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ABSTRAK 

HAQ, ATTAUFIQUL. 2019. Relevansi Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi 

Syariah dengan Konsep Taka>ful Muhammad Abu Zahrah. Skripsi. Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Akad, Premi. 

 

Asuransi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pada aspek sistem 

dan bentuknya. Sesuai konsep takaful Muhammad Abu Zahrah yang sangat erat 

hubungannya dengan asas saling tolong menolong dan pemeliharaan tanggung 

jawab bersama dalam masyarakat. Asuransi syariah berusaha agar dalam 

pelaksanaan asuransi benar-benar sesuai dengan prinsip Islami.  

Untuk itu penulis tertarik untuk membahas dan mendalami konsep takaful 

perspektif Muhammad Abu Zahrah. Penulis juga menelaah kontekstualitas 

terkait konsep tersebut dalam pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia, dengan 

rumusan masalah (1) Bagaimana relevansi fatwa DSN-MUI tentang akad 

asuransi syariah dengan konsep taka>ful Muhammad Abu Zahrah? (2) Bagaimana 

relevansi fatwa DSN-MUI tentang pembayaran premi asuransi syariah dengan 

konsep taka>ful Muhammad Abu Zahrah? 

Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk kajian pustaka, karena penulis 

menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa 

untuk menelaah kontekstualitas terkait konsep tersebut dalam pelaksanaan 

asuransi syariah di Indonesia saat ini. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: konsep akad 

asuransi syariah di Indonesia berdasar fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 

sesuai dengan konsep taka>ful Muhammad Abu Zahrah karena sama-sama 

mengutamakan prinsip saling tolong menolong yaitu menggunakan akad 

tabarru’. Dan untuk pembayaran premi pada asuransi syariah di Indonesia juga 

mengutamakan prinsip saling tolong menolong sesuai dengan konsep taka>ful 

Muhammad Abu Zahrah yang dalam pembayaran premi menggunakan cara 

bergotong royong untuk membantu masyarakat yang terkena musibah seperti 

dalam teori ‘a>qilah.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo sebagai berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 {d ض ‘ ء

 }t ط b ب

 {z ظ t ت

 ‘ ع th ث

 gh غ j ج

 f ف }h ح

 q ق kh خ

 k ك d د

 l ل dh ذ

 m م r ر

 n ن z ز

 w و s س

 h ه sh ش

 y ي {s ص

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan 

coretan horisontal diatas huruf u>, i>, dan a> 

3. Bunyi hidup dobel (diftong)  Arab ditransliterasikan dengan menggabung 

dua huruf “ay” dan “aw” 

Contoh: bayna, ‘alayhim, qawl, mawd{u>’ah. 
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4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh: 

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. Inna al-di >n ‘inda Allah al Isla>m bukan 

Inna al-di >na ‘inda Allah al Isla>mu 

6. Kata yang berakhir dengan ta’ marbuthah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na’at) dan idhafah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mudhaf 

ditransliterasikan dengan “at” 

Contoh: 

1. Na’at dan mud{a>f ilayh : sunnah sayyi’ah 

2. Mud{a>f : d{awa>bith al-qira>’ah 

7. Kata yang berakhiran dengan (ya’ bertashdi>d) ditansliterasikan dengan i>. 

Jika i> diikuti oleh ta>’ marbu>t{ah maka transliterasinya adalah i>yah. Jika ya’ 

bertashdi>d berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

1. Al-Ghaza>li>, al-Nawawi> 

2. Ibn Taymi>yah, al-Jawzi>yah 

3. Sayyid, muqayyid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah     

Dalam perkembangan dunia modern, kebutuhan manusia tidak terbatas 

kepada sesuatu yang bersifat material belaka, tetapi juga meliputi jasa di 

berbagai bidang. Kebutuhan hidup manusia juga memerlukan pengamanan 

terhadap jiwa, keturunan, dan harta mereka, karena semakin maju 

kebudayaan rnanusia semakin kompleks pula persoalan yang mereka hadapi. 

Semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin kompleks pula resiko yang 

ditimbulkannya.  

Dalam persoalan transportasi misalnya, semakin canggih alat 

transportasi yang ditemukan dan digunakan manusia, semakin tinggi dan 

besar pula resiko yang akan dihadapi mereka. Berkendaraan dengan mobil, 

berlayar dengan kapal laut, dan terbang dengan pesawat udara, membawa 

kepada akibat yang bisa menghilangkan jiwa seseorang. Membangun gedung 

dan rumah sebagai kebutuhan hidup manusia, juga mengandung resiko 

kerugian benda-benda tersebut, misalnya, melalui kebakaran atau gedung 

dan rumah itu runtuh, baik disebabkan kelalaian manusia itu sendiri maupun 

oleh gejala alam (gempa) di luar kekuasaan manusia. Lebih jauh dari itu, 

dalam upaya menjamin kebutuhan hidup tersebut, diperlukan persiapan yang 

matang oleh setiap orang. 

Untuk mengatasi resiko-resiko yang disebutkan di atas, di dunia 

modern ini dikenal suatu bentuk muamalah baru yang disebut dengan 
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asuransi. Yaitu, suatu bentuk pertanggungan dari satu pihak kepada pihak 

lain berdasarkan persyaratan yang mereka sepakati. 

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan tegas dalam Al-qur’an, tidak 

ada sebuah ayatpun secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-

Qur’an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-

nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong- 

menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap 

peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. 

Dalam Al-Qur’an Al-Ma>idah ayat 2, Allah berfirman: 

                           

         

 
“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-
Nya”.1 

 

Kemudian dalam ayat lain Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 261, Allah 

SWT berfirman: 

                           

                            

 
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seruapa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 

                                                                 
1 QS Al-Maidah (5):2  
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Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”.2  

 
Firman Allah SWT tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling 

bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong 

orang-orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang dapat disarikan arti ayat 

ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat tabarru’. Hal ini 

merupakan suatu wujud dari penginfakkan harta pada jalan Allah SWT, 

karena pembayaran itu diniatkan untuk saling membantu perkumpulan 

asuransi jika mengalami musibah dikemudian hari.3  

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berdampak positif 

terhadap perkembangan industri asuransi syariah. Hal ini didorong oleh 

kebutuhan perbankan syariah untuk mendapatkan perlindungan atas aset, 

baik berupa aset langsung maupun tidak langsung. Bukan hanya itu, institusi 

pemerintah juga menggunakan asuransi kesehatan atau yang kita kenal 

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka 

memberikan kenyamanan bagi warganya, walaupun apabila dilihat dari 

mekanisme pelaksanaan BPJS, belum sepenuhnya berprinsip syariah. Meski 

demikian beberapa faktor di atas sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa 

manajemen pengalihan risiko berupa asuransi semakin diminati di berbagai 

lembaga. 

Dilihat dari segi bahasa, asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu 

“assurantie” yang dalam hukum Belanda disebut “verzekering”. Kata 

                                                                 
2 QS Al-Baqarah (1):261  
3Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama (Jakarta: Kencana, 2014), 245-246.    
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tersebut diadopsi dalam bahasa Indonesia dan diartikan sebagai sebuah 

pertanggungan.4 Padanan arti kata tersebut dalam Bahasa Indonesia dapat 

dirujuk pula dalam kamus besar bahasa Indonesia.5  

Sementara itu dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

pasal 246 asuransi diartikan sebagai suatu perjanjian (timbal balik) dimana 

seorang  penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan 

menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena 

suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang 

mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (onzeker voora). 

Asuransi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan tentang perasuransian dan peraturan OJK Nomor 

23/POJK.05/2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.6  

Undang-undang tersebut hingga kini menjadi acuan dalam asuransi 

modern di Indonesia. Adapun asuransi yang berbasis syariah, dikenal dengan 

istilah ta’min atau taka>ful atau tad}amun yang merupakan terminologi bahasa 

Arab.7 Taka>ful berarti saling menanggung, ta’min berasal dari kata amana 

berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa 

takut dan tad}amun berarti saling tolong menolong (ta’a>wun), yakni suatu 

                                                                 
4 Nurwidiatmo, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian(Asuransi Syariah) 

UU No. 2 Tahun 1992, (Jakarta Timur: BPHN Kemenhum dan HAM, 2010), 8.   
5 Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1996), 63. 
6http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undangundang/Pages/ndan

g Undang Nomor-40-Tahun-2014-Tentang-Perasuransian.aspx diakses pada Sabtu,26 Mei 2018 

pukul 11.00 WIB. 
7 Kuat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, cet. I, (Yogyakarta:  

Pustaka Pelajar, 2009), 21. 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undangundang/Pages/ndang
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undangundang/Pages/ndang
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kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang ditimpa 

musibah. 

Pertanggungan asuransi disesuaikan dengan segala kebutuhan manusia 

yang pada intinya untuk mengatasi risiko dan terjamin atas risiko yang 

terjadi di masa mendatang dengan obyek yang telah ditentukan. Objek 

asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, 

tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, 

rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.8 

Mekanisme penerapan kontrak asuransi berprinsip syariah di Indonesia, 

menggunakan akad tabarru’ dan Asuransi Syariah. Hal ini sesuai dengan 

fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, 

yang menerangkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi 

dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi 

dalam bentuk asset atau tabarru’ yang memberikan pengembalian untuk 

menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah.  

Dalam fatwa yang masih terkait dengan asuransi, juga mengatur 

mengenai sistem reasuransi dengan menggunakan akad mud}arabah 

musyarakah dan menghasilkan nisbah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 

penerapan asuransi mengalami banyak perubahan dalam implementasinya di 

era ini, bukan hanya sebagai suatu kegiatan atas dasar sukarela atau tabarru’, 

akan tetapi sebuah produk yang dapat menjadi salah satu bagian dalam akad 

Asuransi Syariah atau niaga. Dengan kata lain, perubahan asuransi dari 

                                                                 
8 Ibid, 9.  
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asuransi yang sifatnya hanya sosial (social insurance) telah berkembang 

menjadi sistem asuransi niaga (commercial insurance). Zainuddin dengan 

pengertian di atas sepakat membenarkan mekanisme ini yang pendapatnya 

tersebut juga dibenarkan oleh beberapa ahli fikih bahkan dianjurkan karena 

dianggap memiliki maslahat yang besar bagi kesejahteraan manusia.9 

Dalam mekanisme asuransi berbasis tradisional, asuransi hanya dikenal 

sebagai tempat pemindahan dari risiko atau bahaya yang mengancam 

seseorang, dari satu individu ke individu lainnya. Berbeda dengan asuransi 

era ini, asuransi di sejumlah Lembaga Keuangan Perbankan maupun non 

Bank digunakan sebagai sarana berinvestasi dan dikenal dengan sistem 

asuransi modern. Menanggapi perkembangan aktivitas ekonomi dalam 

bentuk asuransi, Para ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda atasnya. 

Ulama fikih klasik yang pertama kali membahas mengenai asuransi 

adalah Ibn Abidin yang bermadzhab H>{anafi. Ibn Abidin menjelaskan dalam 

kitabnya Hasyi>yah Ibn ‘Abidin bahwa asuransi yang dicontohkan olehnya 

berupa pembayaran premi seorang pedagang kepada pemilik kapal apabila 

hendak menyewa sebuah kapal, dan apabila kapal tersebut musnah, maka 

premi yang sudah dibayarkan menjadi pengganti atas barang atau kapal 

tersebut. Hal ini menurutnya haram hukumnya karena dianggap mewajibkan 

                                                                 
9
 Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6. 
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sesuatu untuk si pedagang atas sesuatu yang tidak lazim atau iltizamu ma>la 

yalzamu.10  

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa larangan Ibn Abidin dalam 

pembayaran premi untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi di masa yang 

akan datang, merupakan pengingat akan asas utama yang dibangun dalam 

berasuransi yakni sikap saling tolong menolong (ta’a>wun) dari setiap 

individu yang lebih ditekankan.  

