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ABSTRAK 

 
Fitriani, Lailatul. “Implementasi Fatwa DSN MUI No 21/DSN – MUI/X/2001  Tentang 
Pedoman Umum Asuransi Syariah pada Produk Investasi  Sejahtera Syariah di 
AXA Mandiri cabang Ponorogo” Skripsi. Jurusan  Hukum Ekonomi Syariah 
Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN)  Ponorogo. Pembimbing Agung Eko 
Purwana, SE, MSI 
 
Kata Kunci: Implementasi, Fatwa DSN MUI. 

Dewasa ini perkembangan asuransi syariah di Indonesia sangat signifikan 
disamping asuransi konvensional. Akan tetapi dalam operasionalnya, asuransi syariah 
telah mempunyai pedoman sendiri sebagai dasar hukum yang sesuai dengan konsep 
syariah Islam yaitu Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001. Seperti halnya AXA 
Mandiri yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri, mengeluarkan produk asuransi 
syariah yaitu Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah yang merupakan jenis asuransi 
jiwa di mana peserta asuransi bisa berasuransi sekaligus berinvestasi. Dalam prakteknya, 
akad asuransi syariah di AXA Mandiri menggunakan akad wakalah dan mudharabah. 
Selain itu, di AXA Mandiri proses pembayaran dana kontribusi dilakukan dengan 
autodebit card atau rekening tabungan yang artinya dalam pembayarannya langsung 
didebet dari rekening peserta, dan dananya dapat diambil kapan saja. Berangkat dari latar 
belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
“Implementasi Fatwa DSN MUI No 21/DSN – MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 
Asuransi Syariah pada Produk Investasi Sejahtera Syariah di AXA Mandiri cabang 
Ponorogo”.  

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan masalah yang meliputi hal-hal 
sebagai berikut: pertama, Implementasi Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 pada 
Akad dalam Produk Asuransi Investasi Sejahtera Syariah di Axa Mandiri Ponorogo, 
kedua, Implementasi Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 pada pelaksanaan 
operasional produk Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah di Axa Mandiri 
Ponorogo, ketiga, Implementasi Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 pada 
pembayaran dana klaim pada Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah di Axa 
Mandiri Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi. 
Sedangkan analisa data menggunakan metode induktif dengan meninjau Fatwa DSN MUI  
dan Pedoman Umum Asuransi. 

Dalam hasil penelitian skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
pertama, akad dalam Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah sudah sesuai 
dengan fatwa  DSN MUI No 21/DSN – MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi 
Syariah, karena dalam AXA tersebut telah menggunakan risk sharing di mana setiap 
peserta asuransi memiliki dua peran, ditolong dan menolong sesuai akad tijarah dan 
tabarru‟. Kedua, pelaksanaan operasional dalam Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera 
Syariah sudah sesuai dengan fatwa  DSN MUI No 21/DSN – MUI/X/2001 tentang 
Pedoman Umum Asuransi Syariah, karena AXA Mandiri sebagai pemegang amanah dari 
peserta dan memperoleh bagi hasil. Ketiga, untuk pembayaran dana klaimnya juga sudah 
sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 karena pembayaran klaimnya 
diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal dan dana klaimnya diambil dari dana 
tabarru’. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam berinteraksi dengan segala upaya manusia mengharapkan 

kebutuhannya terlengkapi diantara kebutuhan tersebut yang paling pokok 

adalah kebutuhan ekonomi. Karena kebutuhan ini menunjang kebutuhan lain. 

Maka manusia dengan segala cara berusaha untuk dapat mencari jalan keluar 

jika terjadi masalah dalam kegiatan ekonomi tersebut. 

Dengan usaha yang dilakukan manusia tersebut, mereka akan 

memperoleh kemakmuran dan kententraman dalam hidupnya. Namun pada 

dasarnya usaha dalam mencapai kemakmuran dan ketentraman itu harus 

disesuaikan pada aturan yang ditetapkan oleh Allah. Salah satu sunnah Allah 

yang berlaku pada diri manusia adalah eksistensinya yang lemah dan 

ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa dirinya. Hanya 

Allahlah Dzat yang maha perkasa dan Maha Mengetahui atas segala yang 

terjadi di alam semesta, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum. Sebagai 

makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya 

tidak akan mampu hidup tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Hal 

tersebut didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 2: 

                                   

             

”Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan 

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
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betakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 

(QS. al-Maidah[5]:2).
1
 

 

Dalam industri jasa yang paling banyak digeluti sekarang ini adalah 

yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, 

seperti perbankan dan asuransi. Salah satu yang semakin berkembang seiring 

dengan meningkatnya kemakmuran rakyat adalah perkembangan industri 

asuransi. Sekarang ini banyak sekali produk perlindungan yang diberikan 

oleh pihak asuransi. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kesehatan, 

pendidikan, hari tua, harta benda maupun kematian. Salah satu kebutuhan 

hidup yang tak kalah penting adalah perlindungan. Banyaknya penduduk 

yang khawatir akan jaminan keselamatan hidupnya.
2
  

Hal ini yang mendorong berkembang pesatnya perusahaan asuransi 

yang ada di Indonesia. Melihat banyaknya minat penduduk Indonesia yang 

berminat dengan asuransi memunculkan banyak perusahaan asuransi yang 

memberikan inovasi dan produk-produk asuransi yang mereka tawarkan. 

Sekarang  ini industri asuransi telah menjadi suatu bidang usaha atau bisnis 

yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan 

ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi terutama dalam bidang 

pendanaan. Dalam perkembangan usahanya asuransi tidak hanya memberi 

dampak positif bagi pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang 

terlibat didalamnya, tetapi juga memberikan keuntungan pada seluruh 

anggota masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada dana yang dikumpulkan oleh 

                                                           
1
 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Indah Pes,1994), 157. 

2
 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2003), 179. 
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perusahaan asuransi melalui penarikan premi bagi pemegang polis yang oleh 

perusahaan asuransi akan diinvestasikan lebih lanjut di bidang bisnis yang 

produktif. 
3
 

Melihat perkembangan asuransi yang signifikan, asuransi yang ada 

pada saat ini tidak hanya asuransi konvensional akan tetapi beberapa tahun 

terakhir marak asuransi yang menawarkan produk dengan berbasis syari‟ah. 

Produk asuransi yang berbasis syari‟ah ini diharapkan mampu menarik 

nasabah sehingga dapat berkembang pesat sama halnya dengannya asuransi 

konvensional.  Melihat hal ini Majelis Ulama Indonesia atau MUI kemudian 

mengeluarkan fatwa yang membahas persoalan ini. MUI berharap produk 

syari‟ah yang dikeluarkan tidak melenceng dari syari‟at. Menurut fatwa No. 

21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian 

Asuransi Syariah (ta’min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi 

dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui bentuk asset 

dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 

risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
4
 Dengan 

adanya fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 diharapkan produk-produk asuransi 

yang berbasis syari‟ah sesuai dengan ketentuan syari‟ah Islam yang ada.
5
  

Asuransi juga diatur dalam undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang 

usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, 

dengan mana pihak pennggung mengikatkan diri kepada tertanggung,  

                                                           
3
 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya…, 179.  

4
 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari’ah (Life and General), (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2004),311  
5
  Burhanudin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), 103. 
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menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau 

tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, 

yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau seseorang yang 

dipertanggungkan.
6
 

Asuransi Syari‟ah menghilangkan unsur gharar, maisir, dan riba dengan 

cara menerapkan beberapa akad dan prinsip yang diberikan secara syar‟i. Akad 

yang digunakan dalam asuransi syari‟ah terdiri dari akad tijarah dan akad 

tabarru’. Asuransi syari‟ah juga menerapkan konsep ta‟awun untuk membantu 

peserta yang mengalami musibah melalui mekanisme dana tabarru’. Asuransi 

syari‟ah memiliki karakteristik yang membedakannya dengan asuransi 

konvensional yang salah satunya adalah dengan adanya Dewan Pengawas 

Syari‟ah yang berfungsi sebagai prinsip operasional yang digunakan, produk 

yang ditawarkan dan kebijakan  investasi yang dilakukan oleh menejemen 

asuransi takaful (Syari‟ah). 

Saat ini, banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan 

berbagai jenis polis asuransi yang dapat digunakan atau dimiliki oleh setiap 

masyarakat, salah satu produk polis asuransi yang ditawarkan  adalah 

Bancassurance. Bancassurance  merupakan produk patungan atau kerjasama 

antara Bank Penerbit kartu kredit atau rekening tabungan dengan Perusahaan 

Asuransi. Dalam hal ini, Bank bertugas untuk menjual dengan direct atau tele 

                                                           
6
 Undang-undang  No 2 tahun 1992 tentang perasuransian.. 
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marketing dan proses pembayaran untuk itu dapat dilakukan dengan autodebet 

credit card atau rekening tabungan. Sedangkan perusahaan asuransi, bertugas 

dalam segala hal yang berhubungan dengan Polis Asuransi, dimulai dari 

penerbitan polis, klaim asuransi, perubahan polis, pemulihan polis, dan lain-

lain.
7
 

Berkembang pesatnya usaha-usaha pertanggungan atau perasuransian di 

Indonesia, baik itu pertanggungan kerugian atau pertanggungan jiwa yang 

diselenggarakan pemerintah atau swasta menuntut masyarakat untuk mengerti 

akan tujuan dan manfaat dari salah satu bentuk polis asuransi. Salah satu 

perusahaan yang menggunakan sistem Bancassurance adalah AXA Mandiri, 

AXA Mandiri merupakan perusahaan patungan antara PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk dan AXA Group, sinergi tersebut merupakan gabungan dua 

perusahaan besar dengan kekuatan financial serta keahlian dibidang perbankan 

dan asuransi. AXA Mandiri memiliki beberapa varian produk asuransi 

diantaranya asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi 

kecelakaan, sampai dengan investasi. Saat ini AXA Mandiri fokus pada 

asuransi jiwa yang menyediakan program unit link dan asuransi tambahan 

sebagai alternatif jaminan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan 

nasabah. Di dalam AXA Mandiri tersebut yang paling menarik adalah 

mengenai unit link asuransi syariah. 

Unit link syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha 

saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak 

                                                           
7
 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 01/1-W/F-1/11-III/2016 laporan  hasil Penelitian   
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melalui investasi dalam bentuk asset. Sistem unit link ialah dimana harga 

saham unit link, nilai investasi adalah nilai unit dengan menggunakan harga 

beli unit pada hari berikutnya dan harga unit dapat berubah sewaktu-waktu. 

Harga ini tergantung  pada kinerja investasi yang di pilih dan tergantung pada 

resiko investasi. AXA Mandiri mengeluarkan produk unit link syariah yaitu 

salah satunya AXA Mandiri Investasi Sejahtera Syariah. 
8
 

AXA Mandiri Investasi Sejahtera Syariah merupakan asuransi jiwa unit 

link berbasis syariah yang dipasarkan melalui channel bancassurance (bisnis 

yang menggabungkan produk-produk asuransi murni dengan produk investasi) 

dengan manfaat hasil investasi optimal sesuai dengan jenis dana investasi 

pilihan, santunan meninggal dunia sebesar 100% uang pertanggungan nilai 

investasi. Jenis dana yang tersedia untuk produk AXA Mandiri Investasi 

Sejahtera Syariah ini adalah saham, sukuk dan pasar uang. 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 

pedoman umum asuransi syari‟ah bahwa akad yang sesuai dengan syariah, 

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

zhulam (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Telah 

diterapkan bahwa akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri 

dari akad tijarah dan atau akad tabarru’. Dalam akad tijarah, perusahaan 

bertindak sebagai (pengelola) dan peserta bertindak sebagai (pemegang polis) 

dan dalam akad tabarru’, peserta memberikan hibah yang akan digunakan 

                                                           
8
 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 07/2-W/F-1/11-III/2016  laporan  hasil Penelitian   
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untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan 

sebagai pengelola dana.
9
 

Dalam  Mandiri Investasi Sejahtera Syari‟ah ada aturan baku yaitu 

nasabah baru dapat menginvestasikan dananya pada produk Mandiri Investasi 

Sejahtera Syari‟ah minimal sebesar Rp 15.000.000,- dan setelah diproyeksikan 

selama 10 tahun dana tersebut akan berkembang menjadi Rp. 58.211.000,- juga 

akan meperoleh perlindungan asuransi jiiwa dengan uang pertanggungan 

sebesar Rp. 18.750.000,-. Peserta asuransi membayarkan kontribusi ke 

perusahaan sebesar yang sudah direncanakan peserta setelah kesepakatan awal 

dengan perusahaan. Kemudian perusahaan membaginya menjadi dua bagian, 

yaitu pada kontribusi untuk asuransi dan kontribusi untuk investasi (top up). 

