirkan akibat 

hukum. Tercapainya tujuan kontrak tercermin pada terciptanya akibat hukum. 

Pada pembahasan kedua telah dipaparkan tentang teori yang berkaitan dengan 

lapangan penelitian ini, dan data yang telah penulis peroleh telah dipaparkan pada  

Bab III. Selanjutnya, pada bab ini penulis berusaha untuk menganalisis berdasarkan 

pada pembahasan sebelumnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan perjanjian asuransi Sun Life 

Financial Syariah Kota Madiun, dalam pelaksanaanya perjanjian yang dilakukan 

oleh peserta asuransi dan pihak pengelola, yaitu pihak Sun Life Financial Syariah, 

bahwa semua perjanjian adalah tertuang di dalam polis. Hal-hal yang mengenai 

hak, kewajiban, dan ketentuan-ketentuan lainnya dijabarkan di dalam polis. 

Adapun isi dari polis itu telah dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Tetapi 

sebelum menyetujui, orang yang akan menjadi peserta asuransi diberi tenggang 

waktu untuk mempelajari polis tersebut. 

Dalam hal ini kontrak yang dibuat oleh perusahaan, yaitu PT Sun Life 

Financial Indonesia adalah kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak yang isinya 



 

 

ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak. Salah satu pihak mempunyai 

kedudukan yang lebih unggul dari lawannya mau tidak mau terikat (take it or leave 

it). Karena sifat dari kontrak baku adalah salah satu pihak mau tidak mau harus 

mengikhlaskan pihak lawannya dibebaskan atau dikurangi tanggung jawabnya, 

karena ada dalam kedudukan ekonomi yang lebih lemah.94 

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa perjanjian baku telah 

dipakai secara luas di Indonesia. Dimana dalam perjanjian baku sendiri terdapat 

beberapa masalah hukum, antara lain mengenai adanya ketentuan mengikat, dan 

ketidakadilan yang diberikan kepada debitur. 

Adapun mengenai mekanisme akad di Sun Life Financial Syariah Kota 

Madiun adalah perjanjian yang menghindari unsur maysir, gharar, dan riba. 

Perjanjian syariah memiliki peran dalam mengatur hubungan hukum dibidang 

muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi. Dalam 

Islam sebuah aktivitas bisnis harus menjunjung tinggi etika prinsip-prinsip bisnis 

yang berlaku. Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kejujuran 

dan kebenaran dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. 

Jika ditinjau dari asas ilahiyah, perjanjian pada Sun Life Financial Syariah 

Kota Madiun telah sesuai dengan prinsip ketauhidan. Seperti dijelaskan dalam bab 

II bahwa kegiatan muamalah termasuk perbuatan hukum perjanjian, tidak akan 

pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Tanggung jawab kepada masyarakat, 
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tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan 

tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak 

akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat 

balasan dari Allah SWT. 

Ilahiyah atau tawh}id merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah. 

Karena hakikatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam 

menjalankan segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam berasuransi. Sehingga 

niat dasar dari berasuransi adalah berlandaskan prinsip ilahiyah atau tauhid, yakni 

mengharapkan keridhaan Allah SWT. Hal ini merupakan kerangka ibadah yang 

menjadi dasar makhluk diciptakan. Allah SWT berfirman dalam surat adh-

Dha>riya>t ayat 56: 

 َوَما َخَلْقُت اْلْمنه َواإلْنَس إمال لميَ ْعُبُدونم 

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.95 

 

Sistem perjanjian dalam asuransi Sun Life Financial Syariah ditinjau dari 

asas perjanjian syariah yang pertama, yaitu asas ilahiyah yang sifatnya 

mengkaitkan segala kegiatan muamalah berhubungan dengan Allah SWT. Dalam 

asuransi dengan menggunakan prinsip ketuhanan akan mewujudkan sikap yang 

jujur, amanah dan bertanggung jawab. 

                                                           
95Assobar Qur’an. Mushaf Al Majid Al-Qur’an dan Terjemah untuk Keluarga (Jakarta Timur: 
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Penerapan asas ilahiyah dalam perjanjian asuransi syariah ini dibuktikan 

dengan adanya penyusunan perjanjian maupun praktik dari perjanjian tersebut yang 

mengacu pada hukum Islam. Dimana hubungan ini bersifat vertical dan horizontal. 

Dalam perjanjiannya antara nasabah mengedepankan transparansi sehingga disini 

perjanjiannya dijabarkan secara jelas. Pada prinsipnya asuransi di Sun Life 

Financial Syariah ini bersifat ta’awun, yang artinya tolong menolong, sehingga 

hubungannya disini tidak hanya sekedar antara manusia dengan manusia, ataupun 

peserta dengan pengelola. Tetapi juga lebih memperhatikan hubungan keatas, yaitu 

antara manusia dengan Allah SWT, karena tolong menolong antar sesama manusia 

merupakan perintah dari Allah SWT. 