Lain halnya dengan Ibnu Abidin, Mustafa Ahmad az-Zarqa (1904-

1998) membolehkan segala jenis asuransi dengan catatan tidak ada nas yang 

melarang transaksi tersebut. Mustafa Ahmad az-Zarqa adalah seorang Guru 

Besar Fikih dan Hukum Perdata di Universitas Yordania dan Universitas 

Damaskus. Karyanya yang berjudul “Az-Zarqa’ Aqdu at-Tàmin wa Mauqifu 

as-Syar’i >yah al-Isla>mi>yah Minhu” menuai kontroversi dari banyak kalangan 

ulama fikih modern yang tidak sependapat dengannya, yaitu setelah adanya 

pernyataan resmi secara aklamasi oleh Dewan Fikih Islam akan pengharaman 

asuransi niaga.11 Pemikirannya tersebut sangat berseberangan dalam 

interpretasi pakem fikih klasik. Dalam membahas mengenai asuransi, az-

Zarqa telah melakukan ijtihad terhadap konsep takdir, ikhtiyar, dan 

interpretasi institusi aqilah dan diyat dalam fikih klasik. 

Sementara itu, Muhammad Abu Zahrah seorang guru besar Universitas 

Al-Azhar Kairo, memiliki pendapat yang berbeda dari pemaparan Ulama 

                                                                 
10 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life dan General), (Jakarta: Gema Insani, 

2004), 59. 
11 Husain Husain Syahatah, Asuransi Dalam Perspektif  Syariah, cet. I, (Jakarta: 

AMZAH, 2006), 9. 
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Fikih tentang asuransi. Dalam bukunya yang berjudul at-Taka>ful al-Ijtima>’i 

fi al-Isla>m (Jaminan Sosial dalam Islam: diterbitkan oleh Da>r al-Fikri al-

Araby, Kairo, 1991), Muhammad Abu Zahrah membahas terperinci 

mengenai segala macam bentuk pertanggungan sosial dalam sebuah 

masyarakat Islam beserta sumber-sumbernya.  

Adapun pertanggungan dalam bentuk asuransi khususnya, pendapatnya 

berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh gurunya, Abdul Wahab Khalaf, 

yang menyepakati akan kebolehan asuransi dalam kategori apapun seperti 

yang disampaikan oleh Mustafa az-Zarqa’. Menurut Muhammad Abu 

Zahrah, asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi 

sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.12  

Selain itu landasan dasar tolong menolong tetap ada dalam 

implementasinya. Sedangkan dalam asuransi yang bersifat komersil, 

hukumnya haram menurutnya karena mengandung unsur-unsur yang dilarang 

dalam Islam dan juga ada indikasi pergeseran orientasi dalam aplikasi di 

lapangan. Muhammad Abu Zahrah mengambil dalil akan kebolehan asuransi 

seperti dalil yang dijadikan rujukan oleh Mustafa az-Zarqa dan melarang 

asuransi dengan dalil salah satunya karena masih terdapat hal-hal yang 

mengandung unsur riba, garar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi). 

Sesuai pemikiran Muhammad Abu Zahrah, menurut DSN-MUI akad 

dalam asuransi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu: akad tija>rah dan akad 

tabarru’. Akad tija>rah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan 

                                                                 
12 Hijrah Saputra, dkk. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan syariah Nasional 

MUI (CJakarta: Erlangga, 2014), 503.  
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tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan 

komersial. Yang dimaksud akad tija>rah adalah akad mud{a>rabah, sedangkan 

akad tabarru’ adalah hibah.13  

Dari beberapa pemaparan di atas, penulis ingin lebih dalam mengkaji 

konsep pemikiran taka>ful menurut Muhammad Abu Zahrah. Karena 

pendapat beliau sesuai dengan DSN-MUI yang tentunya sesuai dengan 

kondisi perasuransian syariah di Indonesia. Selain itu beliau juga sangat 

disegani sebagai ulama ushul fikih dan maqasid tentang pertanggungan dan 

asuransi baik sosial maupun niaga. Dalam karyanya Muhammad Abu Zahrah 

membahas seluk beluk pertanggungan sosial yang lebih menekankan unsur 

saling tolong menolong (ta’awu>n) dan tabarru’.14 Maka, penulis akan 

membahas tentang RELEVANSI FATWA DSN-MUI TENTANG 

ASURANSI SYARIAH DENGAN KONSEP TAKA<FUL MUHAMMAD 

ABU ZAHRAH. 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak pada uraian di atas, maka secara rinci masalah penelitian ini 

penulis uraikan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana relevansi fatwa DSN-MUI tentang akad Asuransi Syariah 

dengan konsep taka>ful Muhammad Abu Zahrah?  

2. Bagaimana relevansi fatwa DSN-MUI tentang pembayaran premi 

Asuransi Syariah dengan konsep taka>ful Muhammad Abu Zahrah? 

                                                                 
13 Ibid., 504.  
14 Muhammad Abu Zahra, at-Taka>ful al-Ijtima>’i fi al-Isla>m, (Kairo: Da>r al-Fikri al-

Araby, 1991), 83.  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan relevansi fatwa DSN-MUI tentang akad Asuransi 

Syariah dengan konsep taka>ful Muhammad Abu Zahrah 

2. Untuk menjelaskan relevansi fatwa DSN-MUI tentang pembayaran premi 

Asuransi Syariah dengan konsep taka>ful Muhammad Abu Zahrah 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Untuk menambah wawasan keilmuan terkait pemikiran Muhammad 

Abu Zahrah tentang akad dalam Taka>ful dan relevansinya dengan 

asuransi syariah di Indonesia. 

b. Untuk memberikan kontribusi terhadap disiplin keilmuan ekonomi 

Islam bagi akademisi dan praktisi khususnya ditinjau dari segi hukum 

Islam, sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan sistem 

asuransi syariah di Indonesia. 

2. Kegunaan praktis 

Untuk mengedukasi masyarakat dan mengembalikan ruh yang  

dibangun atas asas tolong menolong dalam operasional asuransi syariah. 
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E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah menampilkan teori yang relevan dengan 

pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti dan menampilkan penelitian 

terdahulu yang ada kaitannya dengan asuransi. Mey Wahyoko15, “Analisa 

Fiqih Terhadap Praktek BPJS”. Skripsi. STAIN Ponorogo. 2016. Tujuan 

Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh terhadap praktik 

BPJS dan analisis fiqh terhadap denda 2% yang dikenakan kepada nasabah 

apabila ada keterlambatan pembayaran premi. 

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sesuai dengan karakteristik dan 

praktik BPJS yang termaktub dalam UU BPJS maupun UU SJSN, maka 

praktek tersebut sesuai dengan salah satu bentuk muamalah dalam fiqh yaitu 

kafalah. Sedangkan denda yang diberikan kepada peserta BPJS yang telat 

dalam pembayaran iuran sebesar 2% adalah termasuk dalam hal riba karena 

pengambilan tambahan tanpa adanya praktek yang dibenarkan syariah. 

Skripsi karya Anita Eka Kurniasari, dengan judul “Analisis Fatwa 

DSN-MUI No. 53/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Terhadap 

Praktek Akad Tabarru’ di Kantor keagenan PT Prudential Ponorogo” Skripsi 

STAIN Ponorogo 2016. Tujuan Penelitian in adalah untuk mengetahui 

bagaimana praktik akad tabarru’ dan pengelolaan dana tabarru’ di Prudential 

Ponorogo, serta tindakan Prudential jika terjadi kelebihan atau kekurangan 

dari dana tabarru’.  

                                                                 
15 Mey Wahyoko, Analisa Fiqih Terhadap Praktek BPJS. (Skripsi. STAIN Ponorogo. 

2016). 
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Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad yang digunakan pada 

produk PRULink Syariah di PT Prudential Ponorogo adalah akad tabarru’ 

dan akad Asuransi Syariah. Sedangkan pengelolaan dana tabarru’ di 

Prudential yakni setiap dana kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh 

peserta akan dikelola oleh Prudential pusat. Tindakan yang dilakukan 

perusahaan Prudential jika terjadi kelebihan dana tabarru’ yaitu akan 

menyimpan dana sebagai dana cadangan dan akan memberikan kelebihan 

dana tersebut kepada pemegang polis setelah dikurangi klaim dan hutang 

kepada perusahaan jika ada.  

Sedangkan jika terjadi kekurangan dari dana tabarru’ yang digunakan 

untuk dana pertanggungan atau klaim peserta maka perusahaan prudential 

akan meminjam dari perusahaan asuransi lain dengan akad qard tanpa bunga 

atau meminjam ke reasuransi. Ketiga hasil penelitian di atas sudah sesuai 

dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang 

akad tabarru’.16 

Skripsi karya Hafidl, dengan judul “Tinjauan Terhadap Pemikiran 

Muhammad Abu Zahrah Mengenai Asuransi”. Undergraduate thesis, IAIN 

Sunan Ampel surabaya 1994. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui 

pemikiran Muhammad Abu Zahrah mengenai asuransi, serta apa dasar 

istimbath hukum Muhammad Abu Zahrah dalam masalah asuransi. Dan 

bagaimana pandangan ulama’ yang lain. Dalam pembahasan ini 

                                                                 
16 Anita Eka Kurniasari, Analisis Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN MUI/III/2006 Tentang 

Akad Tabarru’ Terhadap Praktek Akad Tabarru’ di Kantor keagenan PT Prudential Ponorogo. 

(Skripsi STAIN Ponorogo 2016). 
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menggunakan content analisis (Menganalisa isi buku buhutsu fi ar riba yang 

mengkaji asuransi) dengan cara mengaitkan pada dalil-dalil hukum untuk 

melihat sesuai atau tidaknya. Adapun kesimpulannya menurut pemikiran 

Muhammad Abu Zahrah bahwasannya asuransi bersifat sosial demi 

kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Muhammad Abu Zahrah dalam 

beristimbath hukum mengambil nash-nash yang ada, baik itu Al-Qur’an atau 

Al-Hadits dan beliau menolak asuransi apabila mengandung hal: gharar, 

Perjudian, Riba dan Saraf. Sedangkan ulama’ yang lain menggangap asuransi 

itu adalah masalah ijtihadiyah, dan metode yang di gunakan adalah 

maslakhah mursalah dan qiyas. Diantara ulama’ yang lain membahas 

asuransi terdapat pula pro dan kontra, sebagaian menolak dengan alasan 

bahwa premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis di putar 

dalam praktek riba.17 

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah ada 

yang membahas secara umum pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang 

asuransi, namun berbeda dengan penelitian yang akan diangkat penulis ini. 

Bedanya fokus penelitian terdahulu adalah terkait pendapat Muhammad Abu 

Zahrah tentang asuransi, sedangkan fokus penelitian ini terkait akad dan 

premi serta relevansinya dalam Asuransi Syariah di Indonesia dalam judul 

“Konsep Taka<ful Menurut Muhammad Abu Zahrah dan Relevansinya 

dengan Asuransi Syariah di Indonesia dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No: 21/Dsn-Mui/X/2001” 

                                                                 
17  Hafidl, Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah Mengenai Asuransi . 

(Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel surabaya 1994). 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Untuk penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode 

penelitian kepustakaan (library research)18, yaitu suatu penelitian yang 

sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan 

dengan persoalan yang diteliti. 