Pertama, pada asuransi akan dibagi menjadi dua bagian lagi yaitu pada iuran 

tabarru’ dan ada yang diinvestasi. Pada iuran tabarru’ nantinya akan 

berkumpul antara iuran tabarru’ semua peserta asuransi yang digunakan untuk 

uang pertanggungan peserta asuransi (kumpulan dana tabarru’).
10

 

Menurut fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman 

umum asuransi syari‟ah dalam penerapan pelaksanaan operasional asuransi 

diantaranya pengelola asuransi syari‟ah hanya boleh dilakukan oleh suatu 

lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah, sedangkan perusahaan 

memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad 

                                                           
9
 Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang  Pedoman Umum 

Asuransi Syariah.  
10

 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor:03/D/F-1/12-III/2016 Laporan Hasil Penelitian.  
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tijarah (mudharabah), dan dari pengelola dana akad tabarru’ (hibah) 

perusahaan asuransi syari‟ah memperoleh ujroh (fee).
11

 

 Dalam AXA Mandiri kontribusi dana yang diterima dari peserta 

dimasukkan kedalam rekening tabarru’ yaitu rekening yang disediakan untuk 

dana kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta jika sewaktu-waktu 

mengalami atau tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri peserta, 

yang pihak perusahaan memasukkannya ke dana tabarru’ 50% dan 

mendistribusikannya 30% kepada pemegang polis selanjutnya “kumpulan 

dana” tersebut kemudian di kembangkan melalui investasi proyek yang 

dibenarkan dalam Islam dan rekening ujrah yaitu kelebihan 20% itu dibagi 

kepada perusahaan sebagai pengelola asuransi.
12

 

Fatwa DSN MUI No 21/DSN – MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah mengenai pembayaran dana klaim pada asuransi yakni klaim 

dapat dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian, klaim 

dapat berbeda jumlahnya sesuai dengan premi yang dibayarkan, klaim atas 

dasar akad tijarah sepenuhya merupakan hak peserta dan merupakan 

kewajiban perusahaan untuk memenuhinya, sedangkan klaim dalam akad 

tabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas 

yang disepakati dalam akad.
13

 

Pembayaran klaim dalam AXA Mandiri, ketika peserta meninggal dunia 

peserta mendapat uang pertanggungan sebesar 125% dari kontribusi tunggal 

                                                           
11

 Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang  Pedoman Umum 

Asuransi Syariah.  
12

 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 09/2-W/F-2/11-III/2016 laporan hasil penelitian 
13

 Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang  Pedoman Umum 

Asuransi Syariah. 
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dan nilai investasi apabila peserta meninggal dalam masa pertanggungan, dan 

untuk peserta yang kecelakaan mendapat uang pertanggungan sebesar 250% 

dari kontribusi tunggal ditambah investasinya. Dalam AXA Mandiri ini untuk 

mengefisienkan dana yang sudah di Asuransikan, apabila terjadi musibah 

kecelakaan atau meninggal dunia pada peserta maka dana klaim tidak bisa 

diberikan sekaligus. Dana klaim dapat diambil hanya sebagian saja sedangkan 

sisanya dapat di ambil ketika jatuh tempo atau masa perjanjiannya habis.
14

 

Berdasarkan uraian tentang fatwa DSN/MUI tentang yang dijadikan 

sebagai landasan atau pedoman bagi operasional lembaga Asuransi Syari‟ah di 

Indonesia terhadap realisasi dan praktik yang terjadi di lembaga Asuransi AXA 

Mandiri, terdapat hal-hal yang menarik yaitu penerapan dalam proses 

pembayaran kontribusi dilakukan dengan autodebet card atau rekening 

tabungan, dan dananya dapat diambil kapan saja. Maka dari itu, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian di salah satu produk AXA Mandiri dengan 

mengambil judul “Implementasi Fatwa DSN MUI No 21/DSN – MUI/X/2001 

Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada Produk Investasi Sejahtera 

Syariah di AXA Mandiri cabang Ponorogo” . 

 

B. Penegasan Istilah  

1. Implementasi, dalam penelitian ini implementasi merupakan pelaksanaan 

atau penerapan atas pedoman umum asuransi Syari‟ah terhadap produk 

Mandiri  Investasi Sejahtera Syariah di AXA Mandiri cabang Ponorogo 

                                                           
14

 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 10/2-W/F-2/11-III/2016 laporan hasil penelitian  
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2. Fatwa DSN MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 

Asuransi Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian Asuransi Syariah 

(ta’min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-

menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dalam bentuk asset 

dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 

risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah 

3. Produk Investasi Sejahtera Syari‟ah merupakan asuransi jiwa unit link 

berbasis syariah yang dipasarkan melalui channel bancassurance (bisnis 

yang menggabungkan produk-produk asuransi murni dengan produk 

investasi).  

 

C. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana  Implementasi Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 

pada Akad dalam Produk Asuransi Investasi Sejahtera Syariah di Axa 

Mandiri Ponorogo? 

2. Bagaimana  Implementasi Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 

pada pelaksanaan operasional produk Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera 

Syariah di Axa Mandiri Ponorogo? 

3. Bagaimana  Implementasi Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 

pada pembayaran dana klaim pada Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera 

Syariah di Axa Mandiri Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui lebih jelas implementasi fatwa DSN MUI terhadap 

akad dalam Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah di Axa Mandiri 

Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui lebih jelas implementasi fatwa DSN MUI terhadap 

mekanisme Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah di Axa Mandiri 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana implementasi fatwa DSN MUI 

terhadap pembayaran dana klaim apabila terjadi musibah terhadap 

tertanggung maupun penanggung ketika masih dalam masa tanggungan 

pada Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah di Axa Mandiri 

Ponorogo. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan 

penulis, maka penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Adalah manfaat penelitian yang masih berupa konsep-konsep, 

memerlukan pengembangan lebih lanjut, sebagai kegunakan tidak 

langsung. Manfaat ini berkaitan dengan penyusunan konsep-konsep dasar 
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dengan berbagai perangkat, seperti metode, teknik, dan instrument.
15

 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi hasanah ilmu pengetahuan serta pemikiran 

hukum Islam di bidang muamalat yang berkaitan dengan Asuransi Syariah 

khususnya tentang implementasi fatwa DSN MUI No 21/DSN – 

MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. 

2. Manfaat Praktis 

Adalah manfaat dari penelitian yang akan kita lakukan yang dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini 

berhubungan erat dengan kegunaan suatu penelitian untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan manusia, dan dapat dirasakan oleh peneliti maupun 

subyek yang diteliti.
16

 Sehingga, manfaat praktis dari penelitian adalah 

bagi AXA Mandiri diharapkan sebagai motivasi, koreksi, maupun acuan 

dalam melaksanakan akad muamalah khususnya tentang penerapan 

asuransi syari‟ah. Bagi pihak lain (masyarakat), peneliti berharap pada 

penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang aktual dan juga faktual 

terkait AXA Mandiri cabang Ponorogo, khususnya dalam produk Asuransi 

Investasi Sejahtera Syari‟ah. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir 

mengenai Asuransi Syariah.  

 

 

                                                           
15

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 158. 
16

 Ibid. 158.  
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F. Telaah Pustaka 

Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan asuransi syariah 

berfungsi untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertama, terdapat skripsi Ricky 

Herdian Mahasiswa UPN “Veteran” Surabaya yang berjudul “Implemantasi 

UU Nomer 2 tahun  1992 tentang Usaha Perasuransian dalam Penyelesaian 

Klaim bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa di AIA Financial cabang Malang” 

dalam penelitian ini membahas tentang implementasi perasuransian menurut 

UU Nomer 2 tahun 1992. Asuransi dan lembaga asuransi sebagai lembaga 

peralihan risiko mempunyai peranan penting. Usaha perasuransian sebagai 

salah satu lembaga keuangan non Bank ini sangat penting peranannya dalam 

rangka pembangunan bidang ekonomi karena dengan usaha ini bisa 

menghimpun dana yang digali dari masyarakat melalui perolehan premi 

tertanggung. AIA FINANCIAL Cabang Malang sebagai salah satu 

perusahaan asuransi jiwa di Indonesia selalu berupaya untuk mengembangkan 

jasa produknya dibidang perasuransian, selain guna menjual jasa kepada 

pelanggan, disisi lain sebagai investor dari tabungan masyarakat. Namun di 

dalam pelaksanaannya, AIA FINANCIAL Cabang Malang seringkali 

mengalami hambatan-hambatan, khususnya pada saat pelaksanaan 

penyelesaian klaim asuransi jiwa itu sendiri. Pelaksanaan perjanjian asuransi 

jiwa pada perusahaan asuransi AIA FINANCIAL Cabang Malang telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang 
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Hukum Dagang (KUHD), serta Undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang 

usaha perasuransian.
17

 

Kedua, karya Miswanto Hadinoto yang berjudul “Analisa Fiqh 

Terhadap Mekanisme Premi Pada Asuransi Takaful Pendidikan (Fulnadi) 

PT. Asuransi Takaful Cabang Surabaya” membahas tentang analisa fiqh 

pemisahan dana Premi pada asuransi takaful pendidikan (fulnadi) dalam 

asuransi takaful keluarga cabang Surabaya diperbolehkan karena dala 

pemisahan premi didasarkan atas ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

MUI  tentang pedoman umum asuransi syariah. Serta pemisahan dana yang 

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang wakalah bil ujroh 

yang memperbolehkan pemotongan fee atas premi yang dimiliki peserta.
18

 

Dari beberapa skripsi yang penulis sebutkan di atas, ada beberapa 

persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu meneliti mengenai 

asuransi. Sedangkan perbedaannya pada penelitian pertama meneliti tentang 

implementasi UU nomer 2 tahun 1992 mengenai usaha perasuransian dalam 

penyelesaian klaim bagi pemegang polis, penelitian kedua meneliti tentang 

analisis fiqh terhadap mekanisme premi pada asuransi takaful pendidikan. 

Adapun penelitian yang penulis teliti tentang  Implementasi Fatwa DSN MUI 

No 21/DSN – MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada 

Produk Investasi Sejahtera Syariah di AXA Mandiri.  

 

                                                           
17

 Ricky Herdian, “Implemantasi UU Nomer 2 tahun  1992 tentang Usaha Perasuransian 

dalam Penyelesaian Klaim bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa di AIA Financial cabang Malang 

“ (Skripsi UPN, Surabaya, 2011). 
18

 Miswanto Hadinoto, “Analisa Fiqh Terhadap Mekanisme Premi Pada Asuransi Takaful 

Pendidikan (Fulnadi) PT. Asuransi Takaful Cabang Surabaya” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011). 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau 

responden. Untuk menghasilkan suatu data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini yaitu peneliti langsung datang ke perusahaan Axa mandiri 

cabang Ponorogo. Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lesan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapt diamati.
19

 

Penelitian ini akan langsung dilakukan di lokasi penelitian yaitu di 

Axa Mandiri cabang Ponorogo, dan penggalian data langsung kepada 

pihak yang terkait, sedangkan data yang dikumpulkan berupa informasi-

informasi berupa wawancara dengan responden maupun informasi-

informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Kehadiran peneliti  

Ciri khas kualitatif tidak dapat dipisahkan dari mengetahui secara 

langsung. Selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan 

secara sistematis dan catatan tersebut belaku tanpa gangguan.
20

  

Peneliti hadir dalam melakukan penelitian Asuransi di AXA 

Mandiri kantor cabang Ponorogo ini. Kehadiran peneliti dianggap sangat 

penting, agar dalam penelitian ini suatu peran peneliti yang menentukan 

keseluruhan dari sekenario yang dihasilkan nantinya, dan juga 

                                                           
19

 Lexy I Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1995),40.    
20

 Ibid, 117.  
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memperoleh data sehingga dari rangkaian proses yang sedang berjalan 

mengenai akad, pelaksanaan, dan pembayaran dana klaim dapat 

diimplementasikan dengan analisis Fatwa DSN MUI.  