Prinsip ilahiyah merupakan landasan yang mendasari sistem pengelolaan 

asuransi syariah. Penerapan asas ilahiyah dalam asuransi Sun Life Financial 

Syariah Kota Madiun dapat dilihat dari sisi perusahaan. Seperti yang dipaparkan 

dalam bab III asas yang digunakan dalam berasuransi bukanlah semata-mata 

meraih keuntungan atau menangkap keperluan pasar yang sedang cenderung ke 

syariah. Tetapi dalam prakteknya Sun Life Financial Syariah berangkat dari sebuah 

niat untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam berasuransi. 

Dilihat dari sisi peserta, dalam Sun Life Financial Syariah berasuransi 

adalah bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong yang berlandaskan prinsip 

syariah. Dengan kata lain, berasuransi bukan semata-mata mencari perlindungan 



 

 

apabila terjadi musibah. Dengan demikian, implementasi asas ilahiyah 

terealisasikan dalam asuransi syariah. 

Ditinjau dari asas yang kedua, yaitu asas kebebasan berakad, maka 

perjanjian dalam asuransi syariah ini telah sesuai dengan asas kebebasan berakad. 

Karena prinsip dasar dari asas kebebasan berakad ini adalah masing-masing pihak 

yang akan  mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan 

penyusunan kontrak. Ruang lingkup kebebasan berkontrak dapat berupa 

kebebasan: (1) menentukan objek perjanjian. (2) mengajukan syarat-syarat dalam 

merumuskan hak dan kewajiban, dan (3) menentukan cara penyelesaian apabila 

terjadi perselisihan/sengketa.96 

Landasan dari asas kebebasan berakad ini adalah surat al-Ma>idah ayat 1: 

رَ  َلى َعَلْيُكْم َغي ْ لهْت َلُكْم َبَميَمُة األنْ َعامم إمال َما يُ ت ْ ْلُعُقودم ُأحم لمِّي  ََي أَي َُّها الهذميَن آَمُنوا َأْوُفوا ِبم ُمُم
ْيدم َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم إمنه اَّللهَ ََيْكُ   ُم َما يُرميُد الصه

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya.97 
  

Asas kebebasan berakad dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan 

syariah Islam. Dalam membuat perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan, 

kekhilafan, dan penipuan.98 Adapun perjanjian yang digunakan dalam Sun Life 
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Financial Syariah ini adalah perjanjian baku, hal ini dapat dilihat melalui polis, 

dimana segala ketentuan dalam polis dibuat oleh perusahaan. Perjanjian baku 

bersifat memaksa salah satu pihak yaitu peserta, yang notabene kedudukan 

ekonominya dibawah pengelola sebagai pihak yang lebih unggul. Dimana pada 

posisi ini, pihak peserta harus tunduk dan mematuhi segala aturan-aturan dan 

ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan atau 

pengelola sebagai pihak yang posisinya lebih unggul dari peserta, berwenang 

membuat aturan apapun yang sifatnya dibebankan kepada peserta. Akan tetapi 

dalam perjanjian ini meskipun jenis perjanjiannya adalah perjanjian baku yang 

dibuat secara sepihak oleh perusahaan, akan tetapi perjanjian dalam pengelola ini 

memberikan waktu kepada calon peserta asuransi untuk mempelajari perjanjian-

perjanjian yang tertera di dalam polis, pada prinsipnya ketentuan-ketentuan dalam 

polis dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Adapun mengenai 

perjanjian yang menggunakan perjanjian baku, ketika peserta sudah diberi waktu 

untuk mempelajari dan kemudian menyetujui maka perjanjian tersebut sifatnya 

sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak memaksa pihak yang lain. 

Penerapan asas keadilan dalam perjanjian para pihak yang melakukan 

perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan 

keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua 

kewajiban. Jika dilihat dari asas keadilan, maka perjanjian di Sun Life Financial 

Syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan. Karena perjanjian harus senantiasa 



 

 

mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh 

mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. 

Nilai keadilan menjadi landasan implementasi asuransi syariah, sehingga 

harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara 

peserta dengan peserta, atau antara peserta dengan pengelola, terkait dengan hak 

dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mend}alimi nasabah 

dengan hal-hal yang menyulitkan atau merugikan nasabah. Ditinjau dari sisi 

asuransi sebagai sebuah perusahaan, potensi untuk melakukan ketidakadilan 

sangatlah besar.99 Landasan keadilan ini didasarkan pada al- Qur’an surat Hu>d ayat 

45 : 

ْن أَْهلمي َوإمنه َوْعَدَك اْلَْقُّ َوأَنْ  نَي َوََّنَدى نُوٌح َربهُه فَ َقاَل َربمِّ إمنه اْبِنم مم  َت َأْحَكُم اْْلَاكممم
 

Artinya: Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, 

sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji 

Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-

adilnya".100 

 

Penerapan dari ayat di atas adalah bahwa perusahaan asuransi syariah 

sebagai pihak yang kedudukannya lebih tinggi tidak boleh mend}alimi peserta 

dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah. Sisi keadilan di 

dalam perjanjian ini adalah sesuai dengan misinya perusahaan sebagai pengelola 

bertujuan membantu keluarga Indonesia mencapai kesejahteraan dengan 
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kemapanan finansial dengan perantara Sun Life Financial asuransi. Sedangkan 

pengelola bertugas mengelola dana yang dipercayakan nasabah dengan ujrah yang 

telah disepakati. 