Dilihat dari sifat penelitian yang bersumber pada literatur, sifat 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan logika 

induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengalaman atas hal-hal 

atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat umum (generalisasi).19 Dimana data yang menjadi pusat studi ini 

dikumpulkan menjadi data verbal yang abstrak, bertumpu pada tulisan, 

pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang 

tema pokok penelitian penulisan karya ilmiah. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber 

datanya adalah pendapat atau pemikiran dari tokoh yang ada di 

beberapa buku. Adapun sumber primer 

1) Muhammad Abu Zahrah, At-Taka>ful al-Ijtima>’i fi al-Isla>m 

b. Sumber Data Sekunder 

                                                                 
18 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 125. 
19 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 57. 
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Sumber data sekunder adalah kajian-kajian yang membahas 

masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan, diantaranya: 

1. Hafidl, Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah 

Mengenai Asuransi. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel 

Surabaya 1994. Berisi tentang pemikiran Muhammad Abu Zahrah 

mengenai Asuransi Syariah, tatacara dan pembagiannya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik 

pengumpulan datanya adalah dengan mengambil dan mengumpulkan data 

dari buku, kitab, serta keterangan lain yang berkaitan dengan 

pembahasan.20 Yang dalam sumber tersebut terdapat pemikiran fuqaha’ 

yang dijadikan fokus penelitian. Dengan cara mengumpulkan, memilih, 

membaca, mencatat, menterjemah, menyarikan, mengklasifikasikan, 

mentabulasi bahan pustaka primer dan sekunder.21 

Serta, melihat data terdahulu untuk menemukan teori yang telah 

berkembang dan menghindarkan dari terjadinya duplikasi.22 Sehingga 

dapat menunjang pendalaman pemahaman serta kebenaran analisa 

mengenai pemikiran Muhammad Abu Zahrah  terkait konsep asuransi 

syariah. 

 

 

                                                                 
20 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996), 234.  
21 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 223.  
22 Moh. Nazir, Metode Penelitian Cet. 8, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 93. 
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4. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui 

penelitian buku-buku yang relevan dengan bahan primer dan sekunder 

yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pembahasan tokoh pemikiran 

Muhammad Abu Zahrah serta persoalan asuransi. Penyajian data 

dilakukan melalui penyeleksian data yang terkumpul, klasifikasi data, 

pemberian kode, penafsiran data, menarikkesimpulan dari data dan 

menghasilkan gagasan baru.23 penyusunan data yang diperoleh ke dalam 

karya ilmiah ini sesuai dengan rumusan permasalahan yang diajukan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penilaian kesesuaian data yang 

disajikan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah skripsi ini, maka penulis mengelompokkan 

pembahasan menjadi lima bab. Lebih jelasnya secara sistematika disusun 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir 

dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

kepustakaan, metodologi penelitian dan diakhiri dengan 

sistematika pembahasan. 

                                                                 
23 Ibid, 228-231.  
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BAB II : Konsep Taka>ful Muhammad Abu Zahrah  

Bab ini menerangkan tentang riwayat kehidupan, karya-karya 

serta konsep taka>ful  Muhammad Abu Zahrah. 

BAB III : Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah di Indonesia 

Bab ini berisi Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah di 

Indonesia terkait dengan Sejarah, akad dan premi asuransi 

syari’ah di Indonesia. 

BAB IV   : Analisa Relevansi Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah  

Dengan Konsep Taka>ful Muhammad Abu Zahrah 

Bab ini berisi analisa relevansi fatwa DSN-MUI tentang asuransi 

syariah dengan konsep taka<ful muhammad abu zahrah 

BAB V : Penutup 

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi 

kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran-

saran dari penulis. 
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BAB II 

KONSEP TAKA<FUL MUHAMMAD ABU ZAHRAH  

E. Biografi Muhammad Abu Zahrah 

1. Riwayat Hidup Muhammad Abu Zahrah 

Muhammad Ahmad Musthafa Ahmad Abdullah yang dikenal 

dengan Abu Zahrah dilahirkan pada 29 maret 1898 M di Mahallah al-

Kubra, Mesir.24 Muhammad Abu Zahrah adalah seorang intelektual publik 

Mesir, ulama besar, penulis, ahli fikih dan seorang ahli hukum Islam 

terkemuka di dunia Arab. Muhammad Abu Zahrah dibesarkan dalam 

sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam 

serta mementingkan ilmu agama. 

Dalam usia yang masih tergolong anak-anak, Muhammad Abu 

Zahrah telah menghafal al-Qur’an. Beliau juga sedah mengikuti pengajian 

yang ada di sekitar daerahnya. Pada saat itulah, muncul keinginan untuk 

mulai memperdalam dan fokus dalam mengkaji ilmu-ilmu syariah. 

Beliau menamatkan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar 

di Mesir, sehingga mendapat gelar “Al-Ustadz” yang dalam istilah 

universitas umum disebut Doktor. Kemudian ia dikirim ke Prancis dalam 

satu misi ilmiah yang disebut Bi’satul malik fouad I dimana ia 

memperoleh lagi titel doktor dalam ilmu hukum Islam. 

Ia kembali ke Mesir akan tetapi al-jami’ul Azhar yang sekarang 

dikenal dengan Universitas Al-Azhar masih belum bisa menerima 

                                                                 
24  Muhammad Abu Zahra, at-Taka>ful al-Ijtima>’i fi al-Isla>m, (Kairo: Dar al-Fikri al-

‘Araby, 1991), 5. 
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pembaharuan dalam hukum Islam itu. Karena pada waktu itu para ulama 

salaf memilih kembali ke Al-qur’an dan Hadits. Terlepas dari pandangan 

ulama salaf, Muhammad abu Zahrah dapat dikatakan sejalan dengan 

Mahmut Saltut. Tidak mendapat tempat di perguruan tinggi yang 

membesarkannya, akan tetapi mereka ditampung di Universitas Umum. 

Muhammad Abu Zahrah adalah salah seorang yang ditampung oleh 

Universitas Fouad 1, pada fakultas hukum jurusan hukum Islam. Sebagai 

seorang ahli yang selalu menegakkan pendapatnya dengan dengan naas 

Al-Qur’an dan Al-Hadits, pada akhir tahun 50 an ia menjadi guru besar 

pada universitas tersebut. 

Pada tahun 50 an, perubahan besar terjadi pada Universitas Al-

Azhar. Muhammad Abu Zahrah diminta untuk memberi kuliyah pada 

Universitas Al-Azhar tersebut, dalam rangka menggali ilmu-ilmu baru. 

Beliau juga memberi kuliyah Pada Ma’hadud Dirasatil Islamiyah (Islamic 

Institut Studies) yang didirikan oleh liga Arab. 

Muhammad Abu Zahrah diterima sebagai pengajar di Fakultas 

Ushuludin, Universitas al-Azhar. Materi yang yang diajarkannya adalah 

pelajaran Khita>bah (restorika pengucapan) dan perbandingan agama.25 

Ulama-ulama Islam yang menjadi gurunya ialah Muhammad Atif barakah 

(Guru di madrasah Ahmadi, Thanta), Muhammad Faraj Shanhuri, Abdul 

Wahab Azam, Ahmad Ibrahim Bik, Muhammad Khudri al-Afifi, Abdul 

                                                                 
25 Ibib, 6.  



30 
 

Wahab Khalaf, Abdul Jalil Isa, Muhammad al-Banna, Ali Khafif, Husain 

Wali, Ahmad Amin, Abdul Aziz al-Khuli, Mustafa Ana’i. 

Sebagai ahli hukum Islam terkemuka, beliau termasuk ahli yang 

produktif. Terutama tentang ahli hukum Islam terkenal sebagaimana 

imam-imam salafi : Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Ibnu Hanbal, 

Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hazm, ibnu Taimiyah, Imam zainal 

Abidin dan lain-lain. Pada masa ini Muhammad Abu Zahrah juga telah 

menerbitkan buku seputar retorika pengucapan (khita>bah), sejarah 

perdebatan (Ta>rikh al-Jida>l), agama-agama kuno (Diya>na>t al-Qadimah) 

dan isu-isu dalam agama nasrani (Muha>d}arat fi Nasra>niyyah).26  serta 

pembahasan buku-buku hukum Fiqih umum seperti hubungan 

internasional dan sebagainya yang mencapai 500 sampai 700 halaman.27 

2. Karya-karya Muhammad Abu Zahrah 

Muhammad Abu Zahrah merupakan seorang cendekiawan muslim 

yang memiliki wawasan luas dan juga sekaligus sebagai penulis, 

pengarang ulang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tulisan beliau 

yang dikumpulkan dalam bentuk buku yang isinya dalam bentuk 

penyederhanaan dan pengaktualisasian hukum lama dalam menghadapi 

suatu permasalahan yang timbul. Karya Muhammad Abu Zahrah tersebut 

dapat dikelompokkan dalam lima bidang, yaitu :28 

                                                                 
26 Herry Muhammad dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Depok: 

Gema Insani, 2006), 159.  
27 Muhammad Abu Zahra, at-Taka>ful al-Ijtima>’i fi al-Isla>m, (Kairo: Dar al-Fikri al-

‘Araby, 1991), 7-8.  
28 Ibid, 8. 
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a.  Bidang Fikih dan Ushul Fikih (Ekonomi dan Sosial) 

1) Us}u>l al-Fiqhi 

2) Ahka>m at-Tirka>h wa al-Mawa>ris 

3) Al-Miras ‘Inda al-Ja’fariyah 

4) Al-Ima>m Abu Hanafiyah Haya>tuhu wa ‘Asruhu wa ‘A>ra>uhu wa 

Fiqhuhu. 

5) Al-Ima>m Malik Haya>tuhu wa ‘Asruhu wa ‘A>ra>uhu wa Fiqhuhu. 

6) Al-Ima>m As-Syafi’i Haya>tuhu wa ‘Asruhu wa ‘A>ra>uhu wa 

Fiqhuhu. 

7) Al-Ima>m Ibnu Hanbal Haya>tuhu wa ‘Asruhu wa ‘A>ra>uhu wa 

Fiqhuhu. 

8) Al-Ima>m Zaid Haya>tuhu wa ‘Asruhu wa ‘A>ra>uhu wa Fiqhuhu. 

9) Al-Ima>m Ibnu Hazm Haya>tuhu wa ‘Asruhu wa ‘A>ra>uhu wa 

Fiqhuhu. 

10) Al-Ima>m Ibnu Taimiyah Haya>tuhu wa ‘Asruhu wa ‘A>ra>uhu wa 

Fiqhuhu. 

11) Al-Ima>m Shadiq Haya>tuhu wa ‘Asruhu wa ‘A>ra>uhu wa Fiqhuhu. 