3. Lokasi Penelitian  

Peneliti melakukan studi dengan memilih lokasi penelitian di AXA 

Mandiri kantor cabang Ponorogo, tepatnya Jalan Soekarno Hatta No. 216, 

Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo. Lokasi diambil dengan 

berbagai pertimbangan, diantaranya ialah penelitian lebih mudah untuk 

mengambil data dari AXA Mandiri, karena dari penelitian awal yang 

dilakukan oleh peneliti di AXA Mandiri kantor cabang Ponorogo telah 

memiliki nasabah untuk produk Asuransi (Mandiri Investasi Sejahtera 

Syariah) sehingga akad pelaksanaannya dapat diteliti lebih lanjut.  

4. Data Penelitian  

Yang dimaksud dengan data penelitian adalah data yang dihasilkan 

dari kegiatan penelitian terhadap masalah-masalah yang diteliti. Sesuai 

judul penelitian yang akan diteliti yaitu Implementasi Fatwa DSN MUI No 

21/DSN – MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada 

Produk Investasi Sejahtera Syariah di AXA Mandiri, maka data yang akan 

diteliti meliputi:  

a. Implementasi Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 pada Akad 

dalam Produk Asuransi Investasi Sejahtera Syariah di Axa Mandiri 

Ponorogo. 
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b. Implementasi Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 pada 

pelaksanaan operasional produk Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera 

Syariah di Axa Mandiri Ponorogo. 

c. Implementasi Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 pada 

pembayaran dana klaim pada Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera 

Syariah di Axa Mandiri Ponorogo. 

5. Sumber Data  

Ada dua jenis sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu: 

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah yang 

peneliti peroleh dari wawancara langsung dengan financial advisor dari 

AXA Mandiri yang ada di Bank Syariah Mandiri cabang Ponorogo. 

narasumber tersebut bernama Budi Tri Wahyuni sebagai financial 

advisor AXA Mandiri.  

b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang 

sudah ada. Data sekunder yang diperoleh penulis adalah dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan produk asuransi (Asuransi Mandiri 

Investasi Sejahtera Syariah), kemudian dari berbagai referensi lainnya 

tentang pedoman asuransi syariah. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

a.  Wawancara yaitu komunikasi langsung dengan responden dan 

informan, dengan cara bertanya langsung dengan daftar pertanyaan 

yang sudah dipersiapkan.  

b.  Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh melalui 

company profile Asuransi Axa Mandiri, formulir permohonan peserta, 

formulir klaim, beserta berkas-berkas yang berkaitan dengan 

penelitian pada Asuransi Axa Mandiri. 

7. Teknik Pengolahan Data 

a) Editing. 

Pemeriksa kembali data yang diperoleh baik dari segi kelengkapannya 

dan kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasan antara 

yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau 

kelompok data.
21

  

b) Organizing. 

Melakukan penyusunan dan pengelompokan data-data yang diperoleh 

sesuai kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan 

sistematika pembahasan sehingga menghasilkan menghasilkan bahan-

bahan untuk penyusunan skripsi nantinya.
22

 Adapun aplikasi dalam 

karya ilmiah adalah dengan mencari permasalahan yang khusus 

kemudian ditarik ke permasalahan yang umum dengan cara 

generalisasi, yakni dengan cara mengelompokkan permasalahan yang 

                                                           
21

 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi“ (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2001), 173.  
22

 Winano Suahmadi, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik (Bandung: 

Tarsito,1980),140.  
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bersangkutan dengan pembahasan dan menyusun dengan sistematika 

yang baik. 

c) Penemuan Hasil Riset. 

 Menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data 

dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil, dan lain-

lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.
23

 

8.  Teknik Analisis  Data 

Untuk menganalisis data yang terkumpul dalam rangka 

mempermudah dan terarah dalam penulisan ataupun penyusunanya 

maka dalam pembahasan skripsi penulis menggunakan analisa data. 

Setelah data terkumpul penyusun berusaha mengklasifikasikan data-

data yang telah terkumpul untuk dianalisis sehingga dapat di analisis 

data ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif deduktif 

dimulai dengan dalil-dalil umum kemudian dikemukakan kemungkinan 

yang bersifat khusus dari hasil penelitian. Cara ini digunakan penyusun 

guna mengetahui bagaimana hukum islam memandang produk Asuransi 

Mandiri Investasi Sejahtera Syariah di Ponorogo. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir yang dibuat untuk 

mempertajam analisis terhadap Implementasi DSN MUI dengan mekanisme 

Asuransi dan Investasi (Mandiri Investasi Sejahtera Syari‟ah). 

Mengedepankan kerangka berpikir dari serangkaian pernyataan, kemudian 

                                                           
23

 Singarimbun, dkk., Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1981), 191. 
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disusun secara sistematis, dan dilakukan proses pemilihan, selanjutnya 

digabungkan dengan teori yang telah dijelaskan.
24

 

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis akan 

menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri 

dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB  I     : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum 

sebagai pola dasar atau muara berpijak dalam pembahasan 

skripsi ini dan juga memuat penjelasan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, telaah penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II    :  FATWA DSN MUI No. 21 DSN/MUI/X/2001 TENTANG 

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH 

Membahas tentang fatwa DSN MUI tentang akad dalam 

asuransi, fatwa DSN MUI tentang pelaksanaan operasional, 

dan fatwa DSN MUI tentang Pembayaran Klaim.  

 

BAB III : PRAKTEK IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI 

NO.21/DSN-MUI/X/2001 TERHADAP PRODUK   

                                                           
24

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 126.  
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ASURANSI  MANDIRI   INVESTASI   SEJAHTERA   

SYARIAH  DI AXA  MANDIRI  PONOROGO. 

Membahas tentang profil dari AXA Mandiri. Kemudian 

praktik akad atau mekanisme pembelian produk  oleh  seorang 

nasabah pada pihak AXA Mandiri. Membahas tentang 

pelaksanaan bagi hasil, dan membahas tentang pembayaran 

dana klaim pada produk Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera 

Syari‟ah. 

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO 

21/DSN-MUI/X/2001 TERHADAP PRODUK ASURANSI 

MANDIRI SEJAHTERA SYARIAH DI AXA MANDIRI 

PONOROGO. 

Membahas tentang Analisa Implementasi Fatwa DSN MUI 

NO 21/DSN-MUI/X/2001 Terhadap Akad Asuransi Mandiri 

Investasi Sejahtera Syari‟ah di AXA Mandiri Cabang 

Ponorogo, Analisa Implementasi Fatwa DSN MUI NO 

21/DSN-MUI/X/2001 Terhadap Pelaksanaan Operasional 

Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syari‟ah di AXA Mandiri 

Cabang Ponorogo, dan Analisa Implementasi Fatwa DSN MUI 

NO 21/DSNMUI/X/2001 Terhadap Pembayaran Dana Klaim 

pada Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syari‟ah di AXA 

Mandiri Cabang Ponorogo.  

BAB V      : PENUTUP 
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Merupakan penutup, berisi  kesimpulan dari semua bab dan 

hasil dari analisa pada bab IV, pendapat dari pemikiran 

penulis, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan 

penulis. 
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BAB II 

FATWA DSN MUI No. 21 DSN/MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN 

UMUM ASURANSI SYARIAH 

 

A. Fatwa DSN MUI Tentang Akad Dalam Asuransi Syariah 

1. Pengertian Akad Dalam Asuransi Syariah 

Lafal akad berasal dari lafal arab al-„aqd yang berarti perikatan, 

perjanjian dan pemufakatan al-ittifaq. Secara termominologi fiqih, akad 

didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan 

qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang 

berpengaruh pada obyek perikatan”. Yang dimaksud dengan kalimat yang 

sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan 

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak 

sejalan dengan kehendak syara‟. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat 

“berpengaruh pada obyek perikatan” maksudnya adalah terjadinya 

perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak 

yang lain (yang menyatakan qabul).
25

 

Dalam teori hukum kontrak syariah (nazarriyati al-u’uqud), setiap 

terjadi transaksi maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. Pertama, 

kontraknya sah, kedua, kontraknya fasad, dan ketiga, aqadnya batal. Untuk 
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 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem 

Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 39.  
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melihat kontrak itu jatuhnya ke mana, maka perlu diperhatikan instrumen 

mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.
26

 

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi 

konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena 

dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada 

munculnya gharar dan maisir. Oleh karena itu para ulama mencari solusi 

bagaimana agar masalah gharar dan maisir ini dapat dihindarkan. Dalam 

asuransi syariah, masalah gharar ini dapat diatasi dengan mengganti akad 

tabaduli dengan akad takafulli „tolong menolong‟ atau akad tabarru’ dan 

akad mudharabah (bagi hasil). Dengan akad tabarru’, persyaratan dalam 

akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka 

asuransi syariah menyiapakan rekening khusus sebagai rekening dana 

tolong menolong atau rekening tabarru’ yang telah diniatkan (diakadkan) 

secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.
27

  

Sedangkan pada masalah maisir yang artinya adanya salah satu 

pihak yang untung namun di lain pihak mengalami kerugian. Masalah ini 

dapat diselesaikan dengan benarnya akad asuransi yang telah mengubah 

akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening (pada produk life 

yang mengandung unsur tabungan). Karena rekening khusus yang 

menampung dana tabarru’ tidak bercampur dengan rekening peserta, maka 

reserving period di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta 

dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uangnya 
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 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem 

Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 39.  
27
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sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk. 

Karena itu tidak ada maisir, tidak ada gharar, karena tidak ada pihak yang 

dirugikan.
28

 

Dalam muamalah, Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik 

muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya 

secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan 

perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang 

dalam syariah disebut kontrak jual beli (tabaduli). Dalam kontrak ini harus 

memenuhi syarat-syarat kontrak jual-beli. Ketidakjelasan persoalan 

besarnya premi yang harus dibayarkan karena bergantung dibayarkan karena 

bergantung terhadap usia peserta yang mana hanya Allah yang tau kapan 

kita meninggal mengakibatkan asuransi konvensional mengandung gharar 

(ketidakjelasan) pada kontrak sehingga mengakibatkan akad pertukaran 

harta benda dalam asuransi konvensional dalam praktiknya cacat secara 

hukum.
29

 

Sementara itu pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan 

akad jual-beli (aqad tabaduli), atau akad muawadhah sebagaimana halnya 

pada asuransi konvensional. Tetapi akad yang melandasinya akad tolong-

menolong (aqd takafuli) dengan menciptakan instrumen baru untuk 

menyalurkan dana kebajikan melalui akad tabarru’ „hibah‟.
30

 Dengan 
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demikian, dalam asuransi akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. 

Apakah akad jual-beli (aqad tabaduli) atau akad tolong-menolong (aqd 

takafuli) atau akad lainnya seperti akad as-Salam „meminjamkan barang‟, 

akad Syirkah „kerja sama‟, akad Muzara’ah „pengelola tanah dan bagi 

hasil‟, akad Ijarah „sewa‟, Mudharabah, Wakalah, dan seterusnya.
31

   

2. Macam-macam Akad Dalam Asuransi Syariah 

Adapun akad yang digunakan dalam asuransi syariah ada 2 yaitu: 

a.  Akad tijarah  

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for 

profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari 

keuntungan, karena itu bersifat komersial. Akad ini yang digunakan oleh 

peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan asuransi. Contoh akad 

tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-

lain.
32

. 

Hubungan pemegang polis dengan perusahaan pada akad tijarah 

(mudharabah/musyarakah, wakalah bil ujrah), di mana perusahaan 

bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai 

shahibul mal (pemegang polis). Perusahaan asuransi berperan sebagai 

underwriter dan administrator, collector dan fund manager. Kontribusi 

dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai pendapatan. Perusahaan 

asuransi akan mendapatkan management fee dari fungsinya sebagai 
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administrator, dari pemanfaatan dana Tabarru’/pool of hibah fund 

perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atau fee.
33

 

Sifat dari akad tijarah ini adalah:
34

 

1. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai underwriter (penilai 

resiko), collector (pengumpul iuran-iuran tabarru’), dan fund 

manager (pengelola dana investasi peserta). 

2. Perusahaan asuransi syariah bukan pemilik dana kontribusi/premi 

dari peserta, tetapi perusahaan asuransi syariah hanya bertindak 

sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. 

3. Perusahaan asuransi syariah akan menerima biaya pengelolaan 

(management fee) dari fungsinya sebagai administrator/pengelola. 