Sisi keadilan lainnya dapat dilihat bahwa dalam masa perjanjian ada peserta 

yang mengundurkan diri meskipun kontrak belum selesai, maka hak-hak peserta, 

atau bisa disebut premi yang sudah dibayarkan oleh peserta  kepada pengelola 

untuk dikelola, pada prinsipnya dana tersebut masih dikembalikan ke pengelola dan 

tidak ada istilah dana hangus. Meskipun dalam tahap awal jumlah dana tersebut 

masih kecil, karena disesuaikan dengan kontribusi atau premi yang diberikan oleh 

nasabah. Sehingga premi yang dipergunakan untuk investasi tetap bisa diambil 

sewaktu-waktu.  

Sedangkan dalam permasalahan pengelolaan risiko, perusahaan 

bertanggung jawab dalam hal ini. Karena sejak awal rasio risiko telah 

diperhitungkan oleh pengelola melalui pengisian SPAJ yang diajukan oleh peserta. 

Jadi, seperti dijabarkan dalam bab III, misalnya peserta misalkan diawal tahun 

peserta baru membayar 1(satu) juta, kemudian dengan uang pertanggungan 100 

(seratus) juta, ketika terjadi risiko meninggal dunia, yaitu peserta atau pihak yang 

disuransikan maka pengelola juga membayarkan sebesar 100 (seratus) juta. 

Bawa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebodohan dan 

penipuan. Karena adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh terhadap 

keabsahan perjanjian/akad. Menurut asas kejujuran mekanisme perjanjian di Sun 



 

 

Life Financial Syariah telah sesuai dengan asas kejujuran. Asas kejujuran berperan 

bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan. 

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas 

kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Landasan dari asas 

kejujuran adalah surat al-Ah}za>b ayat 70 : 

يًدا  يَن آَمُنوا ات هُقوا اَّللهَ َوُقوُلوا قَ ْوال َسدم  ََي أَي َُّها الهذم

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

katakanlah perkataan yang benar,101 
 

Asas kejujuran dalam perjanjian ini diterapkan pada awal kontrak, yaitu 

bahwa pengelola menuangkan semua perjanjian dalam bentuk polis. Dimana segala 

macam hak kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang menghubungkan antara 

nasabah dengan pengelola dijabarkan secara jelas di dalam polis. Sedangkan unsur 

kejujuran dari peserta yaitu pada saat pengisian SPAJ dimana peserta bahwa dalam 

pengisian formulir SPAJ Syariah yang disediakan oleh pengelola, maka peserta 

wajib mengisi dokumen dengan informasi, keterangan, dan pemberitahuan yang 

sebenar-benarnya. 

Asas persamaan dalam muamalah merupakan ketentuan hukum syara’ yang 

mengatur hubungan sesama manusia manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
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Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki 

kesamaan hak untuk mengadakan perikatan.102 

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan 

kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. 

Landasan dari asas kebebasan berkontrak adalah surat al H}ujura>t ayat 13: 

ْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًِب َوقَ َبائمَل لمتَ َعاَرُفوا إمنه َأكْ  َرَمُكْم ََي أَي َُّها النهاُس إمَّنه َخَلْقَناُكْم مم
 إمنه اَّللهَ َعلميٌم َخبمريٌ  عمْنَد اَّللهم أَتْ َقاُكمْ 

 

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal.103 

 

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu manusia memiliki kesempatan 

yang sama untuk melakukan suatu kontrak. Dalam asas ini tidak menutup 

kemungkinan bahwa salah satu pihak lebih pro aktif untuk menyiapkan atau 

membuat rumusan-rumusan dalam suatu kontrak, namun rumusan kontrak itu 

hendaknya bukan merupakan rumusan yang final yang tidak boleh ditawar lagi oleh 

pihak lain. 
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Perjanjian asuransi Sun Life Financial Syariah telah sesuai dengan asas 

persamaan. Dalam perjanjian asuransi pada umumnya pengelola menduduki posisi 

yang lebih tinggi sehingga sistem perjanjian baik dari segi penyusunan dan 

perubahannya menjadi wewenang dari pengelola. Sehingga peserta sebagai pihak 

yang posisinya dibawah pengelola tunduk terhadap segala aturan yang dibuat oleh 

pengelola. Yang membedakan dengan perjanjian yang lainnya perjanjian dalam 

asuransi Sun Life Financial Syariah Kota Madiun adalah disusun berdasarkan 

prinsip syariah.  

Dalam perjanjian ini sebelum menjadi peserta, calon peserta asuransi diberi 

keleluasaan waktu untuk mempelajari polis yaitu selama 14 hari. Dalam waktu 

tersebut pengelola memberi kesempatan untuk meneruskan kontrak atau tidak bisa 

untuk melanjutkan menjadi peserta asuransi. Sehingga pada pelaksanaan kontrak 

telah ada kesepakatan yang bukan merupakan paksaan dari pihak peserta. Selain 

itu jika pada asuransi konvensional, sistemnya pengelolaan risikonya 

menggunakan sistem pengalihan risiko, yaitu dari nasabah kepada perusahaan. 