12) Ta>rikh al-Maza>hib al-Fiqhiyyah 

13) Al-‘Uqu>bah fi al-Fiqhi Al-Isla>my 

14) Al-Jizyah fi al-Fiqhi Al-Isla>my 

15) Tanz{im al-Isla>m lil mujtama’29 

16) Us}u>l al-Fiqhi al-Ja’fary 

                                                                 
29 Ibib, 9.  
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17)  Al-Mujtama’ al-Insa>ni fi Zilli al-Isla>mi 

18) At-Taka>ful al-Ijtima>’i fi al-Isla>mi 

19)  Mausu’atu al-Fiqhi al-Isla>mi 

20) Al-Akhwa>l al-Syakhsiyyah 

21) Muqa>ranah Baina al-Fiqhi al-Isla>my wa al-Qa>nuni al-Ruma>ny 

22) Buhus fi Riba 

23) Syarhu Qanu>n al-Wasiyyah 

24) Al-‘Ala>qah al-Dauliyyah Z{illi al-Isla>mi 

25) Tanz{im al-‘Usrah wa Tanz{im al-Nasl 

26) Bahsu fi Qa>nun al-Usrah 

27) Muha>d{ara>ti fi al-waqfi 

28) Muha>d{ara>ti fi ‘Aqdi al-Zawa>j wa ‘A>sa>ruhu 

b.  Bidang Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

1) Al-Mu’jizah al-kubra (al-Qur’an) 

2) Tafsir al-Qur’an al-Kari>m, Zahrah at-Tafa>sir 

c.  Bidang Studi Agama 

1) Ta>rkh ad-Diya>na>t al-Qadimah 

2) Muha>d}ara>t fi al-Nasra>niyyah 

d.  Bidang Aqidah dan Pemikiran Islam 

1) Al-Wila>yah ‘Ala al-Nafsi 

2) Al-Aqidah al-Islamiyah 

3) Nuz{ariyyah al-Harb 

4) Bahsu fi as-Siya>sah al-Isla>miyyah 
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5) Al-Wahadah al-Isla>miyyah 

6) Al-Da’wah al-Isla>miyyah 

e.  Bidang Ilmu Dakwah 

1) Al-Khita>bah 

2) Ta>rikh al-Jadal30 

3) Khata>m an-Nabiyyin31 

F. Konsep Taka>ful Muhammad Abu Zahrah Tentang Akad dan Premi  

1. Konsep Taka>ful Muhammad Abu Zahrah Tentang Akad  

Muhammad Abu Zahrah adalah salah seorang cendikiawan muslim 

Mesir yang mempunyai pemikiran cemerlang dan luas dalam menganalisa 

dan menundukkan masalah pada profesinya terutama terhadap masalah-

masalah baru yang sedang berkembang dimasa sekarang ini yang dulunya 

belum terlintas dalam benak ulama’ salaf dikitab klasiknya. 

Konsep taka>ful  menurut Muhammad Abu Zahrah merupakan 

konsep pertanggungan sosial, atau konsep jaminan sosial (at-taka>ful al-

ijtima’i) secara umum. Jaminan sosial atau at-taka>ful al-ijtima’i berbeda 

dengan al-kafa>lah al-ijtima’iyyah. Perbedaannya adalah apabila jaminan 

sosial atau at-taka>ful al-ijtima’i merupakan tanggungjawab seluruh 

individu masyarakat atau jaminan sosial secara umum, sedangkan al-

kafa>lah al-ijtima’iyyah merupakan jaminan yang diberikan oleh hartawan, 

                                                                 
30 Ibid, 478-599.  
31 Muhammad Badrun, “Mengenal Muhammad Abu Zahrah Sebagai Mufassir”, At-

Ta’dib Vol. 6, 1 (juni 2011), 86-87. 
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negara atau pemerintah terhadap warga atau individu masyarakat yang 

membutuhkan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan.32 

Asuransi tersebut dapat diamati berdasarkan latar belakang lahirnya 

konsep Muhammad Abu Zahrah, yakni berupa perintah Allah SWT. 

kepada umat Islam untuk merealisasikan sikap al-amru bi al-ma’ruf wa 

an-nahy ‘an al-munkar dalam kehidupan masyarakat.33 Sehingga hal-hal 

yang dibahas dalam konsepnya berkaitan dengan upaya bergotong royong 

dan saling tolong menolong untuk kesejahteraan sosial. 

Pada dasarnya setiap individu mempunyai hak milik yang Allah 

SWT. berikan dengan segala batasannya.34 Misalkan, kepemilikan yang 

diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, pengambilan air, barang 

tambang, menggarap lahan mati, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga 

hak milik umum (kolektif) seperti harta bersama dalam rangka 

memelihara keadilan. Regenerasi moral dan menata struktur masyarakat 

yang sejahtera. Namun Muhammad Abu Zahrah berupaya mengelola hak-

hak tersebut agar tercipta sebuah kemaslahatan bagi seluruh umat. Mulai 

dari unit terkecil yakni keluarga, masyarakat dan negara.  

Maka, seruan untuk saling membantu individu yang lemah dan 

membutuhkan sangat ditekankan. Pemeliharaan hak-hak tersebut 

disalurkan melalui pengelolaan harta berupa nafkah dalam sebuah 

                                                                 
32 Abdul Latief Mahmud, at-Ta’min al-Ijtima>’i fi Daui asy-Syari’ah al-Isla>miyyah, 

(Beirut: Da>r an-Nafais, 1994), 155. 
33  Muhammad Abu Zahra, at-Taka>ful al-Ijtima>’i fi al-Isla>m, (Kairo: Da>r al-Fikri al-

‘Araby, 1991), 8-9. 
34 Ibid, 19. 
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keluarga, media zakat, sedekah dan wakaf.35 Inilah kewajiban yang 

ditekankannya bagi setiap individu muslim untuk saling bergotong 

royong dan membantu dengan segala hak yang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Skema kontruksi Taka>ful dalam asuransi menurut Muhammad 

Abu Zahrah 
 

Tidak hanya sebagai ulama fikih, Muhammad Abu Zahrah juga 

memiliki keahlian dalam bidang sosiologi. Beliau ingin memperhatikan 

bagaimana kesejahteraan sosial masyarakat Islam terealisasi. Walaupun 

pada masa kehidupannya terjadi huru-hara politik dan beberapa wacana 

modernisasi di lembaga-lembaga pendidikan, namun beliau tetap 

mengupayakan bagaimana dalam sebuah penetapan hukum, terdapat 

                                                                 
35 Muhammad Abu Zahra, at-Taka>ful al-Ijtima>’i fi al-Isla>m, (Kairo: Dar al-Fikri al-

‘Araby, 1991), 66-87.  
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unsur maslahat umat dan kesejahteraan sosial dengan prinsip syariah yang 

kuat.36 

Menurut beliau masalah asuransi merupakan masalah modern yang 

justru berkembangnya semakin pesat sejalan dengan pesatnya 

perkembangan manusia dan alat-alat yang serba mutakhir, dalam rangka 

membantu beban manusia itu sendiri. Sehingga merasa dirinya sudah ada 

yang menanggung bila terjadi suatu resiko yang mengakibatkan harta 

benda miliknya musnah atau bahkan jiwanya sendiri yang melayang. 

Dengan berkembangnya pemikiran manusia, maka berpengaruh pula 

pada perkembangan bentuk muamalah yang semula hanya terbatas dalam 

hal-hal tertentu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bentuk muamalah 

modern yaitu asuransi, yang masa-masa awalnya hanya terbatas pada 

jenis kelautan, kebakaran, dan jiwa saja. Namun sekarang menjadi 

beraneka ragam. 

Menanggapi persoalan asuransi, muhammad Abu zahrah termasuk 

kelompok yang hanya membolehkan bentuk asuransi sosial yang 

notabennya adalah non-profit, meskipun Muhammad Abu zahrah 

menyepakati kebolehan asuransi selain sosial yang sifatnya adalah tolong-

menolong(ta’a>wun).37 

Alur pemikiran Muhammad abu zahrah tentanng asuransi yang 

syarat akan kepentingan sosial tadi, berbeda dengan pendapat gurunya 

                                                                 
36 Sonhaji dan Muhammad Syafi’i Antonio, Teori dan Praktek yrn konomi Islam, 

Diterjemahkan dari Islamic Ekonomic: Theori and Practice Muhammad Abdul Manan, 304. 
37 Ibid., 26  
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yakni Abdul Wahab Khalaf yang berpendapat kebolehan asuransi dengan 

segala macam bentuknya. Menurut Muhammad Abu Zahrah, asuransi 

tidak bisa diterima begitu saja dalam memutuskan hukum halal haramnya. 

Beliau lebih memilah dan memilih beberapa asuransi dengan melihat dari 

nilai-nilai syariah yang terkandung didalamnya terutama asas saling 

tolong menolong (ta’a>wun), agar ruh atas per intah pelaksanaan hal 

tersebut dari implementasi kegiatan berasuransi tidak berangsur-angsur 

hilang.  

Alasan yang dikemukakan beliau adalah asuransi tersebut tidak 

mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Sebab didalamnya 

terdapat mad}arat serta maslahat. Oleh karena itu beliau menyatakan, 

bahwa asuransi yang dibolehkan atau halal hanyalah yang bersifat sosial 

dalam pengertian mampu menutupi dan memenuhi kebutuhan bagi yang 

tidak mampu.  

Menutupi kekurangan orang yang lemah serta bisa memberikan 

keselamatan pada setiap kelompok individu agar mudah dalam melakukan 

pekerjaannya serta melindungi demi kemaslahatan dan menolak 

kemadlaratan serta saling tolong menolong.38 

Pengambilan suatu hukum atas masalah tidaklah asal-asalan, 

sehingga hasil akhir tidak kontradiksi dan jauh dari hukum yang 

dikehendaki. Namun pengambilan hukum tersebut harus berpedoman 

pada nash-nash yang ada, sehingga yang akan diputuskan dapat 

                                                                 
38 Sonhaji dan Muhammad Syafi’i Antonio, Teori dan Praktek yrn konomi Islam, 

Diterjemahkan dari Islamic Ekonomic: Theori and Practice Muhammad Abdul Manan, 5. 
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dipertanggungjawabkan. Apabila terhadap masalah-masalah baru yang 

hukumnya belum didapati dalam fiqih klasik sebagaimna halnya asuransi.  

Karena praktek asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam 

al-qur’an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata menjelaskan tentang 

praktik asuransi. Al-qur’an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang 

mempunyai muatan nilai-nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau 

semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang 

diderita di masa yang akan datang. Dengan hal ini, praktik asuransi tidak 

dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip dalam praktik asuransi dalam 

Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia.39 Seperti 

disebutkan dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang memuat tentang nilai-

nilai asuransi Islam: 

Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerjasama40 

a) Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2 

                             

                                

                          

                         

                        

  

                                                                 
39 Abdul Manan, Hukum ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama, Cet.I, (Jakarta: Kencana, 2012),245.  
40 Ibid, 229.  
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“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.[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah 
haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nya.”41 

 

b) Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 185 

 

                           

                                 

                                  

                         

       

 

“(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 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.”42 

 

                                                                 
41 QS. Al-Maidah (5):2  
42  QS. Al-Baqarah (2):185 
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Dasar hukum Muhammad Abu Zahrah melarang asuransi :  

a.  Adanya unsur gharar didalam asuransi 

 Muhammad Abu Zahrah menolak asuransi pada masa sekarang 

ini dikarenakan ada unsur ketidak jelasan dalam transaksi. Oleh karena 

segala obyek akad tidak sah pelaksanaannya manakala di dalamnya 

didapati unsur gharar, yang mana hal itu digambarkm dalam suatu 

Hadits Rasulullnh perihal jual beli yang ada unsur ghararnya 

sebagaimana Hadits Nabi : 

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة

“Rasulullah melarang Jual beli anak yang masih dalam kandungan.”43 

Dari hadits tersebut, didapati suatu unsur yang belum pasti dan 

belum jelas atau tampak yung menjadi ciri-ciri gharar, serta dalam 

asuransi tersebut juga didapati ketidak jelasan dalam akadnya.  

b. Adanya unsur yang mirip perjudian.  