4. Begitu pula perusahaan asuransi syariah akan memperoleh bagi hasil 

atau biaya (fee) atas upayanya dalam memaksimalkan dana yang 

terhimpun dalam dana tabarru’ peserta (pool of hibah fund).  

b. Akad tabarru’ 

Definisi tabarru’ adalah sumbangan atau derma (dalam definisi 

Islam adalah hibah). Sumbangan atau derma (hibah) atau dana kebajikan 

ini diberikan dan diikhlasan oleh peserta asuransi syariah jika sewaktu-

waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi 

lainnya.
35
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Sedangakan akad tabarru’ adalah semua bentuk kontrak atau akad 

yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, dan 

bukan semata untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Pada 

asuransi syariah akad ini terdapat pada dana kebajikan (tabarru’). 

Kontrak atau akad tabarru’ ini bersifat saling menguntungkan antara 

kedua belah pihak, dan tidak dipergunakan untuk transaksi-transaksi 

yang bersifat komersial atau mencari keuntungan. Akad tabarru’ 

dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat 

kebaikan (tabarru’ berasal dari kata birr dalam bahasa arab, yang 

artinya kebaikan).
36

 

Dalam akad tabarru’ ini peserta memberikan hibah yang akan 

digunakan untuk menolong dan membantu peserta lain yang terkena 

musibah. Sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai 

pengelola dana hibah saja atas dasar akad Wakalah dari para peserta 

selain pengelolaan investasi.
37

 Sifat dari akad tabarru’ ini adalah:
 38

 

1. Antara pemegang polis/peserta yang satu dengan yang lain saling 

menanggung resiko yang ada/terjadi. 

2. Setiap pemegang polis/peserta akan melakukan pembayaran 

hibah/bantuan dan saling membagi risiko. Inilah yang disebut sebagai 

konsep Sharing of Risk (saling menanggung resiko). 
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3. Sifat akadnya tidak bertujuan komersial (mencari keuntungan). 

Secara sederhana, konsep tabarru‟ dalam konsep asuransi syariah 

dapat dijelaskan bahwa dana tabarru‟ yang merupakan dana untuk saling 

tolong menolong antar sesama nasabah, tidak boleh diubah menjadi 

dana tijarah. Misalnya untuk biaya operasional perusahaan, atau bahkan 

diklaim sebagai keuntungan perusahaan.
39

  

3. Fatwa DSN MUI Tentang Akad Dalam Asuransi Syariah  

Dalam fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syari‟ah, 

maka pernyataan “akad yang sesuai syariah” dapat dijabarkan sebagai 

akad atau perikatan yang terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), 

maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang 

haram dan maksiat.
40

 Majelis Ulama Indonesia melalaui Dewan Syariah 

Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang: Pedoman Umum Asuransi 

Syariah sebagai berikut:
41

 

Pertama: Ketentuan Umum  

a. Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful, Thadamun) adalah usaha saling 

melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/pihak 

melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu 

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

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

(bunga), zulmu (penganiyayaan), riswah (suap), barang haram, dan 

maksiat. 

c. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan 

komersial. 

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

tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan 

komersial. 

e. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana 

kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

f. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan 

asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

Kedua: Akad dalam Asuransi 

a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas 

akad tijarah dan atau akad tabarru’. 

b. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, 

sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. 

c.  Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan: 

1)  Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; 

2) Cara dan waktu pembayaran premi; 
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3) Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang 

disepakati sesuai dengan jenis asuransi diakad.
42

 

Ketiga: Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad Tijarah dan Tabarru‟. 

a. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai 

mudharib (pengelola) dan peserta sebagai shohibul mal (pemegang 

polis). 

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

digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. 

Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola dana hibah. 

Keempat: Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru‟. 

a. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak 

yang bertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga 

menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan 

kewajibannya. 

b. Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi akad tijarah. 

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya. 

a. Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian 

dan asuransi jiwa 

b. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah 

dan hibah. 
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Keenam: Premi 

a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad 

tabarru’. 

b. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat 

menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan table 

morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan 

unsur riba dalam perhitungannya.
43

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada asuransi 

syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong (at-ta’awun) 

dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya 

sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru’. Jadi sistem ini tidak 

menggunakan pengalihan resiko (risk tranfer) dimana tertanggung harus 

membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (risk sharing) 

dimana para peserta saling menanggung.  Akad yang digunakan dalam 

asuransi juga harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad 

yang dilakukan harus terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan dana), dan 

maisir (gambling), disamping itu investasi dana harus pada obyek yang 

halal-thoyyibah.
44
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B. Fatwa DSN-MUI Tentang Pelaksanaan Operasional Dalam Asuransi 

Syariah. 

1. Konsep Operasional Asuransi Syariah. 

Dalam pelaksanaan operasional, asuransi mempunyai beberapa 

konsep untuk terhindar dari hal-hal yang mengandung gharar (penipuan), 

maysir (perjudian), riba (bunga), zulmu (penganiyayaan), riswah (suap), 

barang haram, dan maksiat. Diantaranya sebagai berikut: 

a. Konsep Takafuli (Tolong-Menolong) 

Konsep tolong-menolong atau saling melindungi dalam 

kebenaran ini diwujudkan dalam kontribusi dana kebajikan (dana 

tabarru’) sebesar yang ditetapkan. Apabila ada salah satu dari peserta 

takafuli atau peserta asuransi syariah mendapat musibah, maka peserta 

ikut menanggung resiko. Pada beberapa praktik asuransi syariah, surplus 

dana tabarru‟ di kembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme 

mudharabah (bagi hasil).
45

 

b. Perjanjian (Akad) 

Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah (kerugian) adalah 

akad tabarru’, dimana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu 

(kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari 

orang yang menerima, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. 

Dalam praktik asuransi saai ini, terdapat perbedaan dalam implementasi 

akad tabarru’. Sebagian asuransi syariah dalam praktiknya memberikan 
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bagi hasil (mudharabah) apabila terjadi surplus dana tabarru’, merujuk 

pada sistem yang diterapkan di syarikat takaful Malaysia, yang 

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

lagi asuransi syariah tidak membagikan dengan alasan yang telah 

dikemukakan bahwa tabarru’ adalah dana yang sudah diikhlaskan untuk 

tolong menolong, peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian apa-

apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan (pahala) dari Allah.  

Konsep perjanjian akad adalah kontrak (perjanjian) yang 

didasarkan pada prinsip al-mudharabah. Perusahaan (al-mudharib) 

mengumpulkan kontribusi takaful (ra’sul mal) yang dibayarkan oleh 

peserta (sahibul mal) dan mengelola dengan berbagai kelas dengan 

tahapan saling (menanggung) pada takaful umum termasuk investasi 

dana kontribusi. Peserta membayar kontribusi takaful sebagai tabarru’ 

yang secara khusus bertujuan menolong sesama peserta yang tertimpa 

musibah tertentu atau kemalangan. Dan perjanjian tersebut juga 

menetapkan pembagian surplus (profit) antara peserta dan perusahaan.
 46

  

Dalam fatwa DSN MUI dengan jelas mengatur ketentuan dalam 

akad tijarah dan tabarru’ sebagai berikut: (1) 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, (2) jenis akad tabarru’ 

tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah. Maka apa yang terjadi 
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pada praktik asuransi saat ini, termasuk pada asuransi takaful perlu 

adanya pengkajian lebih dalam. Sehingga akad yang dilakukan saat ini 

menjadi lebih syar‟i dan lebih disempurnakan lagi. Atau tidak menutup 

kemungkinan kedepannya para ulama dan pakar kita dapat menemukan 

formula akad yang lebih tepat dan pas, baik dari segi syar‟i maupun 

aspek market (marketable).
47

 

2. Mekanisme Operasional Asuransi Syariah  

Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang 

menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi 

(takaful) untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pemakai jasa 

terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatau peristiwa yang 

tidak terduga. Untuk mendapatkan jaminan perlindungan asuransi (takaful) 

seseorang perlu menghubungi perusahaan yang secara hukum berkompeten 

menyelenggarakan jasa tersebut. Tindak lanjut dari hubungan antara 

perusahaan dengan pengguna jasa, akan diikat oleh suatu perjanjian yang 

berlaku dalam perusahaan asuransi.
48

  

Menurut fatwa no.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum 

asuransi, akad yang dilakukan antar peserta dengan perusahaan terdiri dari 

akad tijarah dan/ atau akad tabarru’. Dalam akad tijarah (akad 

mudharabah), perusahaan bertindak sebgai mudharib (pengelola) dan 

peserta bertindak sebagai sohibul mal (pemegang polis). Sedangkan dalam 
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akad tabarru’ (hibah), perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola 

dana hibah yang diberikan oleh peserta untuk menolong pihak yang terkena 

musibah. Penerapan akad mudharabah dalam perusahaan asuransi syariah 

dapat dilihat dalam dua bidang usaha yaitu: (1) asuransi individu atau 

asuransi jiwa (life insurance) dan (2) asuransi umum (general insurance).
49

 

Berbeda dengan akad tijarah (mudharabah), akad tabarru’ (gratuitous 

contact) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat 

nirlaba (not-for profit transaction) sehingga tidak boleh digunakan untuk 

tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong 

menolong dalam rangka kebaikan. Karenanya pihak yang meniatkan 

tabarru‟ tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan apapun. Implementasi 

akad tijarah dan tabarru’ dalam sistem asuransi syariah direalisasikan 

dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua macam. Untuk produk 

yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan 

akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening 

tabarru’. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan 

(non saving), setiap premi yang dibayarkan akan dimasukkan seluruhnya ke 

dalam rekening tabarru’.
50

 

3. Mekanisme Pengelolaan Dana Pada Asuransi Syariah  

Pengelolaan dana asuransi dapat dilakukan dengan akad mudharabah, 

mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujrah. Pada akad mudharabah, 

keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan 
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dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah 

berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah 

berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang 

diperoleh dari pengembangan itu dibagi antara para peserta dan perusahaan 

sesuai ketentuan yang disepakati.
51

  

Dalam mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah dibagi 

menjadi dua, yaitu:  

a. Sebagai pemegang amanah  

Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling 

bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara 

pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah 

oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan 

yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah 

sesuai isi akta perjanjian.
52

 

Kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi 

kerugian adalah sebagai mudharib „pemegang amanah‟. Asuransi 

syariah menginvestasikan dana tabarru‟ yang terkumpul dari kontribusi 

peserta, kepada instrumen investasi yang dibenarkan syara‟. Mudharib 

berkewajiban membayarkan klaim apabila ada salah satu dari peserta 

mengalami musibah. Juga berkewajiban menjaga dan menjalankan 

amanah yang diemban secara adil, transparan, dan profesional.  
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b. Mekanisme pengelolaan dana  

Mekanisme pengelolaan dana adalah dana yang dibayarkan 

peserta, kemudian terjadi akad mudharabah (bagi hasil) antara mudharib 

(pengelola) dan shohibul mal (peserta). Kumpulan dana tersebut 

kemudian diinvestasikan secara syariah ke bank syariah maupun ke 

investasi syariah lainnya, lalu dikurangi biaya-biaya operasional (seperti 

klaim, reasuransi, komisi broker, dll). Selanjutnya surplus (profit) 

dilakukan bagi hasil antara mudharib dan shahibul mal sesuai dengan 

skim bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). 

Bagian yang 60% untuk mudharib (perusahaan) tadi setelah dikurangi 

biaya administrasi dan management expenses, sisanya menjadi profit 

bagi shareholders.
 53

 

Mekanisme pengelolaan dana peserta dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau 

dari aliran dana dalam asuransi syariah. Ditinjau dari unsur tabungan, 

yaitu: 

1) Sistem yang mengandung unsur tabungan  

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara 

teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan 

tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan 

menempatkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap 

peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, 
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giro, atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara 

pembayaran baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.
54

  

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah oleh 

perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:
55

 

a) Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik 

peserta, yang dibayarkan bila: 

(1) Perjanjian berakhir, 

(2) Peserta mengundurkan diri, 

(3) Peserta meninggal dunia. 

b) Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah 

diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan 

saling menolong dan membantu, yang dibayarkan bila: 

(1) Peserta meninggal dunia, 

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

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai syariah 

Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan 

beban asuransi (klaim dan premi asuransi) dan setelah dikeluarkan 

zakatnya, akan dibagi menurut kesepakatan.
56
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2) Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan  

Sistem premi yang dibayarkan 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: 

a) Peserta meninggal dunia, 

b) 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 asuransi), akan dibagi antara 

peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu 

perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara 

perusahaan (takaful) dan peserta.
57

 

Perbedaan produk saving dan non saving adalah pada beban 

asuransi (klaim dan premi asuransi) dan pada dana pertanggungannya. 