Akan tetapi pada asuransi Sun Life Financial Syariah Kota Madiun ini 

menggunakan sistem pembagian risiko seperti asuransi syariah pada umumnya. 

Yaitu apabila ada salah satu peserta yang mengalami musibah maka pertanggungan 

risikonya diambilkan dari rekening masing-masing peserta atau dalam kata lain 

risiko adalah untuk ditanggung bersama atas dasar prinsip tolong menolong. 

Sehingga dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang berlaku semaunya terhadap 

kekuasaanya karena berdasarkan prinsip persamaan. 



 

 

Asas perjanjian syariah yang selajutnya adalah asas kitabah. Dalam 

melakukan perjanjian harus dilaksanakan secara tertulis supaya tidak terjadi 

permasalahan di kemudian hari. Ketentuan untuk menulis perjanjian didasarkan 

pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283: 

َن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدمِّ اله  ُدوا َكاتمًبا َفرمَهاٌن َمْقُبوَضٌة فَإمْن أَمم ُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلَْ َتَم ي َوإمْن ُكن ْ ذم
َا تَ ْعَمُلوَن اْؤُتُمَن أََمانَ َتُه َوْليَ ته  ُ ِبم ٌ قَ ْلُبُه َواَّلله َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَإمنهُه آِثم قم اَّللهَ رَبهُه َوال َتْكُتُموا الشه

 َعلميٌم 
 

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.104 

 

Mekanisme perjanjian pada Sun Life Financial Syariah telah sesuai dengan 

asas kitabah. Karena kontrak merupakan perjanjian atau perikatan yang dibuat 

secara tertulis. Hal ini penting dilaksanakan agar kontrak/perjanjian berada dalam 

kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya.105 Selain itu perjanjian tertulis 

dapat dijadikan sebagai bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. 

Penerapan asas kitabah dalam perjanjian Sun Life Financial Syariah adalah 

bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian dinamakan polis. 
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Yang mana didalamnya memuat ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan mekanisme 

perjanjian Sun Life Financial Syariah. Segala yang berhubungan dengan item-item 

perjanjian semua dituangkan secara tertulis dalam bentuk polis asuransi. 

Asas itikad baik berdasarkan bab II dijelaskan bahwa para pihak dalam 

suatu perjanjian harus melaksakan substansi perjanjian atau prestasi berdasarkan 

kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar 

tercapai tujuan perjanjian.106 

Semua kontrak asuransi adalah uberrimae fidei di mana harus ada 

pengungkapan semua fakta material. Menutup-nutupi fakta, material atau non 

material, tidaklah berarti memberi gambaran yang keliru. Tapi, ada beberapa 

bentuk kontrak dimana fakta-fakta material harus diungkap, dan kontrak asuransi 

termasuk jenis ini. Dalam semua kontrak asuransi, pihak peserta asuransi harus 

mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya. Peserta harus 

mengungkapkan apa yang diketahuinya agar kedua belah pihak dapat berada pada 

dasar pijakan yang setara dalam melakukan tawar menawar.107 

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang melibatkan hak dan kewajiban 

antara peserta dan pengelola. Dalam sebuah perjanjian para pihak bukan hanya 

terikat pada kata-kata perikatan saja, akan tetapi juga pada pelaksanaannya. Maka 
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asas itikad baik atau goodwill sangat penting dalam sebuah perjanjian, seperti 

perjanjian asuransi. Baik kepada peserta maupun pengelola. Adanya asas itikad 

baik untuk menghindari kecurangan dalam perjanjian. 

Jadi dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian asuransi Sun Life Financial 

Syariah telah sesuai dengan asas itikad baik. Dalam praktiknya pengelola berperan 

memberitahukan segala hal tentang ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan 

asuransi Sun Life Financial Syariah, sedangkan peran peserta dalam asas itikad 

baik adalah memberitahukan dengan apa adanya baik informasi, keterangan, dan 

pemberitahuan yang sebenar-benarnya. Agar kedua belah pihak sama-sama 

mengerti informasi pihak lainnya. Sebab disini peserta adalah kemungkinan pihak 

yang berisiko mendapatkan kerugian, karena peserta yang mengelurkan banyak 

modal sedang perjanjian dibuat secara sepihak oleh perusahaan. 

B. Analisis Penetapan Premi di Sun Life Financial Syariah Menurut Hukum 

Perjanjian Syariah. 

Asuransi merupakan bisnis yang unik, didalamnya terdapat berbagai aspek, 

diantaranya aspek ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematik. Dilihat sari 

aspek ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan 

memindahkan ketidakpastian kepada hal yang bersifat finansial. Dari aspek hukum, 

asuransi merupakan suatu kontrak pertanggungan risiko antara penanggung dengan 

tertanggung. Dari aspek bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha 

utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan 

memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (sharing of risk) dari sejumlah 



 

 

nasabahnya. Dari segi sosial, asuransi merupakan sebuah organisasi sosial yang 

menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya 

guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota 

tersebut. 

Premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung 

untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya 

oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu isyarat yaitu perjanjian akan 

berlaku hanya setelah premi dibayar. 108 Ketentuan premi dalam asuransi syariah 

adalah pembayaran premi didasarkan atas dasar akad jenis tija>rah dan jenis akad 

tabbaru’. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan perusahaan asuransi 

syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalitas untuk asuransi jiwa 

dan tabel mordibita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan 

unsur riba dalam penghitungannya.109 

Asuransi syariah (ta’mi >n, taka>ful, atau tadhamun) adalah usaha yang saling 

melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi 

dalam bentuk asset dan/atau tabbaru’ yang memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 

Sistem premi atau disebut kontribusi pada asuransi Sun Life Financial 

Syariah, mengenai besarannya adalah tergantung kepada keinginan peserta itu 
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sendiri, misalnya peserta memilih membayar berapa, termasuk mengenai berapa 

iuran dana tabbaru’nya. Dana yang diberikan peserta kepada pengelola prinsipnya 

juga akan kembali kepada peserta. 

Mengacu kepada sudut pandang asas ilahiyah, asuransi Sun Life Financial 

Syariah Kota Madiun dilaksanakan berdasarkan prinsip ta’awun atau tolong 

menolong. Dimana prinsip ta’awun ini bukan hanya merupakan persoalan 

hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi tolong menolong sesama manusia 

merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat 

al-Ma>idah ayat 2: 

مِّ  يُد اْلعمَقابم َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلبم َ َشدم َ إمنه اَّلله   َوالت هْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلِثْم َواْلُعْدَوانم َوات هُقوا اَّلله
 

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

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.110 

 

Semangat tolong menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam 

operasional asuransi syariah, karena pada hakikatnya, asuransi syariah didasarkan 

pada prinsip tolong menolong. Dimana dalam dapat dilihat pada asuransi syariah 

Sun Life Financial Syariah Kota Madiun, bahwa sesama peserta bertabbaru’ atau 

berderma untuk kepentingan peserta yang lain yang tertimpa musibah. Dalam 

praktiknya peserta tidaklah berderma kepada Sun Life Financial. Tetapi peserta 
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saling menolong antar sesama peserta. Perusahaan Sun Life Financial Syariah 

hanya sebagai pengelola saja. 

Lembaga asuransi Sun Life Financial Syariah Kota Madiun sebagai suatu 

badan yang mengelola dan terjadi kesepakatan dari anggota untuk bersama-sama 

memikul kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi kepada pesertanya. 

Untuk kepentingan tersebut maka masing-masing peserta membayarkan kontribusi 

atau premi. Kemudian dana yang terkumpul tersebut akan terus dikembangkan 

yang nantinya kembali kepada peserta dan bukan atas kepentingan pengelola. 

Kesesuaian ini dapat dilihat bahwa sistem asuransi pada Sun Life Financial 

Syariah adalah mengacu kepada syariat-syariat Islam. Sesuai dengan prinsip 

asuransi syariah sendiri, yaitu ta’awun atau menolong. Sedangkan tolong menolong 

sendiri disyariatkan oleh agama.  

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan 

Allah SWT. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab 

kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Penerapan dari asas ini 

manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatan 

mendapatkan balasan Allah SWT. 

Selain tolong menolong implementasi asas ilahiyah di asuransi Sun Life 

Financial Syariah Kota Madiun adalah transaksi yang menghindari riba, gharar, 

dan maysir. Seperti yang dijelaskan dalan bab III bahwa Sun Life Financial Syariah 

menghindari riba, gharar, dan maysir. Sun Life Financial Syariah menghindari riba 



 

 

dengan menyimpan dananya di bank syariah dengan sistem mudhara>bah, 

sedangkan untuk berbagai investasi lainnya dilaksanakan atas petunjuk Dewan 

Pengawas Syariah. Untuk menghindari gharar atau ketidakjelasan, asuransi syariah 

diniatkan pada niat tolong menolong sesama peserta apabila ada yang mendapatkan 

musibah. Adapun dana yang terkumpul adalah milik peserta dan tidak bisa diklaim 

menjadi milik perusahaan. Kemudian untuk menghindari maysir apabila peserta 

tidak mengalami kecelakaan selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak 

mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan kedalam rekening 

tabbaru’. 

Islam memberi kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu 

perikatan. Bentuk dan perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah 

disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang 

menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Sepanjang 

tidak bertentangan dengan syariat Islam.111 Dasar dari asas kebebasan berakad 

adalah surat al Ma>idah ayat 1: 

ْلُعُقودم  يَن آَمُنوا َأْوُفوا ِبم  (١) .…ََي أَي َُّها الهذم

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.112 
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Penetapan premi dalam Sun Life Financial Syariah telah sesuai dengan asas 

kebebasan berakad. Jumlah besaran premi di asuransi Sun Life Financial Syariah 

Kota Madiun ini ditetapkan berdasarkan keterangan-keterangan tentang kondisi 

peserta yang dituangkan kedalam pengisian SPAJ. SPAJ merupakan tolak ukur 

berapa premi asuransi yang akan dibayarkan dan nilai pertanggungan yang akan 

diterima oleh peserta. Sedangkan dalam premi tabbaru’ pengelola memberi 

keleluasaan kepada peserta untuk menentukan sendiri berapa besaran premi yang 

akan dibayarkan secara berkala sesuai dengan keinginan peserta. Dalam hal ini 

antara pengelola maupun peserta, tidak ada pihak yang dipaksakan dan diberatkan 

dalam penentuan pembayaran premi.  