Terdapat unsur yang mirip dengan perjudian yakni nama sistem 

untung-untungan dimana anggotanya menyetorkan uang pada 

perusahaan tanpa tahu secara pasti apakah si tertanggung dapat 

musibah atau tidak. Sehingga ia mendapat ganti rugi akibat musibah 

tersebut. Padahal permainan untung-untungan semacam ini dengan 

                                                                 
43  Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 1, 658.  
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tegas dilarang dalan Al-Qur'an, dengan menggunakan kata “maisir” 

sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 : 

                               

                      

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 
bcrjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

pcrbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”44 

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa larangan perjudian itu 

karena si penjudi berusaha menumpuk kekayaan tanpa usaha, dan hal 

ini didapati dalam sistem asuransi yaitu si tertanggung menyetorkan 

uang premi dengan harapan yang belum pasti. 

c.  Mengandung unsur riba 

Penolakan beliau selanjutnya pada asuransi dikarenakan 

didalamnya mengandung unsur riba. Yakni penyetoran uang yang 

sedikit tapi mendapat uang banyak. Dasarnya yaitu memperniagakan 

uang itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikul suatu 

kewajiban.45 

Sesungguhnya riba yang seperti inilah yang tidak ada 

pertentangan diantara para ulama. Hingga muncullah pemikiran sistem 

                                                                 
44 QS. Al-Maidah : 90  
45  Muhammad Abu Zahra, at-Taka>ful al-Ijtima>’i fi al-Isla>m, (Kairo: Dar al-Fikri al-

‘Araby, 1991), 18. 
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riba dalam muamalah, dan itupun hanya terjadi pada masa sekarang 

ini.46 

d. Asuransi merupakan sharaf nasa’ 

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa sharaf semacam ini 

telah dilarang. Sebab menjadikan uang itu sendiri sebagai barang 

dagangan uang dijual dengan seumpamanya, dan dari situlah mendapat 

keuntungan.  

e. Adanya asuransi belum sampai pada sifat darurat 

Beliau mengomentari bahwa keberadaan asuransi ini bukan 

merupakan sesuatu yang bersifat darurat dalam stelsel perekonomian 

pasa saat ini. Namun tidaklah diragukan, bahwa manusia akan 

mengalami banyak kesulitan jika seluruh asuransi dilarang. Asuransi 

belumlah dapat dikatakan dalam kategori doruri, bahwa jika tidak ada 

jalan lain kecuali asuransi tersebut.47 

Dengan kata lain disebutkan di atas merupakan illat yang 

menjadikan asuransi komersil diharamkan. Untuk kategori asuransi 

yang sifatnya tolong menolong (ta'a>wun), beliau menganalogikan 

antara asuransi dengan akad mud}a>rabah dan kafa>lah. Illatnya adalah 

unsur saling menanggung (taka>ful) dan tolong menolong (ta'a>wun) 

yang ada pula pada bentuk pertanggungan sosial atau jaminan sosial 

yang merupakan upaya penyejahteraan masyarakat atau social 

oriented.  

                                                                 
46 Ibid, 34.  
47 Hamzah Ya’qub, t.j. (t.tp.: t.p., 1983), 313.  
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Adapun as}l landasan dasar yang digunakan adalah unsur-unsur 

yang diperbolehkan dalam bertransaksi dan dilarang secara umum. 

Walaupun dalil dalam transaksi asuransi tidaklah diuraikan secara jelas 

dan tegas, akan tetapi kandungan nilai yang terdapat dalam dalil-dalil 

yang berkaitan dengan sikap saling tolong menolong dan akad-akad 

yang diperbolehkan dalam berasuransi, menjadi landasan dasar 

diperbolehkannya transaksi tersebut.48 

Namun dari berbagai macam asuransi (secara umum yang non-

sosial atau komersial), beliau memfokuskan ketidak setujuannya pada 

asuaransi jiwa, sebab menurut beliau dalam asuransi jiwa terdapat 

unsur perjudian dan ketidak pastian serta bertentangan dengan konsep 

Islam tentang takdir. Akan tetapi secara umum beliau menyetuji 

asuransi sebab didalamnya tidak terdapat indikasi untuk 

mengeksploitasi melainkan adanya saling tolong menolong diantara 

sesama.  

2. Konsep Taka>ful  Muhammad Abu Zahrah Tentang Premi  

Dalam pembayaran premi, konsep beliau menggunakan teori 

induksi. Teori induksi adalah sebuah penalaran yang menggunakan 

proposisi-proposisi partikular yang berakhir pada proses generalisasi. 

Muhammad Abu Zahrah menggunakan premi-premi atas proposisi 

partikular yang berhubungan dcngan konsepnya dalam pertanggungan 

atau jaminan sosial. Sebagai contoh, salah satu instrumen konsepnya 

                                                                 
48 Sariya Mahmud Abdul Fatah, Dira>sat fi Us}ul al-Fiqh, (t.tp.: t.p., t.h.), 10 
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adalah pengelolaan nafkah pada sebuah keluarga dan pemberian nafkah 

atau sumbangan pada sanak keluarganya yang membutuhkan bantuan. 

Para ahli flkih pun bersepakat akan kewajiban bersedekah dan berinfak 

bagi individu yang berharta terhadap individu yang kurang mampu.49 

Upaya tersebut serupa dengan asal usul asuransi syariah yang 

sifatnya adalah tolong menolong dalam tatanan sosial yaitu 'a>qilah, 

dimana pihak keluarga saling bergotong royong untuk mengumpulkan 

dana sebagai diyat atas saudaranya yang terkena kafarat membunuh. 

Maka, hasil akhir dari proses induksi adalah premi-premi yang ada dalam 

pertanggungan sosial, ada dalam asuransi sosial. 

Dijelaskan bahwa Anda mungkin pernah mendengar ungkapan ad-

Diyat 'ala al'Aqilah yang merupakan uang yang sangat masyhur. Sebagian 

orang mengira bahwa kata ‘Aqilah berasal dari kata ’an ’akal, sehingga 

ungkapan itu diartikan denda yang dibebankan kepada orang yang berakal 

(sudah dewasa). Padahal tidak demikian, melainkan Aqilah merupakan 

istilah tersendiri. 

Dalam bahasa Arab, di antara makna al-'aql adalah denda dan al-

’aqil adalah orang yang membayar denda. Dalam beberapa kasus, Islam 

membebankan denda asuransi kepada orang lain (bukan yang melakukan 

pelanggaran). Namun, di dalam ad-Diyah, yang menjadi sebab adalah 

bukan kesengajaan, melainkan karena kekeliruan. Apabila ad-Diyah itu 

disebabkan kesengajaan, maka tidak ada asuransi yang memikul 

                                                                 
49  Muhammad Abu Zahra, at-Taka>ful al-Ijtima>’i fi al-Isla>m, (Kairo: Dar al-Fikri al-

‘Araby, 1991), 60-64. 
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tanggungjawab ini. Karena itu, disyaratkan agar kerusakan itu tidak 

disebabkan kesengajaan. Di dalam masalah ad-Diyah, para ulama berkata, 

"Wajib membayar denda terhadap sebagian kerusakan yang disebabkan 

kekeliruan seperti pembunuhan atau melukai karena kekeliruan atau 

kelalaian." 50 

Dalam asuransi sosial terdapat kemaslahatan masyarakat, baik itu 

diperankan antar kelompok maupun pemerintah. Sedangkan maslahat 

yang ada dalam masyarakat, terdapat pula maslahat dan kesejahteraan 

perindividu. 

Manusia tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat tanpa 

bergotong royong. Selain itu apabila 'a>qilah ditinjau berdasarkan Maqa>s}id 

asy-Syar’iah yang dikemukakan oleh Imam asy-Syatibi,  konsep tersebut 

termasuk dalam hal memelihara keturunan dan kehormatan atau hifz} an-

nasl. Sedangkan perkembangannya dalam asuransi syariah (taka>ful), 

maqa>s}id berkembang menjadi hifz} ma>l. 

Oleh karena itu, kebolehan asuransi itu tergantung pada sifatnya 

yaitu tolong menolong, karena hal inilah yang dikehendaki oleh Islam, 

bahwa bila ada anggota masyarakat yang menderita sakit maka 

masyarakat yang lain harus menolong dengan perelaan harta tanpa 

meminta imbalan apapun. Hal ini sesuai sabda nabi : 

“Perumpamaan seorang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang 
mereka bagaikan tubuh yang satu, apabila sebagian anggota merasa 

                                                                 
50  Murtadha Mutahhari, Asuransi dan Riba, Terj. (TK: Pustaka Hidayah, 1995), 312. 
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sakit, maka menjalarlah sakit itu keseluruh tubuh hingga tidak dapat 
tidur dan panas. (HR. Muslim)51 
 

Dalam sebuah hadith Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a 

َمْن َفر ََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الد ُّْنَيا, َفر ََّج اللُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب 

 َواللُه ِفْي َعْوِن اْلَعْبِد َماَداَم اْلَعْبُدِفْي َعْوِن َأِخْيِه )رواه مسلم( َيْوِم اْلِقَياَمِة,

 “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan 
dunia, Allah SWT. akan melepaskan kesulitan darinya pada hari 
kiamat, dan Allah SWT. senantiasa menolong hamba-Nya selama ia 
(suka) menolong saudaranya”52 
 
Dalam hadith tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling 

membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan 

kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya 

dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan 

apabila ini dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia 

dan akhirat baginya.  

Selain itu dalam hadith ini terlihat adanya anjuran agar 

melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana 

sosial (tabarru’) yang akan digunakan untuk membantu dan 

mempermudah urusan bagi orang atau anggota yang mendapatkan 

musibah.53 

 

 

                                                                 
51 A. Djazuli, Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam), 

(Jakarta: Kencana Prenada, 2005), 27-28.  
52 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 4, (Beirut: Da>r Ihya at-Turats al-‘Araby, tt ), 34. 
53 Ibid, 247.  
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BAB III 

FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA 

 A.  Perkembangan Asuransi  Syariah di Indonesia 

Perkembangan asuransi syariah tidak bisa lepas dari perkembangan 

asuransi  konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Praktik usaha 

yang mirip asuransi sudah dipraktikan di Italia Sejak 2000 SM. Pada waktu 

itu Para saudagar Italia membentuk “Collegia Tennirium” yaitu semacam 

lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim 

dan para anggota yang meninggal. Perkumpulan lain yang serupa dengan 

perkumpulan sebelumnya yaitu “Collegia Nititum” yang anggota-

anggotanya dari para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan 

kerajaan Romawi. Setiap anggota membayar sejumlah iuran dan bila salah 

seorang yang bernasib sial (meninggal dunia), maka bagi yang bernasib baik 

(fortunate) berkewajiban membantu dengan menggunakan dana yang telah 

dikumpulkan itu.54 

Pada abad Pertengahan di Inggris dibentuk suatu perkumpulan yang 

operasionalnya mirip dengan asuransi. Perkumpulan ini para anggotanya 

terdiri dari perkumpulan dari orang-orang yang sama pekerjaannya, seperti 

tukang batu, tukang besi, tukang kayu, dan tukang pembuat roti. 

Perkumpulan ini dinamakan “gilde”. Para anggota perkumpulan ini 

membayar iuran setiap bulan sebesar yang telah disepakati bersama. Apabila 

para anggota ada yang kena musibah, terutama apabila rumahnya terbakar, 

                                                                 
54 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Diskripsi dan Illustrasi, Cet. 

Ke-4, (Yogyakrta: Ekonisia FE-UII, 2007), 114.  
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maka kepada yang menderita kemalangan tersebut diberikan sejumlah uang 

yang diambil dari kas “gilde” tersebut. Kemudian (1680) di London berdiri 

beberapa asuransi kebakaran sebagai akibat dari peristiwa kebakaran dahsyat 

pada tahun 1666 yang melahap lebih dari 13.000 rumah dan sekitar 100 buah 

gereja. 

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi sangat diperlukan, maka pada 

abad XVIII bermunculan berbagai asuransi kebakaran di beberapa negara 

eropa, seperti di Inggris, Perancis, dan Belgia. Kemudian pada abad XIX 

mulai dikenal asuransi jiwa yang merupakan bagian dari asuransi laut. 

Gagasan mendirikan asuransi laut ini sudah dimulai sejak abad II oleh 

bangsa Romawi, yang kemudian memencar keseluruh Eropa pada abad XIV. 