Pada produk non saving beban asuransi, bahwa hasil investasi akan 

terkena biaya yaitu biaya pengelolaan dananya (bagi hasil) dan juga 

dibagi lagi antara perusahaan dengan peserta asuransi. Jika dalam 

produk saving itu hanya memberikan bagi hasil atas investasi terhadap 

biaya operasional dan mendapatkan manfaat asuransi.
58

Adapun manfaat 

produk non saving ini adalah: 
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1. Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, 

maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari 

perusahaan, sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta. 

2. Bila peserta hidup, sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan 

mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru’ yang 

ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah. 

Sedangkan ditinjau dari Aliran Dana pada Asuransi Syariah, semua 

premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan fee 

perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dana 

(investasi), baik dana tabarru‟ maupun saving, dapat digunakan akad 

wakalah bil ujrah, akad mudharabah, atau akad mudharabah 

musyarakah. Ketika terjadi klaim perusahaan tidak mengeluarkan dana 

apapun dari khas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dan 

tabungan peserta (tabarru‟). Surplus underwriter dan keuntungan 

investasi juga dibagi kepada peserta yang tidak klaim dan kepada 

perusahaan asuransi dengan besaran asuransi tertentu sesuai nisbah yang 

telah disepakati oleh perusahaan dan peserta diawal perjanjian.
59
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4. Fatwa DSN MUI Tentang Pelaksanaan Operasional Dalam Asuransi 

Syariah.  

Majelis Ulama Indonesia melalaui Dewan Syariah Nasional, 

mengeluarkan fatwa khusus tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah 

tentang pelaksanaan operasional dalam asuransi sebagai berikut:
60

 

a. Pengelolaan asuransi syariah hanya dilakukan oleh suatu lembaga yang 

berfungsi sebagai pemegang amanah. 

b. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan 

dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah). 

c. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan 

dana akad tabarru‟ (hibah). 

 

C. Fatwa DSN MUI Tentang Pembayaran Klaim Dalam Asuransi Syariah 

1. Pengertian Klaim. 

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh 

perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan 

klaim dalam asuransi syariah adalah:  

a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal 

perjanjian 

b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang 

dibayarkan 
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c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan 

merupakan kewajiban untuk memenuhinya 

d. Klaim atas akad tabarru‟ merupakan hak peserta dan merupakan 

kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.  

Umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada 

4 langkah proses pengajuan klaim, yaitu pemberitahuan kerugian, 

penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan 

klaim.
61

  

2. Sumber Pembayaran Klaim.  

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru’ yang ada 

pada produk saving, yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh 

peserta, yang sejak awal sudah di akadkan dengan ikhlas oleh peserta 

untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan oleh 

Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, 

kecelakaan, dan sebagainya. 

Allah berfirman, “Perumpamaan derma orang-orang yang 

menafkahkan hartanya dijalan Allah serupa dengan benih yang membunuh 

tujuh butir, pada tiap-tiap butir ada seratus biji, Allah melipatgandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas karunianya 

lagi Maha Mengetahui”. (al-baqarah: 261). Dari firman Allah tersebut, 

bahwa kita dianjurkan untuk saling membantu, karena setiap kita 
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membantu orang maka kita juga akan mendapatkan manfaat yang berlipat 

ganda.
 62

 

3. Proses Penyelesaian Klaim  

Untuk lebih memahami proses penyelesaian klaim kita harus melihat 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Jenis kerugian  

Sebelum kita mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah, 

kita harus memahami terlebih dahulu jenis-jenis kerugian. Secara 

umum jenis kerugian dapat digolongakan menjadi 3, yaitu: 

1) Kerugian seluruhnya (total lost) 

2) Kerugian sebagian (partial lost) 

3) Kerugian pihak ketiga 

Pada kerugian seluruhnya (total lost), obyek yang dipertanggungkan 

secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Adapun kerugian sebagian 

(partial lost) adalah semua kerusakan yang tidak termasuk kategori 

kerugian seluruhnya. Kerugian pihak ketiga adalah kerugian yang 

dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan 

tertanggung.
63

 

b. Pengganti kerugian  

Cara penggantian kerusakan yang dialami tertanggung dalam 

perusahaan asuransi syariah caranya yaitu mengacu pada kondisi dan 

kesepakatan yang tertulis dalam polis. Yaitu pemilihan cara 
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penggantian yang ada pada penanggung apakah akan mengganti dengan 

uang tunai, memperbaiki atau membangun ulang obyek yang 

mengalami kerusakan.  

c. Prosedur pengajuan klaim  

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir 

sama, baik pada asuransi syariah maupun asuransi konvensional. 

Adapun yang membedakan pada masing-masing perusahaan adalah 

kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Prosedur 

pengajuan klaim adalah: 

1) Pemberitahuan klaim  

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat 

tertanggug menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang 

mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan 

harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini 

tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa 

yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang 

harus dilengkapi oleh tertanggung.
64

  

2) Bukti klaim kerugian  

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-

fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting 

bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim 

tertulis dengan melengkapi “lembaran klaim” standar yang 
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dirancang untuk masing-masing Class Of Bussines (COB). Penting 

juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang 

diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam 

industry asuransi di Indonesia.   

3) Penyelidikan  

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung 

diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Jika 

klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat 

penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika 

klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera 

menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai 

penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua 

korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung 

dan tertanggung. 

4) Penyelesaian klaim  

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah 

penggantian ssuai peraturan perundangan yang berlaku, 

diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari 

sejak terjadi kesepakatan tersebut. Dalam hal penanggung setuju 

menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan 

bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung maka pembayaran 
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kepada pihak bengkel dan tertanggung diajukan klaim kepada 

perusahaan asuransi syariah.
 65

  

4. Fatwa DSN MUI Tentang Pembayaran Klaim Dalam Asuransi Syariah. 

Majelis Ulama Indonesia melalaui Dewan Syariah Nasional, 

mengeluarkan fatwa khusus tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah 

tentang pembayaran klaim sebagai berikut:
66

 

a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal 

perjanjian. 

b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang 

dibayarkan. 

c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan 

merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.  

d. Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan 

kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad. 
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BAB III 

PRAKTEK PRODUK ASURANSI MANDIRI  INVESTASI SEJAHTERA 

SYARIAH DI AXA MANDIRI PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum AXA Mandiri Syari’ah. 

1. Profil Asuransi Axa Mandiri. 

PT AXA Mandiri Financial Service (AXA Mandiri) merupakan 

perusahaan patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  dan AXA 

Group, sinergi tersebut merupakan gabungan dua perusahaan besar dengan 

kekuatan financial serta keahlian di bidang perbankan dan asurans. Dengan 

melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan 

Bank (bancassurance) yang beroperasi sejak Desember 2003. AXA Mandiri 

secara bertahap diimplementasikan dengan menempatkan Financial Advisor 

yang professional di cabang-cabang Bank Mandiri. Dimulai di bulan 

Desember 2003 dengan hanya 40 orang Financial Advisor di 20 cabang 

Bank Mandiri Jakarta, kini AXA Mandiri telah menempatkan Financial 

Advisor professional di lebih dari 1000 cabang Bank Mandiri di seluruh 

Indonesia.
67

 

 PT AXA Mandiri Financial Services merupakan perusahaan yang 

terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keungan (OJK) berdasar Surat Ijin 

Usaha no.S-071/MK.6/2004 tanggal 14 Februari 2004. Komposisi 

kepemilikan saham AXA Mandiri adalah 51% dimiliki oleh PT Bank 
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Mandiri (Persero) Tbk dan 49% dimiliki oleh AXA Group. Saat ini AXA 

Mandiri focus pada asuransi jiwa yang menyediakan  program  unit link dan 

asuransi tambahan sebagai alternative jaminan dan perlindungan yang sesuai 

dengan kebutuhan nasabah. Produk-produk AXA Mandiri dipasarkan 

melalui cabang-cabang Bank Mandiri di seluruh Indonesia yang 

mencangkup in-branch, telemarketing, dan group.  

AXA Mandiri mampu mempertahankan posissinya sebagai pemimpin  

di jalur distribusi bancassurance dengan mengusai 26,9 persen pangsa pasar 

berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada Desember 2013. 

AXA Mandiri didukung oleh lebih dari 1.800 Financial Advisor di lebih 

dari 1.810 cabang Bank Mandiri dan 200 cabang Bank Syariah Mandiri di 

seluruh Indonesia. AX Mandiri juga didukung oleh lebih dari 500 Telesales 

Officer yang memasarkan produk asuransi melalui jalur telemarketing dan 

435 karyawan yang senantiasa bekerja keras untuk kesuksesan nasabah.
68

 

AXA Mandiri telah meraih sejumlah penghargaan di antaranya 

Annual Report Award 2012 peringkat 2 kategori Financce Private Non 

Listed Company versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Top Agent Award 

2013 kategori Telemarketing versi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia 

(AAJI), Best Insurance Companies 2014 kategori perusahaan asuransi 

dengan asset diatas Rp 15 triliun versi Majalah Investor dan berbagai 

penghargaan lainnya. AXA Mandiri menawarkan layanan perencanaan 

keuangan melalui berbagai produk asuransi yang memberikan nilai tambah 
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kepada nasabah Bank Mandiri dan perusahaan-perusahaan anak Bank 

Mandiri. Untuk bisnis individu (retail), AXA Mandiri menawarkan produk 

kombinasi asuransi dan investasi (unit link) yang memiliki pilihan fitur yang 

fleksibel dengan tingkat keuntungan optimal untuk memenuhi beragam 

kebutuhan seperti tabungan hari tua, dana pendidikan atau tujuan keuangan 

lainnya di masa datang. 

 Di samping produk unit link tersebut, AXA Mandiri juga 

menawarkan produk asuransi tradisional seperti Mandiri Jiwa Sejahtera, 

Mandiri Jaminan Kesehatan, Mandiri Secure Plan, Mandiri Kesehatan 

Global dan Mandiri Kesehatan Prima yang memberikan proteksi untuk 

pertanggungan jiwa dan kesehatan, selain serangkaian asuransi perlindungan 

tambahan (riders). Selain itu AXA Mandiri juga menyediakan perlindungan 

asuransi bagi nasabah pemegang kartu kredit, nasabah tabungan, nasabah 

consumer loan serta nasabah kredit mikro Bank Mandiri dan perusahaan-

perusahaan anak Bank Mandiri.
69

 

2. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan. 

Dengan mengusung tema “Flying High, No Limitit”, AXA Mandiri 

berkomitmen untuk memberikan solusi prlindungan terbaik di setiap tahap 

kehidupan nasabah.
70
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a. Visi. 

Menjadi perusahaan asuransi jiwa pilihan dan menciptakan bisnis 

perusahaan asuransi yang prospektif dan berkelanjutan (sustainable) bagi 

seluruh Nasabah Bank Mandiri. 

b. Misi. 

Meredefinisikan solusi perencanaan keuangan dengan menjadi available, 

reliable, dan attentive. 

c. Nilai Perusahaan. 

Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang excellence, professionalisme, 

integrity, innovation dan customer focus.
71

 

3. Struktur Organisasi. 

Presiden Direktur  :  Jon Sandhan 

Director of Sales :  Rudi Munardi 

Director of Operation  :  Kartono 

Director of Marketing : Handayani 

Director of Financial    :  Iwan Pasila
72

 

4. Macam-macam Asuransi dalam Axa Mandiri. 

a. Asuransi Jiwa Tradisional 

1) Term Life Insurance (Asuransi Jiwa Berjangka) memberikan manfaat 

kematian jika Tertanggung meninggal dalam jangka waktu tertentu. 

Karakteristik Produk Asuransi Jiwa Berjangka: 
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a) Seluruh produk asuransi berjangka memberikan pertanggungan 

selama satu jangka waktu tertentu yang disebut policy term (jangka 

waktu polis) 

b) Manfaat polis dapat dibayarkan jika: 

1. Tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan, 

dan 

2. Polis masih in-force ketika tertanggung meninggal. 

c) Jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka waktu 

yang telah ditetapkan, polis tersebut dapat memberikan hak kepada 

pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan itu, maka polis 

akan berakhir dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk 

memberikan pertanggungan selanjutnya.  

d) Perlindungan asuransi jiwa berjangka biasanya tersedia dalam 

bentuk polis asuransi, namun dapat juga tersedia dalam bentuk 

sebuah rider (asuransi tambahan) yang ditambahkan pada polis 

dasarnya tersebut.
73

 

2) Whole Life Insurance (Asuransi Jiwa Seumur Hidup) memberikan 

pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup bagi Tertanggung dan juga 

memiliki unsur tabungan. 