Selanjutnya yaitu adalah asas keadilan. Nilai keadilan menjadi landasan 

implementasi asuransi syariah, sehingga harus benar-benar bersikap adil, 

khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, atau 

nasabah dengan perusahaan, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. 

Asuransi syariah tidak boleh mend}alimi nasabah dengan hal-hal yang menyulitkan 

atau merugikan nasabah. Ditinjau dari sisi asuransi sebagai sebuah perusahaan, 

potensi untuk melakukan ketidakadilan sangatlah besar.113 Prinsip keadilan dalam 

penetapan premi asuransi syariah mengacu kepada surat al-Ma>idah ayat 8: 

ْسطم  ْلقم نَي َّللمهم ُشَهَداءَ ِبم يَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وهامم َوال ََيْرمَمنهُكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأال تَ ْعدمُلوا  ََي أَي َُّها الهذم
َرُب لملت هْقَوى َوات هُقوا اَّللهَ إمنه اَّللهَ  َا تَ ْعَمُلوَن اْعدمُلوا ُهَو أَق ْ   َخبمرٌي ِبم
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.114 

 

Segi keadilan dalam penetapan premi bahwa premi yang masuk ke 

perusahaan untuk dikelola pada prinsipnya tetap kembali kepada peserta dan di 

dalam Sun Life Financial Syariah tidak ada istilah dana hangus. Sehingga hal ini 

tidak merugikan peserta. Adapun mengenai peserta yang masa kontrak masih 

berlangsung atau belum habis, akan tetapi peserta tersebut mengundurkan diri, 

maka status dana yang dibayarkan untuk premi  investasi adalah milik peserta dan 

bisa diambil sewaktu-waktu. Meskipun mengenai besarannya jika masih di bulan-

bulan awal tergolong kecil, dana tersebut adalah hak peserta yang akan kemballi 

kepada peserta. Dan dengan adanya akad waka>lah bil ujrah pengelola berhak 

mengambil ujrah dari peserta karena tugasnya mengelola harta dari peserta. 

Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala bidang 

kehidupan, termasuk dalam perjanjian bisnis. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam 

penyusunan perjanjian, maka akan merusak keridhaaan. Disamping itu 

ketidakjujuran dalam penyusunan perjanjian biasanya akan berakibat perselisihan 

dikemudian hari. Karena itu dalam penyusunan perjanjian, asas kejujuran sangat 
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menentukan tercapainya tujuan. Dasar hukum perjanjian adalah dalam surat al-

Ah}za>b ayat 70: 

يَن آَمُنوا ات هُقوا اَّللهَ  يًدا ََي أَي َُّها الهذم   َوُقوُلوا قَ ْوال َسدم
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar,115 
 

Adapun asas kejujuran dalam perjanjian asuransi Sun Life Financial 

Syariah adalah telah sesuai. Hal yang mendasari sesuai dengan konsep kejujuran 

ini adalah, bahwa dalam peran antara peserta dengan pengelola, pengelola 

transparan dalam memberikan informasi baik itu yang berhubungan dengan 

mekanisme pengelolaan premi, keuntungannya ataupun nilainya. Sehingga pada 

setiap tahun ada surplus underwriting yang diberikan kepada peserta dengan syarat 

peserta seperti yang tertera di dalam polis, jika jumlah surplus underwriting 

jumlahnya lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, namun apabila dibawah dan 

sampai 50.000 (lima puluh ribu) rupiah maka diberikan kepada dompet dhuafa. 

Dalam pengisian SPAJ, peserta juga diharuskan mengisinya dengan jujur 

sesuai dengan keadaan calon peserta. Karena melalui pengisisan SPAJ pengelola 

akan mengetahui keadaan sebenarnya peserta, sehingga jumlah premi yang akan 

dibayarkan dan jumlah tanggungan yang diterima nantinya akan disesuaikan 

dengan kondisi peserta. 
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Asas persamaan dalam asuransi syariah bermakna bahwa dalam Islam 

ditunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan 

hukum, sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang yang 1 (satu) 

dengan orang yang lainnya adalah derajad ketakwaanya. Orang yang mulia di sis-

Nya adalah orang yang bertaqwa, yaitu orang yang menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. Asas persaman dalam perjanjian syariah berlandaskan 

kepada surat al H}ujura>t ayat 13: 

ْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًِب َوقَ َبائمَل لمتَ َعاَرُفوا إمنه َأكْ  َرَمُكْم ََي أَي َُّها النهاُس إمَّنه َخَلْقَناُكْم مم
 (١٣عمْنَد اَّللهم أَتْ َقاُكْم إمنه اَّللهَ َعلميٌم َخبمرٌي )

 

Artinya:  Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal.116 

 