Pada abad IX, asuransi jiwa awak kapal mulai dikenal di berbagai 

negara sampai saat ini. Perusahaan laut dan kebakaran yang pertama kali 

muncul di Indonesia adalah “Batavianshe Zee & Brand Assurantie 

Maatshappi” (1843). Kemudian pada 1912, lahir perusahaan asuransi jiwa 

Bumi Putra sebagai usaha pribumi.55 

Pada pra-Islam juga disebutkan dalam beberapa literatur hukum Islam 

bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa Arab yang mirip 

dengan kegiatan asuransi yang disebut dengan “’Aqilah”. ‘Aqilah adalah 

praktik yang biasa dilakukan oleh suku Arab dalam hal jika seorang anggota 

suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli 

waris korban pembunuhan itu akan mendapat bayaran sejumlah uang darah 

                                                                 
55 Ibid, 115.  
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(blood money) sebagai kompensasi yang diberikan oleh keluarga si 

pembunuh.  

Pemikiran dasar dari konsep aqilah ini adalah di mana suku Arab telah 

menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh 

sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk 

melakukan pembayaran uang kontribusi seperti itu dapat disamakan dengan 

pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi 

pembayaran sejumlah uang sebagaimana konsep aqilah dapat disamakan 

dengan penggantian kerugian (indemnity) pada praktik asuransi saat ini, 

sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris 

dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh ahli waris korban.56 

William Gibbon adalah orang yang pertama kali mempraktikkan 

kegiatan asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dengan 

manajemen secara baik. Dalam operasional asuransi sudah dipakai jasa 

seorang underwriter. Setiap perusahaan asuransi yang berdiri di Inggris 

diwajibkan untuk mendepositokan uangnya sebesar $ 20.000 pada 

Departemen Keuangan Pemerintah, uang ini akan dibayar kembali apabila 

dana jaminannya telah mencapai $ 40.000. 

Oleh karena di Inggris bisnis asuransi mengalami perkembangan yang 

cukup pesat, maka pada 1870 pemerintah Inggris mengeluarkan peraturan 

asuransi jiwa. Dalam peraturan ini setiap perusahaan diwajibkan menyimpan 

dana untuk kelangsungan usahanya dan semua penerimaan harus dilakukan 

                                                                 
56 Muhammad Ma’sum Billah, Principles and Practices of Takaful and Insurance 

Compared, (Kuala lumpur: IIUM, 2001), 17. 
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secara jelas. Selain dari itu, setiap perusahaan asuransi diwajibkan untuk 

melaporkan kondisi keuangannya untuk diperiksa oleh dewan yang telah 

ditunjuk selama lima tahun sekali. 

Selanjutnya, perkembangan asuransi telah memasuki fase yang 

memberikan muatan yang sangat besar sebagai aspek bisnis dalam mencari 

untung yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai sosial yang merupakan konsep 

awal sudah mulai ditinggalkan, hal ini terjadi setelah bisnis asuransi 

memasuki era Modern. Keberadaan asuransi konvensional ini apabila 

ditinjau dari hukum perikatan Islam termasuk akad yang haram sebab 

operasional asuransi konvensional ini mengandung unsur gharar, maysir, dan 

riba. Atas dasar ini, Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan 

bahwa praktik asuransi jiwa yang berkembang di Malaysia hukumnya 

haram.57 

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pakar hukum Islam 

mengadakan penelitian dan analisis terhadap syariat Islam. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa dalam syariat Islam termuat substansi tentang 

perasuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur 

gharar, maysir, dan riba. Melihat pada hasil penelitian tersebut, maka timbul 

pemikiran untuk mendirikan lembaga asuransi syariah. Gagasan ini sudah 

timbul tiga tahun sebelum berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia (1994) 

dan semakin kuat bersamaan dengan lahirnya Bank Muamalah Indonesia 

(1991). Berdasarkan pemikiran ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

                                                                 
57 Ibid, 139.  
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(ICMI) pada 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Tugu Mandiri sepakat 

memprakarsai berdirinya asuransi taka>ful dengan menyusun Tim 

Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia yang disingkat TEPATI.58 

Langkah awal yang dilakukan oleh TEPATI dalam membentuk 

asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi banding ke 

Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad Kuala Lumpur pada 7 s/d 10 

September 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada 19 

Oktober 1993 yang merekomendasi untuk segera dibentuk Asuransi Takaful 

Indonesia. Kemudian, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi 

takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk 

mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 23 Agustus 1994, 

Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan 

secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid, Jakarta. Izin operasionalnya 

diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor Kep-

385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.59 

PT. Syarikat Takaful Indonesia memiliki dua anak perusahaan yaitu 

Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada 25 Agustus 1994 dan PT. 

Asuransi Takaful Umum yang diresmikan oleh Mar'i Muhammad selaku 

Menteri Keuangan dan B.J. Habibie selaku Ketua ICMI pada 1 Iuni 1995. PT 

Syarikat Takaful Indonesia memiliki lingkup usaha yang lebih luas. Di 

                                                                 
58 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 

Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 140.  
59 Ibid., 141.  
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samping dalam bidang asuransi juga bergerak dalam bidang usaha leasing, 

anjak piutang, dan pegadaian yang berdasarkan syariat Islam. Selain itu, ada 

beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit syariah 

seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumi Putra, dan 

Jasindo. 

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia termasuk hitungan 

terlambat dibanding dengan perkembangan asuransi syariah di luar negeri. 

Sudah dimulai tahun 1968 dengan berdirinya The United Insurance 

Company Ltd. Kemudian berdirinya beberapa perusahan asuransi lainnya 

seperti Islamic Insurance Co. (1979), Al Baraka Insurance Co. (1984). Arab 

Saudi dimulai dengan berdirinya perusahaan asuransi Islam seperti Islamic 

Universal Insurance (1986), menyusul lahirnya Islamic Takaful and Re 

Takaful Co. (1986). Tunisia dimulai dengan berdirinya BEIT Ladar Ettamine 

Toursi Saudi (1985). Emirad Arab (UEA) dimulai dengan berdirinya The 

Islamic Arab Insurance Co. (1980) yang kemudian dilanjutkan dengan 

berdirinya Aliance Insurance dan Oman Insurance Co. (1985). Brunei lahir 

Insurance Islam Taib Sendirian Behad (1993), Malaysia ditandai dengan 

lahirnya Syarikat Takaful Malaysia BHD (1984) yang kemudian dilanjutkan 

dengan berdirinya beberapa perusahan takaful yang lain.60 

Pada akhir abad ke-20 negara non-muslim telah membuka perusahaan 

asuransi yang bernuansa Islam seperti Turki dengan berdirinya perusahaan 

Ihlas Sigarta As (1993). Australia dengan berdirinya Takaful Australia 

                                                                 
60 Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 82.  
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(1993), Bahamas berdirinya perusahaan asuransi Islam Takaful & Re Takaful 

(1993), Ghana berdirinya perusahaan asuransi Metropolitan Insurance Co. 

Ltd. ( 1993), Luxembourg berdirinya Takaful S.A (formerly Islamic Takaful 

Co.) (1982), Senegal berdirinya Sosar Al Amane (Al Baraka Group) (1993), 

Singapura dimulai dengan berdirinya Ayarikat Takaful Singapura (1995), 

Tinidad berdirinya Takaful T&T pada tahun 1999, Srilangka berdirinya 

perusahaan asuransi Islam Amana Srilangka (Pre) pada tahun 1999, US 

(Chicago) berdirinya perusahaan asuransi Islam Tailaka Investments, Inc. 

(1996) dan Takaful USA Management Service LLC (1996), Trinidad & 

Tobago berdirinya perusahaan asuransi Islam Taakful & T. Friendly Society 

(1999). 

Dikalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia seperti 

Nahdhatul Ulama, dalam Munasnya di Bandar Lampung (1992) telah 

memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram, kecuali memenuhi 

ketentuan-ketentuan: pertama: asuransi tersebut harus mengandung 

tabungan (saving), kedua: peserta yang ikut program asuransi harus berniat 

menabung, ketiga: pihak perusahaan asuransi menginvestasikan dana peserta 

dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam yaitu bebas dari gharar, 

maysir; dan riba; dan keempat: apabila peserta mengundurkan diri sebelum 

jatuh tempo, dana yang telah dibayarkan pada pihak asuransi tidak hangus.  

Selain dari itu, jika suatu ketika pihak penanggung terpaksa tidak 

dapat membayar uang premi, maka: pertama, uang premi tersebut menjadi 

utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung; kedua, hubungan antara 
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pihak tertanggung dan pihak penanggung tidak terputus; ketiga, tabungan 

milik tertanggung tidak hangus; keempat, apabila sebelum jatuh tempo 

tertanggung meninggal dunia, ahli warisnya berhak mengambil sejumlah 

uang disimpannya.61 

Tentang asuransi kerugian, Musyawarah Nasional Nahdhatul Ulama 

juga mengeluarkan keputusan bahwa hal itu diperbolehkan. dengan 

ketentuan: pertama, apabila asuransi kerugian tersebut merupakan 

persyaratan bagi objek-objek yang menjadi anggunan bank. kedua, apabila 

asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari karena terkait dengan 

ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang impor 

dan ekspor. 

Adapun untuk asuransi sosial, Musyawarah Nasional Nahdhatul Ulama 

memutuskan bahwa hal itu dapat dibenarkan (diperbolehkan), dengan 

ketentuan: pertama, asuransi sosial tidak termasuk akad muawad}ah, tetapi 

akad syirkah tabwum'ah, kedua: diselenggarakan oleh pemerintah sehingga 

kalau ada kerugian ditanggung oleh pemerintah. dan jika ada keuntungan. 

dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.62 

  Di kalangan Muhammadiyah, Muktamar Tarjih Muhammadiyah di 

Malang (1989) memutuskan mengharamkan asuransi karena dalam asuransi 

itu mengandung unsur gharar, maysir, dan riba. Ketentuan ini dikecualikan 

dari asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Taspen, Astek, 

                                                                 
61 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah, Halal & Maslahat, (Tiga serangkai, Solo: 2007) hal 

25-28  
62 Ibid, 29 
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Jasa Raharja, dan Perum Asabri. Bentuk seperti asuransi ini tidak dilarang 

karena banyak mengandung kemaslahatan daripada madaratnya. 

Ormas Islam yang lain yang mengeluarkan fatwa tentang asuransi 

adalah PERSIS (Persatuan Islam) yang didirikan oleh A. Hasan, Bandung. 

Melalui Majelis Hisbah dalam sidang ke-12 tanggal 26 Juni 1995 di Bandung 

ditetapkan bahwa: pertama, semua asuransi konvensional yang ada saat ini 

mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Kedua, sedangkan gharar, maysir 

dan riba hukumnya haram. ketiga, adapun takaful dapat dijadikan alternatif 

pengganti dengan catatan takaful itu harus berusaha menyempurnakan apa 

yang telah ada.63 

Melihat kepada berbagai pandangan tentang hukum asuransi tersebut, 

dapat diketahui bahwa para ahli hukum Islam mempermasalahkan tiga unsur 

yang ada dalam asuransi yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi 

pertanggungan, dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Bahaya yang 

dipertanggungkan sifatnya tidak pasti terjadi, premi pertanggungan pun 

tidak selalu sesuai dengan yang tertera dalam polis, dan jumlah uang ganti 

rugi sering kali dan pada umumnya jauh lebih besar daripada premi yang 

dibayarkan kepada perusahaan asuransi.  

Memerhatikan berbagai pandangan para pakar Hukum Islam terhadap 

asuransi, ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan, dan ada pula 

yang mengatakan bahwa asuransi itu merupakan Sesuatu yang syubhat, 

maka dicarilah jalan keluar dengan memberikan alternatif bentuk asuransi 

                                                                 
63 Ibid, 29  
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yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam. 

Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 

telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga yang ditarik oleh 

perusahaan asuransi yang mengelola dana premi melalui deposito di bank 

konvensional. Untuk mendukung operasional asuransi syariah di Indonesia 

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 

21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syarah. 

Oleh karena itu Perkembangan asuransi syariah di masa yang 

diharapkan akan terus berkembang, seiring dengan membaiknya 

perkembangan perekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun 

perusahaan syariah di Indonesia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan 

jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, diharapkan 

di waktu yang akan datang produk-produk asuransi yang bernilai syariah 

dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Diharapkan pula, ada perusahaan 

asuransi konvensional dalam operasionalnya tidak hanya menghendaki profit 

dan bonafit saja, tetapi bersedia mengalihkan operasionalnya kepada prinsip 

syariah yang mendasarkan operasionalnya kepada prinsip tolong-menolong 

dan kejujuran yang sempurna.64 

 

 

 

 

                                                                 
64  Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 75. 
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 B.  Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Asuransi Syariah di Indonesia  

Asuransi syariah merupakan praktek tanggung menanggung diantara 

sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami resiko yang 

dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta 

itu sendiri.  

Konsep taka>ful yang juga merupakan asas konsep asuransi Islam, 

ditegakkan di atas tiga prinsip, yaitu: 

1. Prinsip Saling Bertanggung Jawab  

2. Prinsip Saling Bekerja Sama dan Saling Membantu  

3. Prinsip Saling Melindungi65  

Secara operasional, umumnya asuransi yang sesuai dengan Syariah 

memiliki sistem yang mengandung hal-hal sebagai berikut: 

1. Mempunyai akad taka>ful (tolong menolong, saling menanggung) untuk 

memberikan santunan atau perlindungan atas musibah yang akan datang. 

2. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengelola dana. Dana tersebut   

diinvestasikan sesuai dengan instrumen Syariah seperti muda>rabah, 

musya>rakah, wadi>ah dan waka>lah. 

3. Premi memiliki unsur tabarru atau mortalita (harapan hidup) 

4. Pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis, terbatas pada 

kisaran 30 % dari premi sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat 

terbentuk pada tahun pertama yang memiliki nilai 70 % dari premi. 

                                                                 
65 Wirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2005), hal 227-232. 
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5. Dari rekening tabarru’ (dana kebajikan seluruh peserta) sejak awal sudah 

diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong  

6. Mekanisme pertanggungan pada asuransi Syariah adalah sharing of risk. 

Apabila terjadi musibah semua peserta ikut (saling) menanggung dan 

membantu. 

7. Keuntungan (profit) dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai 

prinsip bagi hasil (muda>rabah), atau dalam akad tabarru’ dapat berbentuk 

hadiah kepada peserta dan ujrah (fee) kepada pengelola.  

8. Mempunyai misi akidah, sosial serta mengangkat perekonomian umat 

Islam atau misi iqtisa>di.66 

Dalam sebuah masyarakat Islam, kesejahteraan sosial hanya dapat 

terwujud apabila setiap individu saling bekerjasama dan tolong menolong 

terhadap individu yang lainnya. Hal ini merupakan konsep dasar yang 

digunakan oleh masyarakat Islam dalam melakukan asuransi.  

Konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tersebut, 

senada dengan asas ilahiyah dan ibadah dalam sebuah perjanjian akad yang 

dilakukan. Saling tolong menolong dan bekerjasama diartikan sebagai 

Takaful yakni sebuah konsep asuransi yang berlandaskan syariah Islam atau 

asuransi syariah.  

Sementara itu akad-akad yang dapat digunakan dalam berasuransi 

syariah sangat ditentukan juga oleh tujuan ber-akad dari kedua belah pihak 

dalam melakukan transaksi tersebut berdasarkan asas kebebasan berakad. 

                                                                 
66 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama (Jakarta: Kencana, 2014), 271-272.     
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Oleh karena itu, apabila seseorang hendak berasuransi sekaligus berinvestasi, 

maka akad yang digunakan adalah muda>rabah, musya>rakah, atau 

semacamnya. Namun apabila murni untuk berasuransi syariah, maka akad 

yang tepat untuk digunakan adalah akad wakalah dengan rincian akad antara 

perusahaan asuransi dan peserta adalah wakalah, sedangkan antara peserta 

asuransi adalah akad hibah.67 

Secara umum, berdasar (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 

Pedoman Umum Asuransi Syari'ah) ketika peserta asuransi ikut dalam 

program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad, Akad yang 

diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar 

(penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), 

barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah: 

1. Akad Tijarah 

Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. 

Bentuk akadnya menggunakan mudhorobah. Jenis akad tijarah dapat 

diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, 

dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak 

yang belum menunaikan kewajibannya.  

Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah 

diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai 

pengelola (Mudorib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai 

pemilik uang (shohibul mal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang 

                                                                 
67

 https://id.wikipedia.org/wiki/Takaful diakses pada Sabtu tanggal 26 Mei 2018 

pukul 13.00 WIB  

https://id.wikipedia.org/wiki/Takaful
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premi yang diakadkan dengan akad tijaroh akan dikembalikan Akad-Akad 

di dalam Asuransi Syariah beserta bagi hasilnya.68 

2. Akad Tabarru’ 

Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan 

tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan 

komersial. Kemudian akad dalam akad tabarru adalah akad hibah dan 

akad tabarru’ tidak bisa berubah menjadi akad tijaroh. Dalam akad 

tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk 

menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan 

bertindak sebagai pengelola dana hibah.  

Akad Tabarru' adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana 

dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di 

antara para Peserta, yang tidak bersifat clan bukan untuk tujuan komersial 

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentaang 

Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha 

Reasuransi dengan Prinsip Syariah).  

Menurut fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:53/DSN-MUI/III/2006 

Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syari’ah menyatakan, bahwa 

kedudukan para Pihak dalam akad tabarru’ adalah: 

                                                                 
68 Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syari'ah 
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a. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan 

digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa 

musibah 

b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima 

    dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu, dan secara kolektif selaku 

    penanggung (mu’ammin/mutabarri’) 

c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas 

    dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. 

Akad Tabarru' wajib memuat sekurang-kurangnya : 

a. kesepakatan para peserta untuk saling tolong menolong (ta'awuni) 

b. hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu: 

c. hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok 

d. cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/ klaim 

e. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kcmbali 

oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta 

f. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian Surplus 

Underwriting; 

g. ketentuan lain yang disepakati (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan 

Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).69 

                                                                 
69 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad 

Tabarru’Pada Asuransi Syari’ah 
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 Untuk akad tijaroh dan akad tabarru’ ini, ada beberapa akad yang 

mengkuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi : 

1. Akad Wakalah bil Ujrah 

2. Akad Mudharabah 

3. Akad Mudharabah Musytarakah 

C. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembayaran Premi Asuransi Syariah di Indonesia  

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, premi adalah 

kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan 

sesuai dengan kesepakatan dalam akad.70 Premi pada asuransi syariah adalah 

sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan 

dan tabarru’.  

Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi dan akan 

mendapatkan alokasi bagi hasil (mud}arabah) dari pendapatan investasi bersih 

yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan dana tabarru’ adalah derma atau 

dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika 

sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat 

asuransi. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada 

peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa 

klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi.  

Pengertian premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban 

tertanggung, di mana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh 

penanggun untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung. Premi 

                                                                 
70 Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah   
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biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah pertanggungan, di 

mana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap 

resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan tetapi 

hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.71  

Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa premi 

merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung 

kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas 

pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Mengenai 

pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian 

pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran 

maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.72  

Premi asuransi jiwa yang dibayarkan pihak nasabah (tertanggung) 

kepada pihak asuransi (penanggung) besarnya berbeda-beda tergantung 

berbagai faktor. Pada asuransi jiwa, harga premi dipengaruhi faktor internal 

dan eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang datangnya dari pihak 

penanggung (perusahaan asuransi jiwa) bukan dari pihak tertanggung 

(nasabah asuransi jiwa). Faktor tersebut antara lain: 

a. Hasil investasi perusahaan 

                                                                 
71 Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, (t.tp.: t.p., t.h.), 41.  
72 https://www.aaji.or.id Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk Unit Link – 

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) 

  

https://www.aaji.or.id/
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b. Biaya yang diperhitungkan atas pengeluaran, pajak, dan laba. 

c. Manfaat perlindungan premi. 

2. Faktor Eksternal 

Selain faktor internal perusahaan, harga premi asuransi jiwa murni 

juga ditentukan oleh faktor yang bersumber dari pihak tertanggung. 

Beberapa faktor eksternal adalah: 

a. Umur 

b. Jenis Kelamin 

c. Pekerjaan 

d. Kesehatan 

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam 

rekening tabarru’, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai 

iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, 

dan dibayarkan bila: 

1. Peserta meninggal dunia  

2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).  

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat 

Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi 

(klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan 

menurut prinsip mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan 

perjanjian kerjasama antara perusahaan (takaful) dan peserta. Dalam 

pengelolaan dana tabarru’, menurut fatwa DSN No:53/DSN-MUI/III/2006 

tentang Tabarru’ pada Asuransi Syariah menetapkan tiga aturan berikut: 
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1. Pembukuan dana Tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya. 

2. Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan 

dibukukan dalam akun tabarru’. 

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

berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau 

memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujrah.73 

Pada asuransi syariah sumber pembayaran klaim diperoleh dari 

rekening tabarru’. Yaitu rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta, 

yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan 

saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah SWT meninggal 

dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan dan sebagainya. 

Jadi bertaka>ful adalah saling menolong dengan landasan dan sistem asuransi 

yang berdasarkan syariat Islam. Maka pengeluaran tabarru’ benar-benar 

dihayati dalam konteks ibadah yaitu semata-mata hanya mengharapkan 

pahala dan ridha Allah SWT.74 

G. Pedoman Umum Asuransi Syariah (Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-

MUI/X/2001) 

1. Ketentuan Umum Asuransi Syariah 

a. Asuransi Syariah (ta'min, taka>ful atau tad}amun) adalah usaha saling 

melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui 

investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan pola 

                                                                 
73 Fatwa DSN No. 53/2006 tentang akad tabarru’ pada Asuransi Syariah 
74 (Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life dan General), (Jakarta: Gema Insani, 

2004), 315. 
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pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad 

(perikatan) yang sesuai dengan syariah.  

b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah 

yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, 

zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan maksiat. 

c. Akad tija>rah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan 

komersial.  

d. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan 

kebajikan dan tolong-menolong. bukan semata untuk tujuan komersial 

e. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah 

dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam 

akad. 

f. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh 

perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.  

2. Akad dalam Asuransi 

a. Akad yang dilakukan peserta dengan perusahaan terdiri dari atas akad 

tija>rah atau akad tabarru’. 

b. Akad tija>rah yang dimaksud dalam dalam ayat (1) adalah mud}arabah. 

Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. 

c. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan: 

1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan 

2) Cara dan waktu pembayaran premi  
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3) Jenis akad tija>rah atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang 

disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.  

3. Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijdrah dan Tabarru’  

a. Dalam akad tija>rah (mud}arabah), perusahaan bertindak sebagai mud}arib 

(pengelola) dan peserta bertindak sebagai Shahib al-ma>l (pemegang 

polis). 

b. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan 

digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. 

Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.  

4.  Ketentuan dalam Akad Tija>rah dan Tabarru’ 

a.  Jenis akad tija>rah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak 

yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga 

menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan 

kewajibannya.  

b. jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tija>rah.  

5. Jenis Asuransi dan Akadnya  

a. Dipandang dari segi jenisnya asuransi, terdiri atas asuransi kerugian 

dan asuransi jiwa.  

b. Sedangkan akad bagi kedua jenis asumsi tersebut adalah mud}arabah 

dan hibah.  