Karakteristik Asuransi Jiwa Seumur Hidup sebagai berikut : 

a) Memberikan pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung 

selama polis  masih in-force. 
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b) Memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung tabungan 

dalam bentuk cash valur (nilai tunai). 

c) Memberikan pertanggungan seumur hidup dengan level premium 

rate (tarif premi tetap) yang tidak meningkat sejalan dengan 

bertambahnya usia tertanggung. 

d) Memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk mengubah 

isi selama polis masih berlaku.  

e) Pemegang polis dapat menggunakan nilai tunai serbagai jaminan 

untuk pinjaman polis, dan berhak  menarik dana dari nilai tunai 

polis, jika sudah terbentuk.      

3) Endowment Insurance (Asuransi Dwiguna) memberikan manfaat polis 

yang dibayar pada saat tertanggung meninggal atau pada tanggal yang 

ditentukan jika tertanggung masih hidup sampai tanggal tersebut. 

Karakteristik Asuransi Jiwa Dwiguna:  

a) Memberikan suatu jumlah manfaat tertentu apakah tertanggung 

hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau meninggal 

selama jangka waktu pertanggungan.  

b) Memiliki maturity date (tanggal jatuh tempo), yaitu tanggal 

pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegang polis jika tertanggung masih hidup. 

c) Dapat menghasilkan nilai tunai dengan lebih cepat. 

d) Tarif premi biasanya tetap.
74
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b. Asuransi Jiwa Unit Link 

Kontrak Asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan 

premi rendah  sekaligus investasi, jenis asuransi ini memberikan manfaat 

perlindungan asuransi kematian dan investasi sekaligus.  Produk investasi 

yang dikombinasikan dengan asuransi unit link. Misalnya, untuk 

pendidikan anak, untuk naik haji, beli rumah, dan dana pensiun. 

c. Asuransi Tambahan (Rider) 

Asuransi yang ditambahkan pada Asuransi Dasar untuk 

meningkatkan perlindungan dan/ atau manfaat Asuransi.
75

 

5.  Jenis-jenis Investasi dalam AXA 

a. Real Asset (Aset nyata) 

Asset yang bersifat tangible (berwujud), contoh: tanah, emas, rumah, 

logam mulia, gedung investasi non keuangan. 

b. Asset Keuangan 

Investasi yang bersifat intangible (tidak berwujud) dan memiliki nilai 

berdasarkan kontrak yang biasanya disebut investasi keuangan.  Contoh : 

saham, obligasi, reksa dana. Kelompok asset keuangan: 

1) Marketable  

Investasi yang diperjualbelikan melalui pasar modal di bursa efek 

Indonesia. 
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2) Non marketable 

Investasi yang tidak dapat diperjualbelikan melalui pasar yang 

terorganisir. Contoh: saham dan deposito yang belum didaftarkan. 
76

 

6. Produk-produk AXA Mandiri 

a. Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus 

Asuransi mandiri rencana sejahtera syariah plus membantu 

memastikan perencanaan masa depan terbebas dari ketidakpastian 

(gharar), perjudian, riba, suap, barang haram dan maksiat. Asuransi 

mandiri rencana sejahtera syariah plus ini memastikan dapat 

mewujudkan kehidupan yang mulus di masa depan.
77

 

b. Asuransi mandiri sejahtera mapan. 

Asuransi mandiri sejahtera mapan menawarkan perlindungan 

asuransi optimal dalam menjalani optimal dalam menjalani rutinitas 

keseharian sekaligus perencanaan finansial di masa mendatang melalui 

penempatan dana investasi pilihan peserta. 

Melalui asuransi investasi sejahtera mapan , AXA Mandiri 

menawarkan perlindungan asuransi menyeluruh bagi keluarga dengan 

perencanaan finansial untuk masa depan saat mengalami risiko 

ketidakpastian hidup.
78

 

c. Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syari‟ah 

Asuransi mandiri investasi sejahtera syari‟ah menawarkan 

perlindungan sekaligus investasi anda. Perlindungan oleh produk ini 
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berupa perlindungan kesehatan yaitu perlindungan dana tunai sebagai 

pengganti biaya perawatan selama tertanggung dirawat dirumah sakit.
79

 

 

B.  Praktek Akad Pada Produk Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera 

Syariah. 

Produk Mandiri Investasi Sejahtera Syariah merupakan salah satu produk 

asuransi yang menarik yang dimiliki oleh AXA Mandiri, karena banyak para 

pengusaha yang tertarik untuk berasuransi sekaligus menginvestasikan 

dananya. Yang menarik pada asuransi ini diantaranya cukup membayar premi 

tunggal, dengan hanya satu kali penempatan dana investasi, dana tersebut akan 

berkembang pesat tanpa harus membayar premi setiap bulannya. Dana tersebut 

dapat ditarik dan ditambah kapan saja secara fleksibel tanpa dikenai biaya 

tambahan, hasil investasinya bebas pajak setelah 3 tahun  dan juga dapat 

perlindungan asuransi jiwa hingga usia 100 tahun.
80

 

Menurut penjelasan dari Bapak Bambang yang merupakan salah satu 

nasabah di AXA Mandiri bahwa produk Mandiri Investasi Sejahtera Syari‟ah 

merupakan salah satu produk asuransi yang menarik, karena cukup dengan 

membayar premi tunggal dengan hanya satu kali penempatan dana. 

Sebagaimana yang diungkapkannya berikut ini:
81

 

“ Disini saya dapat menabung sekaligus berasuransi dan juga 

menginvestasikan uang saya untuk pendidikan anak saya, cukup 

dengan membayar premi tunggal sebesar Rp. 15.000.000 saya sudah 

bisa berasuransi dan berinvestasi, tinggal menunggu hasilnya”. 
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Produk investasi sejahtera syariah ialah produk asuransi jiwa unit link 

yang mana cara investasinya dilakukan dengan membayar premi tunggal untuk 

diasuransikan dan diinvestasikan agar dikelola sesuai dengan syariah. Dana 

yang diasuransikan dan diinvestasikan dapat ditarik dan ditambah kapan saja 

sesuai dengan keinginan peserta. 

Sama halnya dengan Bapak Bambang, salah satu nasabah di AXA 

Mandiri yaitu Ibu Titik juga membenarkan pernyataan tersebut. Berikut 

penjelasan Ibu Titik:
82

 

“ Saya menjadi nasabah AXA Mandiri ini sudah hampir empat tahun 

lebih mbk. Dulu saya cuma menabung saja di BSM ini, saja tidak 

tahu kalau di BSM ada program asuransi. Ketika saya ke BSM untuk 

menabung, saya berbincang-bincang dengan salah satu nasabah yang 

ternyata beliau ingin mengecek saldo yang sudah di asuransikan di 

AXA Mandiri. Mendengar cerita nasabah tersebut saya tertarik untuk 

berasuransi di AXA Mandiri, karena dengan membayar premi 

tunggal saja, tanpa harus membayar premi setiap bulannya, 

Alhamdulillah saldo saya sudah mencapai Rp. 21.416.000” 

 

Mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi meliputi:
83

 

1. Memiliki rekening tabungan di BSM atau kalau belum memiliki nasabah 

harus melakukan overbooking terlebih dahulu, 

2. Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dengan menunjukkan 

KTP yang masih berlaku, 

3. Memiliki NPWP, 

Setelah diketahui persyaratan tersebut nasbah yang ingin berasuransi 

sekaligus menginvestasikan dananya perlu menaati prosedur yang berlaku di 

AXA Mandiri Ponorogo. Adapun prosedurnya yaitu meliputi:
84
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a. Mendatangi kantor AXA Mandiri untuk melakukan pengarah mengenai 

produk Mandiri Investasi Sejahtera Syariah, 

b. Membuka rekening BSM untuk melakukan overbooking, 

c. Mengisi dan menandatangani formulir untuk berasuransi, 

d. Melakukan pedebetan rekening nasabah (kalau nasabah closing diatas 

100jt/tahun) kepada PT. Bank Mandiri dan Memindahbukukan dananya ke 

rekening PT. AXA Mandiri Financial Services, 

e. Keterangan Financial Advisor 

Formulir yang terdapat pada produk Mandiri Investasi Sejahtera Syari‟ah 

sangat banyak, diantaranya meliputi formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa 

Syariah, formulir Surat Kuasa Debet Rekening, formulir Kuesioner Profil 

Risiko Nasabah (KPRN), formulir Perencanaan Keungan Pribadi (PKP), dan 

formulir Pernyataan Kesepakatan Atas Pengungkapan.
85

 

Setelah persyaratan dan prosedur dilaksanakan oleh nasabah, maka pihak 

Axa Mandiri ada aturan baku yaitu nasabah baru dapat menginvestasikan 

dananya pada produk Mandiri Investasi Sejahtera Syari‟ah minimal sebesar Rp 

15.000.000,- dan setelah diproyeksikan selama 10 tahun dana tersebut akan 

berkembang menjadi Rp. 58.211.000,- juga akan meperoleh perlindungan 

asuransi jiiwa dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 18.750.000,-.
86

 Peserta 

asuransi membayarkan kontribusi ke perusahaan sebesar yang sudah 

direncanakan peserta setelah kesepakatan awal dengan perusahaan. Kemudian 

perusahaan membaginya menjadi dua bagian, yaitu pada kontribusi untuk 
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asuransi dan kontribusi untuk investasi (top up). Pertama, pada asuransi akan 

dibagi menjadi dua bagian lagi yaitu pada iuran tabarru’ dan ada yang 

diinvestasi. Pada iuran tabarru’ nantinya akan berkumpul antara iuran 

tabarru’ semua peserta asuransi yang digunakan untuk uang pertanggungan 

pesertan asuransi (kumpulan dana tabarru’).
87

 

Setelah mendapat nasabah, pihak AXA Mandiri akan menyerahkan 

semua data yang berkaitan dengan nasabah ke Undewaiting, kemudian untuk 

diseleksi. Keputusan Undewaiting tergantung kepada assessment underwriter 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungan (mortality, 

morbiditas,dll) itu seperti: kesehatan, keuangan, pekerjaan, hobi, kebiasaan, 

dan gaya hidup. 
88

 

Disini ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menyeleksi nasabah 

diantaranya, a). standar, resiko nasabah dinyatakan dapat diterima, b). Sub 

Standard, resiko dianggap diatas rata-rata maka kontribusi dibayarkan lebih 

tinggi, c) Decline, Resiko jauh diatas rata-rata sehingga perusahaan tidak 

berani menerima, d) Postpone, Resiko berada pada resiko diatas rata-rata pada 

periode tertentu sehingga nasabah boleh mengajukan kembali setelah periode 

tersebut. Apabila nasabah diterima standart dan tidak ada kekurangan 

persyaratan maka polis issued, ada dua standart kemungkinan, a) Membayar 

premi lebih dengan persetujuan nasabah terlebih dahulu, b) Pemeriksaan 

medis, Apabila hasil pemeriksaan telah diterima AXA Mandiri dan tidak ada 

pemeriksaan lanjutan dari hasil medis sebelumnya maka polis issued, c) Dan 
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apabila decline yang pertama dilakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu, 

atau tanpa pemeriksaan medis.
89

  

Selanjutnya, mekanisme dari akad itu diaplikasikan dari pihak AXA 

Mandiri. Setelah mendapat nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan 

prosedur yang disepakati pihak AXA Mandiri Ponorogo akan mendaftarkan 

nasabah tersebut melalui komputer sesuai dengan Asuransi yang dipilih. 

Kemudian didaftarkan pada nomer rekening nasabah yang telah melakukan 

overbooking di BSM, Selanjutnya dana akan kontribusi asuransi nantinya oleh 

perusahaan akan dimasukkan ke dana tabarru‟ 50%, dan menindistribusikannya 

kepada pemegang polis 30%, kemudian dana tersebut akan dikembangkan 

melalui investasi proyek yang sesuai dengan syariat Islam dan rekening ujroh 

yaitu kelebihan dana 20% dibagi kepada perusahaan sebagai pengelola 

asuransi. Dari  manfaat asuransinya, pada kontribusi asuransi nantinya terbagi 

menjadi dua aspek yaitu sebagian digunakan untuk iuran tabarru’ dan juga 

diperuntukkan ke dalam investasi juga.
90

 

Konsep asuransi jiwa syariah pada AXA Mandiri Investasi Sejahtera 

Syariah ini menggunakan risk sharing yaitu di mana setiap peserta asuransi 

memiliki dua peran, ditolong dan menolong. Peserta asuransi diwajibkan 

menghibahkan sejumlah uang yang dikelola oleh perusahaan asuransi yaitu 

setiap peserta memberikan iuran tabarru’ ke perusahaan asuransi dan akan di 

kumpulkan menjadi satu kumpulan dana hibah atau kumpulan dana tabarru’. 
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Jika nantinya salah satu peserta asuransi terjadi resiko maka peserta berhak 

ditolong dengan menggunakan kumpulan dana tabarru’. 