Ditinjau dari asas persamaan, penetapan premi di asuransi Sun Life 

Financial Syariah telah sesuai dengan asas persamaan, karena didalam penentuan 

premi peserta diberi kewenangan untuk menentukan seberapa besar premi atau 

kontribusi yang akan dibayarkan oleh peserta. Mengenai premi untuk tabbaru’, 

pengelola menetapkan berdasarkan keterangan-keterangan dari peserta yang 

dituangkan kedalam SPAJ. Dalam pengisian SPAJ peserta diharuskan mengisi 

dengan jujur sesuai dengan keadaannya, sehingga perusahaan bisa menetapkan 
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premi dan penanggungan risiko yang akan dibayarkan oleh peserta berdasarkan 

keadaan peserta. Adapun mengenai premi investasi, peserta diberi kewenangan 

untuk menentukan sendiri jumlah premi yang akan dibayarkan sesuai dengan 

keinginan peserta. Sehingga disini kedudukan perusahaan tidak sebagai pihak yang 

lebih tinggi yang kemudian dengan kewenangannya memberikan kuasa kepada 

peserta untuk jumlah pembayaran premi yang bersifat memaksa. 

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya 

secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Kontrak harus 

ditulis secara rinci terhadap apa saja perikatan di antara mereka. Ketentuan ini 

didasarkan pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283: 

َن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدمِّ اله  ُدوا َكاتمًبا َفرمَهاٌن َمْقُبوَضٌة فَإمْن أَمم ُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلَْ َتَم ي َوإمْن ُكن ْ ذم
ٌ قَ ْلبُ  َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَإمنهُه آِثم َا تَ ْعَمُلوَن اْؤُتُمَن أََمانَ َتُه َوْليَ تهقم اَّللهَ رَبهُه َوال َتْكُتُموا الشه ُ ِبم ُه َواَّلله

 َعلميٌم 
 

Artinya:  Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.117 
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Penerapan asas kitabah atau asas bahwa semua yang berhubungan dengan 

perjanjian ataupun bisnis harus ditulis untuk dijadikan sebagai bukti, dalam 

penetapan premi asuransi Sun Life Financial Syariah telah sesuai. Dimana semua 

hal yang berkaitan dengan pembayaran premi atau kontribusi di Sun Life Financial 

Syariah telah ditulis di dalam polis. Selain besaran premi atau kontribusi yang harus 

dibayar dalam frekuensi pembayaran secara bulanan di dalam polis juga dituliskan 

mengenai jenis manfaat asuransi dan banyaknya santunan asuransi yang diberikan. 

Penetapan premi dalam asuransi Sun Life Financial Syariah telah sesuai 

dengan konsep asas itikad baik. Atas dasar itikad baik, masalah premi dan besarnya 

pembayaran dalam suatu frekuensi tertentu dalam perjanjian asuransi Sun Life 

Financial Syariah dapat dinegoisasikan antar kedua belah pihak, yaitu pengelola 

dan peserta agar perjanjian tersebut seimbang dan tidak hanya menguntungkan satu 

pihak saja.  

Adanya ketentuan bahwa tidak ada sistem dana hangus dan dana peserta 

yang tidak diklaim oleh pengelola asuransi dalam asuransi syariah juga merupakan 

bentuk itikad baik dari perusahaan Sun Life Financial Syariah untuk kenyamanan 

peserta asuransi sehingga peserta asuransi tidak dirugikan disini. 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Mekanisme perjanjian pada asuransi Sun Life Financial Syariah di Kota 

Madiun, dalam perjanjiannya telah sesuai dengan asas-asas perjanjian syariah, 

meskipun dalam ketentuan-ketentuan perjanjian adalah menggunakan kontrak 

baku yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Pada perjanjian ini disusun 

berdasarkan prinsip syariah. Meskipun menggunakan perjanjian baku tetapi 

sifatnya tidak merugikan peserta asuransi. Sehingga ketika telah ada kata 

sepakat dalam perjanjian, berarti peserta telah menyetujui isi dari perjanjian 

bukan atas paksaan. Karena sebelum menyetujui perjanjian peserta diberi masa 

leluasa untuk mempelajari polis kemudian menyetujui perjanjian atau 

mengundurkan diri dari perjanjian. 

2. Penetapan premi dalam asuransi syariah di Sun Life telah sesuai dengan hukum 

perjanjian syariah karena di sini tidak ada pihak yang terz}alimi. Sebab dalam 

asuransi Sun Life premi yang dibayarkan pada prinsipnya kembali kepada 

peserta dan tidak ada istilah dana hangus. Pengelola bersifat adil dalam 

penetapan premi sebab nasabah diberi opsi (untuk premi investasi) untuk 



 

 

menetukan sendiri jumlah kontribusi yang akan dibayarkan. Selain semua dana 

yang masuk dikelola secara transparan, pihak yang memutuskan perjanjian 

pada saat masa komitmen berlangsung pun status dana investasinya masih 

menjadi hak peserta dan bisa diambil kapan saja. 

B. Saran 

1. Penulis berharap agar dalam penyusunan kontrak, pengelola asuransi syariah 

tetap menerapkan sistem syariat Islam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

Sehingga perusahaan tetap kepada tujuannya yang beorientasi kepada dunia dan 

akhirat dengan tidak memasukkan klausula-klausula yang merugikan peserta 

dalam perjanjiannya. 