6. Premi dalam Asuransi syariah ialah: 

a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tija>rah dan jenis akad 

tabarru’. 
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b. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syaraiah dapat 

menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa 

dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak 

memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. 

c. Premi yang berasal dari jenis akad mud}arabah dapat diinvestasikan dan 

hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. 

d. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ dapat diinvestasikan.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
75 Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syari'ah 
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BAB  IV 

ANALISA RELEVANSI FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI 

SYARIAH DENGAN KONSEP TAKA<FUL MUHAMMAD ABU ZAHRAH 

A. Analisa Relevansi Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah dengan 

Konsep Akad Taka>ful Muhammad Abu Zahrah 

Praktik asuransi syariah tidaklah disebutkan secara tegas dalam Al-

qur’an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata menjelaskan tentang praktik 

asuransi. Al-Qur’an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai 

muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar 

tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi 

terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. 

Dalam Al-Qur’an Al-Ma>idah ayat 2, Allah berfirman: 

                           

         

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-
Nya”.76 
 
Maka, beliau Muhammad Abu Zahrah lebih memilah dan memilih 

beberapa asuransi dengan melihat dari nilai-nilai syariah yang terkandung 

didalamnya terutama asas saling tolong menolong (ta’a>wun), agar ruh atas 

perintah pelaksanaan hal tersebut dari implementasi kegiatan berasuransi 

tidak berangsur-angsur hilang. 

                                                                 
76 QS Al-Maidah (5):2  
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Alasan yang dikemukakan beliau adalah asuransi tersebut tidak 

mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Sebab didalamnya 

terdapat madlarat serta maslahat. Oleh karena itu beliau menyatakan, bahwa 

asuransi yang dibolehkan atau halal hanyalah yang bersifat sosial dalam 

pengertian mampu menutupi dan memenuhi kebutuhan bagi yang tidak 

mampu. 

Asuransi tersebut dapat diamati berdasarkan latar belakang lahirnya 

konsep Muhammad Abu Zahrah, yakni berupa perintah Allah SWT. kepada 

umat Islam untuk merealisasikan sikap al-amru bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an 

al-munkar dalam kehidupan masyarakat.77 Sehingga hal-hal yang dibahas 

dalam konsepnya berkaitan dengan upaya bergotong royong dan saling 

tolong menolong untuk kesejahteraan sosial. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Konsep 

Muhammad Abu Zahrah merupakan konsep pertanggungan sosial, atau 

konsep jaminan sosial (at-taka>ful al-ijtima’i) secara umum. Jaminan sosial 

atau at-taka>ful al-ijtima’i berbeda dengan al-kafa>lah al-ijtima’iyyah. 

Perbedaannya adalah apabila jaminan sosial atau at-taka>ful al-ijtima’i 

merupakan tanggungjawab seluruh individu masyarakat atau jaminan sosial 

secara umum, sedangkan al-kafa>lah al-ijtima’iyyah merupakan jaminan yang 

diberikan oleh hartawan, negara atau pemerintah terhadap warga atau 

                                                                 
77  Muhammad Abu Zahra, at-Taka>ful al-Ijtima>’i fi al-Isla>m, (Kairo: Da>r al-Fikri al-

‘Araby, 1991), 8-9. 
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individu masyarakat yang membutuhkan demi terwujudnya kesejahteraan 

dan \keadilan.78 

Selain itu pada bab 3 juga telah dijelaskan bahwa konsep taka>ful yang 

juga merupakan asas konsep asuransi Islam, ditegakkan di atas tiga prinsip, 

yaitu: 

1. Prinsip Saling Bertanggung Jawab  

2. Prinsip Saling Bekerja Sama dan Saling Membantu  

3. Prinsip Saling Melindungi79  

Sebagaimana yang tertulis dalam fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 

tentang pedoman umum asuransi syariah, yang menerangkan bahwa asuransi 

syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara 

sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru’ 

yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 

akad atau perikatan yang sesuai syariah.80 

Dijelaskan juga pada bab sebelumya. Secara operasional, umumnya 

asuransi yang sesuai dengan Syariah memiliki sistem yang mengandung hal-

hal sebagai berikut: 

1. Mempunyai akad taka>ful (tolong menolong, saling menanggung) untuk 

memberikan santunan atau perlindungan atas musibah yang akan datang. 

                                                                 
78 Abdul Latief Mahmud, at-Ta’min al-Ijtima>’i fi Daui asy-Syari’ah al-Isla>miyyah, 

(Beirut: Da>r an-Nafais, 1994), 155. 
79 Wirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2005), hal 227-232. 
80

 Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syari'ah 
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2. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengelola dana. Dana tersebut   

diinvestasikan sesuai dengan instrumen Syariah seperti muda>rabah, 

musya>rakah, wadi>ah dan waka>lah. 

3. Premi memiliki unsur tabarru atau mortalita (harapan hidup) 

4. Pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis, terbatas pada 

kisaran 30 % dari premi sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat 

terbentuk pada tahun pertama yang memiliki nilai 70 % dari premi. 

5. Dari rekening tabarru’ (dana kebajikan seluruh peserta) sejak awal sudah 

diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong  

6. Mekanisme pertanggungan pada asuransi Syariah adalah sharing of risk. 

Apabila terjadi musibah semua peserta ikut (saling) menanggung dan 

membantu. 

7. Keuntungan (profit) dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai  

prinsip bagi hasil (muda>rabah), atau dalam akad tabarru’ dapat berbentuk 

hadiah kepada peserta dan ujrah (fee) kepada pengelola.  

8. Mempunyai misi akidah, sosial serta mengangkat perekonomian umat 

Islam atau misi iqtisadi. 81 

Oleh sebab itu konsep at-taka>ful al-ijtima’i ini selaras dengan praktik 

asuransi syariah di Indonesia yang saat ini terus mengalami peningkatan, 

seiring dengan membaiknya perkembangan perekonomian dunia. Karena 

konsep akad taka>ful Muhammad Abu Zahrah lebih mengutamakan nilai-nilai 

syariah yang terkandung didalamnya, terutama asas saling tolong menolong 

                                                                 
81 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama (Jakarta: Kencana, 2014), 271-272.  
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(ta’a>wun). Sehinggan sesuai dengan mekanisme penerapan kontrak asuransi 

berprinsip syariah di Indonesia, yang menggunakan akad tabarru’.  

B. Analisa Relevansi Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah dengan 

Konsep Pembayaran Premi Taka>ful Muhammad Abu Zahrah 

Dalam pembayaran premi, Muhammad Abu Zahrah menggunakan 

premi-premi atas proposisi partikular yang berhubungan dcngan konsepnya 

dalam pertanggungan atau jaminan sosial. Sebagai contoh, salah satu 

instrumen konsepnya adalah pengelolaan nafkah pada sebuah keluarga dan 

pemberian nafkah atau sumbangan pada sanak keluarganya yang 

membutuhkan bantuan. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam sebuah 

hadith Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a 

َمْن َفر ََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الد ُّْنَيا, َفر ََّج اللُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب 

 َواللُه ِفْي َعْوِن اْلَعْبِد َماَداَم اْلَعْبُدِفْي َعْوِن َأِخْيِه )رواه مسلم( ِقَياَمِة,َيْوِم اْل

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan dunia, 
Allah SWT. akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan 
Allah SWT. senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) 
menolong saudaranya”82 
 
Dalam hadith tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu 

antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup 

yang dideritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya dianjurkan untuk 

membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini 

                                                                 
82 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 4, (Beirut: Da>r Ihya at-Turats al-‘Araby, tt ), 34. 
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dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat 

baginya.  

Selain itu dalam hadith di atas terlihat adanya anjuran agar 

melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana 

sosial (tabarru’) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah 

urusan bagi orang atau anggota yang mendapatkan musibah.83 

Upaya tersebut serupa dengan asal usul asuransi syariah yang sifatnya 

adalah tolong menolong dalam tatanan sosial yaitu 'a>qilah. dimana pihak 

keluarga saling bergotong royong untuk mengumpulkan dana sebagai diyat 

atas saudaranya yang terkena kafarat membunuh. Maka, hasil akhir dari 

proses induksi adalah premi-premi yang ada dalam pertanggungan sosial, ada 

dalam asuransi sosial.  

Oleh karena itu, kebolehan asuransi itu tergantung pada sifatnya yaitu 

tolong menolong, karena hal inilah yang dikehendaki oleh Islam. Sesuai 

fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, premi adalah kewajiban peserta 

untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad.84 Selain itu, premi pada asuransi syariah 

merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas 

dana tabungan dan tabarru’.  

Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syaraiah dapat 

menggunakan rujukan. Misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan 

tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan 

                                                                 
83 Ibid, 247.  
84 Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah  
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unsur riba dalam perhitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ 

dan mud}orobah dapat diinvestasikan, serta hasil investasinya dibagi-hasilkan 

kepada peserta.85 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka konsep premi menurut 

Muhammad Abu Zahrah juga ada dalam Asuransi Syariah di Indonesia. 

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 bahwa  

pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tija>rah dan jenis akad tabarru’ 

karena sama-sama mengutamakan prinsip saling tolong menolong. 

Selaian itu pada bab 3 juga dijelaskan bahwa, asuransi syariah sumber 

pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru’. Yaitu rekening dana 

tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan 

dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada 

yang ditakdirkan Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah 

kerugian materi, kecelakaan dan sebagainya. Jadi bertaka>ful adalah saling 

menolong dengan landasan dan sistem asuransi yang berdasarkan syariat 

Islam. Maka pengeluaran tabarru’ benar-benar dihayati dalam konteks 

ibadah yaitu semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah 

SWT.86 

 

 

                                                                 
85 Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syari'ah 
86 (Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life dan General), (Jakarta: Gema Insani, 

2004), 315. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah memaparkan pembahasan dalam penelitian ini dari bab demi 

bab, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prinsip akad asuransi syariah di Indonesia, berdasar fatwa No:21/DSN-

MUI/X/2001 dan fatwa No:53/DSN-MUI/III/2006 menggunakan akad 

tija>rah dan akad tabarru’. Hal itu relevan dengan konsep taka>ful 

Muhammad Abu Zahrah yang menganalogikan asuransi dengan akad 

tija>rah dan tabarru’, illatnya adalah unsur saling menanggung (taka>ful dan 

tolong menolong) 

2. Sistem pembayaran premi menurut fatwa No:21/DSN-MUI/X/2001, 

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

tabarru’. Maka, sesuai dengan konsep taka>ful Muhammad Abu Zahrah 

yaitu sama-sama mengutamakan prinsip saling tolong menolong 

B. Saran  

1. Asuransi merupakan sebuah transakasi yang bertujuan unruk mengurangi 

resiko yang terjadi dalam kehidupan. Apabila asuransi dilakukan dengan 

prinsip syariah, hendaknya segala sesuatu yang berkaitan dilakukan 

dengan berprinsip syariah. 

2. Asuransi Syariah pada masa ini tidak hanya sebagai wadah saling tolong 

menolong atau bergotong royong, melainkan sebagai sarana untuk meraih 

keuntungan berinvestasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian lagi 



77 
 

terhadap konsep taka>ful menurut Muhammad Abu Zahrah. Untuk 

menumbuhkan kembali kesadaran dari masyarakat bahwa pentingnya 

bekerja sama membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. 

3. Pada penelitian ini hanya bersifat teori saja. Maka, untuk kebutuhan 

penelitian berikutnya dapat menggunakan penelitian lapangan yang lebih 

mendalam mengenai lembaga asuransi syariah terkait fungsi, tugas dan 

perincian dana dari lembaga asuransi.  
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