Aplikasi dari produk Investasi Sejahtera Syari‟ah sudah dapat dilihat 

bahwa seorang nasabah yang ingin berasuransi sekaligus menginvestasikan 

dananya untuk dikembangkan melalui investasi proyek yang sesuai dengan 

syariat Islam pada produk Investasi Sejahtera Syari‟ah, kemudian AXA 

Mandiri melimpahkan dana serta berkas-berkas ke kantor pusat, selanjunya 

kantor pusat akan melimpahkan kepada Underwaiting untuk diseleksi dan yang 

terakhir dana tersebut nantinya oleh perusahaan akan dimasukkan ke dana 

tabarru‟, dan menindistribusikannya kepada pemegang polis, kemudian dana 

tersebut akan dikembangkan melalui investasi proyek yang sesuai dengan 

syariat Islam, maka selain nasabah mendapatkan asuransi, nasabah juga 

mendapatkan hasil dari investasinya.
91

 

AXA Mandiri pusat akan mengolah dananya, yang kemudian akan 

dikembangkan hingga akan memperoleh saldo investasi (proyeksi 18%) setiap 

tahunnnya hingga jatuh tempo. Hal ini dilakukan karena dalam akad yang telah 

diterapkan pada awalnya adalah wakalah bil ujroh. Dimana kelebihan dana 

20% itu dibagi kepada perusahaan sebagai pengelola asuransi. Adanya 

Asuransi Investasi Sejahtera Syari‟ah dengan akad wakalah bil ujroh ini telah 

disetujui oleh Dewan Syariah Nasional MUI. 
92

 

Menurut penjelasan dari Pak Sudarmaji seorang PNS dan juga menjadi 

nasabah di AXA Mandiri bahwa ketentuan mengenai syarat dan proses menjadi 
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nasabah di AXA Mandiri seperti yang telah dijelaskan diatas adalah benar. 

Sebagaimana yang diungkapkan berikut ini:
93

 

“ Saya sudah hampir enam tahun menjadi nasabah di AXA Mandiri 

ini mbk, prosesnya sangat mudah, cepat dan tidak berbelit-belit 

sehingga bisa membuat klien menjadi sangat nyaman” 

 

 

C. Praktek Pelaksanaan Operasional bagi hasil Pada Produk Asuransi 

Mandiri Investasi Sejahtera Syariah. 

Bank Syariah Mandiri yang membuka unit link dengan AXA Mandiri 

Financial Service dengan mengeluarkan produk AXA Mandiri Investasi 

Sejahtera Syariah juga mempunyai maksud untuk bisa memperoleh pendapatan 

juga dan Bank Mandiri Mandiri nantinya akan mendapatkan fee base income 

(keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank) 

tiap tahunnya oleh PT. AXA Mandiri Financial Service. Sebagaimana yang 

diungkapkan mbak Budi Tri Wahyuni selaku Financial Advisor di AXA 

Mandiri cabang Ponorogo.
 94

 

“ Dalam proses kontribusi pengelolaan dana pada asuransi ini nanti  

dibagikan ke dana tabarru‟ 50%, kemudian mendistribusikannya 30% 

untuk pemegang polis, dan 20% untuk perusahaan sebagai pengelola 

asuransi, sedangkan total dari akumulasi dana investasi (top up) dan 

investasi dari asuransi tersebut akan diinvestasikan kedalam saham 

syariah. Jika terjadi surplus maka akan dikenai beban asuransi. Beban 

asuransi tersebut adalah biaya kontribusi, biaya administrasi, biaya 

manajemen dan biaya pengelolaan risiko”. 

 

Kontribusi dana yang diterima dari peserta dimasukkan kedalam 

rekening tabarru’ yaitu rekening yang disediakan untuk dana kebaikan berupa 

pembayaran klaim kepada peserta yang mengalami atau tertimpa musibah baik 
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terhadap harta maupun diri peserta, yang pihak perusahaan memasukkannya ke 

dana tabarru’ 50% dan mendistribusikannya 30% kepada pemegang polis 

selanjutnya “kumpulan dana” tersebut kemudian dikembangkan melalui 

investasi proyek yang dibenarkan dalam Islam dan rekening ujrah yaitu 

kelebihan 20% itu dibagi kepada perusahaan sebagai pengelola asuransi.
95

 

Berikut adalah gambaran dari surplus underwriting (pendapatan hasil 

investasi yang diperoleh perusahaan).
96

 

         

Total dari akumulasi dari dana investasi (top up) dan investasi dari 

asuransi tersebut akan diinvestasikan kedalam saham syariah. Jika terjadi 

surplus maka akan dikenai beban asuransi. Beban asuransi tersebut adalah 

biaya kontribusi, biaya administrasi, biaya manajemen dan biaya pengelolaan 

risiko. Setelah dikurangi dengan beban asuransi maka akan didapat hasil 

investasinya.
97

 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
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1. Biaya kontribusi adalah sejumlah presentase tertentu yang dikenakan pada 

saat pembayaran kontribusi. Biaya atas kontribusi akan dipotong pada saat 

kontribusi jatuh tempo uang akan menjadi ujrah bagi pihak pengelola. 

2. Biaya administrasi adalah sejumah uang yang dipotong setiap bulan dan 

akan menjadi ujrah bagi pihak pengelola. 

3. Biaya menajemen adalah biaya yang dibebankan oleh pengelola dalam 

rangka melakukan pengelolaan dana investasi, termasuk didalamnya biaya 

manajemen aset. Biaya ini dipotong dari dana investasi secara harian. Harga 

unit investasi yang diterbitkan sudah mencerminkan pemotongan biaya ini 

dan akan menjadi ujrah bagi pihak pengelola. 

4. Biaya pengelolaan risiko adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan 

pengelolaan risiko berdasarkan manfaat asuransi bagi para peserta yang 

dihitung dan diambil dari iuran tabarru‟ dan akan menjadi ujrah bagi pihak 

pengelola. 

 

D. Pengajuan Pembayaran Dana Klaim Pada Asuransi Mandiri Investasi 

Sejahtera Syariah sebelum jatuh tempo. 

Pembayaran klaim dalam Asuransi Investasi Sejahtera Syariah, peserta 

meninggal dunia mendapat uang pertanggungan sebesar 125% dari kontribusi 

tunggal dan nilai investasi dalam masa pertanggungan, dan untuk peserta yang 

kecelakaan mendapat uang pertanggungan sebesar 250% dari kontribusi 
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tunggal ditambah investasinya.
98

 Manfaat lain yang akan diperoleh oleh peserta 

yang mengalami musibah yaitu:  

1. Jika rawat inap, manfaat yang diperoleh adalah Rp. 250.000/hari. 

2. Jika rawat ICU, manfaat yang diperoleh adalah Rp 500.000/hari. 

3. Jika cacat tetap karena kecelakaan, manfaat yang diperoleh adalah Rp. 

100.000.000 

4. Jika meninggal dunia, manfaat yang diperoleh adalah hasil Investasi + Rp. 

2.500.000 (santunan kematian). 

5. Jika meninggal dunia karena kecelakaan, manfaat yang diperoleh adalah 

hasil investasi + Rp. 102.500.000.
99

 

Menurut mbak Budi Tri wahyuni selaku Financial Advisor (FA) yang 

telah terjadi pada salah satu pesertanya yaitu Bapak Anton yang mengalami 

rawat inap di rumah sakit selama 6 hari di ruang non ICU, beliau mendapat 

manfaat sebesar 6 hari X Rp 250.000/hari = 1.500.000.  

a. Kriteria- kriteria klaim pada MISS: 

1) Klaim meninggal 

Untuk klaim meninggal dunia, klaim dapat diajukan maksimal 90 hari 

setelah meninggal dunia, semakin cepat mengurus klaim maka semakin 

cepat klaim akan keluar. 

2) Klaim kesehatan 

Untuk klaim kesehatan, dapat diajukan maksimal 30 hari setelah keluar 

dari rumah sakit. 
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3) Klaim WOP: 1 tahun kalender mulai didiagnosa cacat. 

Untuk klaim WOP dapat diajukan maksimal sampai 1 tahun didiagnosa 

cacat.  

4) Klaim AP: 20 hari kalender 

Untuk klaim AP dapat diajukan maksimal sampai 20 hari setelah 

kecelakaan. 

5) Klaim HP: 60 hari kalender /penyakit kritis. 

Untuk klaim HP dapat  diajukan maksimal sampai 60 hari setelah 

didiagnosa penyakit kritis. Klaim atau pergantian resiko dalam asuransi 

jiwa dapat diajukan ketika rawat inap di Rumah Sakit, mengalami cacat 

total (yang disebabkan oleh sakit kritis terlebih dahulu, kecelakaan, 

maupun tidak), penyakit kritis, kecelakaan yang disertai meninggal, dan 

meninggal dunia.
100

 

Mekanisme pengajuan dana klaim ketika nasabah mengalami musibah 

kecelakaan atau meninggal dunia sebelum jatuh tempo dari AXA Mandiri 

harus memenuhi persyaratan. Mula-mula nasabah harus konfirmasi terlebih 

dahulu pada pihak bank untuk mengajukan klaim dan bank akan 

mengkonfirmasi pada pihak kantor pusat untuk melakukan pengecekan dan 

memproses pengajuan tersebut. Kemudian pihak AXA akan memberikan 

informasi mengenai pengajuanya kepada nasabah. Setelah nasabah memahami 

informasi yang di sampaikan oleh pihak AXA, maka nasabah harus mengikuti 

prosedur yaitu nasabah harus mengisi formulir yang sudah disediakan. 
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Formulir ini berupa formilir pengajuan klaim sesuai dengan klaim yang akan 

diajukan, setelah berdasarkan klaim yang diajukan, harus menyertakan foto 

kopi KTP, semua resep asli dari dokter dengan tagihan atau kwitansi dari 

rumah sakit,  

Selanjutnya pihak AXA akan mengecek  atas kebenaran data yang 

diberikan oleh nasabah. Pengecekan tersebut dapat dilakukan melalui KTP, 

semua resep asli dari dokter dengan tagihan atau kwitansi dari rumah sakit, 

atau sebagainya. Kemudian setelah data yang diperoleh benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka AXA Mandiri cabang akan menyerahkan data-

data yang didapat kepada AXA Mandiri pusat, untuk ditindak lanjuti, nasabah 

diberi waktu menunggu hingga 14 hari kerja.
101

 

a) Persyaratan minimal dalam kontribusi 

(1) Minimal premi tunggal : Rp. 15.000.000,- 

(2) Minimal Top Up tunggal : Rp. 1.000.000,- 

b) Biaya  

(1) Biaya administrasi sebesar Rp. 35.000,- per bulan dari nilai investasi. 

(2) Biaya manajemen dana investasi per tahun, yang dikurangi dari nilai asset 

bersih untuk menentukan harga unit (satuan nilai investasi): 

(a) Active money syariah rupiah : 3.01% 

(b) Attractive money syariah rupiah : 3.01% 
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“active money syariah rupiah dan attractive money syariah rupiah 

adalah produk unit link yang ditawarkan oleh PT AXA Financial 

Service malalui jenis investasi yang ada dalam saham syariah” 

Penghitungan Kontribusi pada AXA Mandiri Investasi Sejahtera Syariah 

ditentukan pada aspek umur, jenis kelamin, dan aspek medis. Berikut adalah 

penjelasan dari ketiga aspek tersebut. 

1. Aspek umur 

Pada aspek umur pengukurannya yaitu semakin tua seseorang maka uang 

kontribusinya semakin tinggi karena resikonya semakin tinggi juga yang 

ditinjau dari resiko kematian dan kesehatan.102 

Ketentuan: 

a. Peserta: 0 – 55 tahun (peserta adalah orang yang menjadi tertanggung 

dalam polis asuransi jiwa). 

b. Pemegang polis: 18 – 55 tahun (orang yang membayar kontribusi). 

c. Kontribusi terendah tiga juta. Jika pada sistemnya menolak karena usianya 

sudah tua (resiko tinggi), maka akan dinaikkan sampai sistemnya 

menerimanya. Tetapi biasanya dinakkan satu level ke enam juta. 