2. Penulis berharap, sifat jujur, adil, dan transparan perusahaan selalu ditanamkan 

sehingga antara peserta dan pengelola asuransi syariah tidak ada pihak yang 

dicurangi, sama-sama merasa diuntungkan dengan pelayanan finansial yang 

berbasis Islam. 

 

 

  



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali, Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2004. 

 

Alma, Buchari, dkk. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014. 

 

Assobar Qur’an. Mushaf Al Majid Al-Qur’an dan Terjemah untuk Keluarga. Jakarta 

Timur: Pustaka Al-Mubin. 

 

Al Qur’an Digital 

 

Anshori, Abdul Ghafur. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan 

Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010. 

 

---------. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam. Yogyakarta: Citra Media, 2006. 

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam 

Muamalah. Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada, 2010. 

 

Ariyani, Evi. Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI). 

2013. 

 

Aziz,Abdul, dkk. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer. Bandung: Alfabeta, 

2010. 

Basrowi, dkk, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 

 

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2010. 

 

Dewi, Gemala, dkk. Hukum Perikatan Islam Di Indonesian. Jakarta: Kencana, 2005. 

 

Hadinoto,Miswanto. ”Analisa Fiqh Terhadap Mekanisme Premi Pada Asuransi 

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang 

Surabaya”, Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011. 

 

https://text-id.123.dok.com/document/4zpd6o9vz-visi-dan-misi-SunLife-financial-

indonesia-1-misi-Sun Life-financial-indonesia.html 

 

https://www.SunLife.co.id/ID/Investment/Unit+link/Asuransi+Brilliance+Hasanah+

Maxima+Syariah?vgnLocale =in_ID 

https://text-id.123.dok.com/document/4zpd6o9vz-visi-dan-misi-SunLife-financial-indonesia-1-misi-Sun%20Life-financial-indonesia.html
https://text-id.123.dok.com/document/4zpd6o9vz-visi-dan-misi-SunLife-financial-indonesia-1-misi-Sun%20Life-financial-indonesia.html
https://www.sunlife.co.id/ID/Investment/Unit+link/Asuransi+Brilliance+Hasanah+Maxima+Syariah?vgnLocale%20=in_ID
https://www.sunlife.co.id/ID/Investment/Unit+link/Asuransi+Brilliance+Hasanah+Maxima+Syariah?vgnLocale%20=in_ID


 

 

 

 

 

Lestari, Nanik “Tinjauan Qard Terhadap  Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panenan Di 

Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, Skripsi .Ponorogo: 

IAIN Ponorogo. 

 

Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama. Jakarta: Kencana, 2012. 

 

Mardani. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. 

 

---------. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015. 

 

Margiono. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. 

 

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

2001. 

 

Munthe, Abdul Karim. ”Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah Dalam Perspektif 

Hukum Perlindungan Konsumen”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif  Hidayatullah, 

2014. 

Muslehuddin ,Mohammad. Asuransi dalam Islam, Terj. Wardana. Jakarta: Bumi 

Aksara, 1997. 

---------. Menggugat Asuransi Modern : Mengajukan Suatu Alternative Baru Dalam 

Perspektif Hukum Islam, Terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: PT Lentera 

Basritama, 1999. 

Pambudi Arif Priyo. ”Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif 

Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Polis Asuransi Umum)”. Skripsi. 

Jakarta: UIN Syarif  Hidayatullah, 2016. 

 

Polis Asuransi Sun Life Financial Syariah 

 

Puspitasari, Novi. Manajemen Asuransi Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2015. 

 

S., Burhanuddin. Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota 

IKAPI), 2011. 

 

Saefuddin AM. Membumikan Ekonomi Islam. Jakarta: PT PPA Consultans, 2011. 

 



 

 

Safira, Martha Eri. Hukum Ekonomi Di Indonesia. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2016. 

 

Santoso Az, Lukman, dkk. Dinamika Hukum Kontrak Indonesia (Yogyakarta: 

Trussmedia Grafika, 2017), 165. 

 

---------. Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kotrak, Kerja Sama, 

dan Bisnis. Malang: Setara Press, 2016. 

 

Saroso, Samiaji. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar. Jakarta: PT. Indeks, 2012. 

 

Sardjono, Agus. Pengantar Hukum Dagang. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014. 

 

Soemitra, Andi. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2009. 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. Bandung: Alfabeta, 2013. 

Syaikhoni, Agus. “Sistem Dana Tabbaru’ Asuransi Takaful Keluarga (Sebuah Tinjauan 

Fiqh Muamalah)”. Skripsi Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010. 

 

Trihastuti, Nanik. Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan 

Pertambangan Indonesia. Malang: Setara Press, 2013. 

 

Uman, Choilul. Agama Menjawab Berbagai Masalah Abad Modern. Surabaya: Ampel 

Suci, 1994. 

Wirdyaningsih. Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005. 

 

Yuliatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pupuk Dengan Sistem Paketan di Desa 

Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, Skripsi. Ponorogo: IAIN  

Ponorogo, 2018. 

 

www.Sun Life-syariah.com/produk-asuransi/ 

 

 

 

http://www.sunlife-syariah.com/produk-asuransi/