“Aspek umur ini yang paling mempengaruhi pada penentuan kontribusi yang 

akan dibayarkan oleh peserta polis ataupun pemegang polis” 

2. Aspek jenis kelamin 

a. Laki-laki lebih rendah biaya kontribusinya karena ditinjau dari resiko 

kematiannya. Berdasarkan fakta kehidupan laki-laki lebih cepat meninggal 

dari pada perempuan. 
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b. Perempuan lebih tinggi biaya kontribusinya karena resiko hidupnya lebih 

tinggi dibandingkan laki-laki. 

“Aspek ini dilihat dari kenyataan hidup seseorang di masyarakat pada 

umumnya” 

3. Aspek medis 

Bila calon peserta sudah menderita penyakit atau mempunyai riwayat 

penyakit, maka akan mempengaruhi jumlah kontribusi dasar dan ridernya. 

Rider yaitu manfaat tambahan seperti perlindungan pembayaran kontribusi bagi 

pemegang polis, perlindungan kesehatan, perlindungan prima sejahtera, 

perlindungan pembayaran kontribusi, dan perlindungan kecelakaan.103 

Adapun perhitungan kontribusi AXA Mandiri Investasi sejahtera 

syariah adalah sebagai berikut: 

Top up tunggal 2015                          : Rp 15.000.000.,-  

Akhir 2015                                          : Rp 20.000.000.,-  

Maka konstribusi dana para peserta dibagi menjadi dua yaitu dana tabarru’ 

dan dana ujrah  

Berarti tabarru’ :Rp 20.000.000. dibagi 50% = Rp 10.000.000.,-  

Dan ujrah :Rp 20.000.000. dibagi 20%      = Rp 4.000.000.,- ternyata 

Jumlah klaimnya                                              : Rp 5.000.000.,-  

Hasil investasi                                                  : Rp 1.000.000.,-  

Defisit                                                              : Rp 5.000.000.,-  

Maka dana defisit di ambilkan dari modal awal untuk menutupi hal yang 

terjadi sebanyak Rp 5.000.000.,- tersebut.  
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Kontribusi top up tunggal adalah kontribusi yang dikhususkan untuk 

kontribusi investasi, minimal kontribusinya sebesar Rp.1.000.000,- 

pertahun. Atas dasar pembagian asuransi yang dibagi menjadi dua bagian 

yaitu iuran tabarru’ dan investasi, itu guna mengoptimalkan investasi yang 

ada. Penentuan kontribisi asuransi dan investasi sudah ada kesepakatan dari 

pihak peserta dengan perusahaan. Pembagian kontribusi ini adalah minimal 

kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi yang dipengaruhi oleh 

faktor usia, jenis kelamin dan jangka waktu yang diambil.
104
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 

PADA PRODUK ASURANSI MANDIRI INVESTASI SEJAHTERA 

SYARIAH DI AXA MANDIRI CABANG PONOROGO 

 

A. Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No 21/DSN–MUI/X/2001 

Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terhadap Akad  pada 

Produk Investasi Sejahtera Syariah di AXA Mandiri cabang Ponorogo. 

Dalam teori hukum kontrak syariah (nazarriyati al-u’uqud), setiap 

terjadi transaksi maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. Pertama, 

kontraknya sah, kedua, kontraknya fasad, dan ketiga, aqadnya batal.Untuk 

melihat kontrak itu jatuhnya ke mana, maka perlu diperhatikan instrumen 

mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.
105

 

Dalam muamalah, Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik 

muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara 

syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan 

asuransi.Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syariah 

disebut kontrak jual beli (tabaduli).Dalam kontrak ini harus memenuhi 

syarat-syarat kontrak jual-beli. Ketidakjelasan persoalan besarnya premi yang 

harus dibayarkan karena bergantung dibayarkan karena bergantung terhadap 

usia peserta yang mana hanya Allah yang tau kapan kita meninggal 

mengakibatkan asuransi konvensional mengandung gharar (ketidakjelasan) 
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pada kontrak sehingga mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam 

asuransi konvensional dalam praktiknya cacat secara hukum.
106

 

Sementara itu, pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan 

akad jual-beli (aqad tabaduli), atau akad muawadhah sebagaimana halnya 

pada asuransi konvensional. Tetapi akad yang melandasinya akad tolong-

menolong (aqd takafuli) dengan menciptakan instrumen baru untuk 

menyalurkan dana kebajikan melalui akad tabarru’ „hibah‟.
107

Dengan 

demikian, dalam asuransi akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. 

Apakah akad jual-beli (aqad tabaduli) atau akad tolong-menolong (aqd 

takafuli) atau akad lainnya seperti akad as-Salam „meminjamkan barang‟, 

akad Syirkah „kerja sama‟, akad Muzara’ah „pengelola tanah dan bagi hasil‟, 

akad Ijarah „sewa‟, Mudharabah, Wakalah, dan seterusnya.
108

 

Di dalam asuransi syariah akad yang digunakan adalah akad tijarah 

dan atau akad tabarru’.Akad tijarah yang dimaksud adalah semua akad yang 

dilakukan untuk tujuan komersial, misalnya mudharabah, wadhiah, dan 

wakalah.Sedangkan akad tabarru’ adalah semua bentuk yang dilakukan 

dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan 

komersial.
109
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Sementara pada masing-masing akad tersebut mempunyai sifat-sifat 

tersendiri dalam pelaksanaannya. Sifat dari akad tijarah ini adalah:
110

 

5. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai underwriter (penilai resiko), 

collector (pengumpul iuran-iuran tabarru’), dan fund manager (pengelola 

dana investasi peserta). 

6. Perusahaan asuransi syariah bukan pemilik dana kontribusi/premi dari 

peserta, tetapi perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai 

pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. 

7. Perusahaan asuransi syariah akan menerima biaya pengelolaan 

(management fee) dari fungsinya sebagai administrator/pengelola. 

8. Begitu pula perusahaan asuransi syariah akan memperoleh bagi hasil atau 

biaya (fee) atas upayanya dalam memaksimalkan dana yang terhimpun 

dalam dana tabarru’ peserta (pool of hibah fund).  

Sedangkan Sifat dari akad tabarru’ ini adalah:
111

 

4. Antara pemegang polis/peserta yang satu dengan yang lain saling 

menanggung resiko yang ada/terjadi. 

5. Setiap pemegang polis/peserta akan melakukan pembayaran hibah/bantuan 

dan saling membagi risiko. Inilah yang disebut sebagai konsep Sharing of 

Risk (saling menanggung resiko). 

6. Sifat akadnya tidak bertujuan komersial (mencari keuntungan). 

Kemudian, untuk menghindari hal-hal dari unsur gharar 

(ketidakjelasan), maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah 
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(suap), barang haram dan maksiat.
112

 Masalah tersebut dapat diselesaikan 

dengan benarnya akad asuransi yang telah mengubah akadnya dan membagi 

dana peserta ke dalam dua rekening (pada produk life yang mengandung 

unsur tabungan). Karena rekening khusus yang menampung dana tabarru‟ 

tidak bercampur dengan rekening peserta, maka reserving period di asuransi 

syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya 

(karena pada hakikatnya itu adalah uangnya sendiri), dan nilai tunai sudah 

ada sejak awal tahun pertama ia masuk. Karena itu tidak ada maisir, tidak ada 

gharar, karena tidak ada pihak yang dirugikan.
113

 

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional, 

mengeluarkan fatwa khusus tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah 

sebagai berikut:
114

 

Pertama: Ketentuan Umum  

g. Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful, Thadamun) adalah usaha saling 

melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui 

investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) 

yang sesuai dengan syariah. 

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

yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), 
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riba(bunga), zulmu (penganiyayaan), riswah (suap), barang haram, dan 

maksiat. 

i. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan 

komersial. 

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

kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. 

k. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana 

kepadaperusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

l. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan asuransi 

sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

Kedua: Akad dalam Asuransi 

d. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad 

tijarah dan atau akad tabarru’. 

e. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, 

sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. 

f.  Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan: 

1)  Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; 

2) Cara dan waktu pembayaran premi; 

3) Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang 

disepakati sesuai dengan jenis asuransi diakad.
115
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Ketiga: Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad Tijarah dan Tabarru‟. 

c. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai 

mudharib (pengelola) dan peserta sebagai shohibul mal (pemegang polis). 

d. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang 

akandigunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. 

Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola dana hibah. 

Keempat: Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru‟. 

c. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak 

yang bertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga 

menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. 

d. Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi akad tijarah. 

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya. 

c. Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan 

asuransi jiwa 

d. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah 

dan hibah. 

Keenam: Premi 

c. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad 

tabarru’. 

d. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat 

menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan table 
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morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan unsur 

riba dalam perhitungannya.
116

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada asuransi 

syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong (at-ta’awun) 

dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai 

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

pengalihan resiko (risk tranfer) dimana tertanggung harus membayar premi, 

tetapi lebih merupakan pembagian resiko (risk sharing) dimana para peserta 

saling menanggung.
117

 

Produk Mandiri Investasi Sejahtera Syariah merupakan salah satu 

produk asuransi yang menarik yang dimiliki oleh AXA Mandiri, karena 

banyak para pengusaha yang tertarik untuk berasuransi sekaligus 

menginvestasikan dananya. Yang menarik pada asuransi ini diantaranya 

cukup membayar premi tunggal, dengan hanya satu kali penempatan dana 

investasi, dana tersebut akan berkembang pesat tanpa harus membayar premi 

setiap bulannya. Dana tersebut dapat ditarik dan ditambah kapan saja secara 

fleksibel tanpa dikenai biaya tambahan, hasil investasinya bebas pajak setelah 

3 tahun  dan juga dapat perlindungan asuransi jiwa hingga usia 100 tahun.
118

 

Selain itu pada AXA Mandiri Investasi Sejahtera Syariah ini 

menggunakan risk sharing yaitu dimana setiap peserta asuransi memiliki dua 

peran, ditolong dan menolong. Peserta asuransi diwajibkan menghibahkan 
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sejumlah uang yang dikelola oleh perusahaan asuransi yaitu setiap peserta 

memberikan iuran tabarru’ ke perusahaan asuransi dan akan di kumpulkan 

menjadi satu kumpulan dana hibah atau kumpulan dana tabarru’. Jika 

nantinya salah satu peserta asuransi terjadi resiko maka peserta berhak 

ditolong dengan menggunakan kumpulan danatabarru’.
119

 

Dari hal di atas, terkait dengan akad yang digunakan oleh asuransi 

mandiri investasi sejahtera syariah di AXA Mandiri sesuai dengan fatwa DSN 

MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 

karena terkait dalam akad asuransi yang digunakan adalah akad tijarah dan 

akad tabarru’.Yang mana dalam AXA tersebut menggunakan risk sharing 

yaitu dimana setiap peserta asuransi memiliki dua peran, ditolong dan 

menolong.Peserta menolong dengan memberikan iuran tabarru’ pada 

perusahaan asuransi, kemudian jika terjadi resiko peserta ditolong dengan 

iuran tersebut.Sedangkan pihak AXA Mandiri sebagai pengelola (mudharib) 

dan pemegang amanah. 

Dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa akad 

asuransi syariah itu menggunakan dua akad yaitu akad tijarah dan akad 

tabarru’. Yang mana pada akad tijarah, perusahaan asuransi berperan sebagai 

underwriter (penilai resiko), collector (pengumpul iuran-iuran tabarru’), dan 

fund manager (pengelola dana investasi peserta). Sedangkan dalam akad 

tabarru’ antar peserta saling menanggung resiko dengan membayar iuran 

tabarru’.Sehingga dapat dijelaskan bahwa akad pada transaksi antar 
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pemegang polis/peserta asuransi syariah adalah tabarru’ dan untuk akadnya 

adalah akad hibah.Sedangkan akad pada transaksi antar pemegang 

polis/peserta asuransi dengan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah 

adalah tijarah, dan untuk akadnya adalah akad wakalah bil ujrah, baik untuk 

akad yang berkaitan dengan penerimaan biaya pengelolaan (management fee) 

ataupun yang berkaitan dengan pengelolaan investasi. 

 

B. Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No 21/DSN–MUI/X/2001 

Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terhadap Pelaksanaan 

Operasional bagi hasil pada Produk Investasi Sejahtera Syariah di AXA 

Mandiri cabang Ponorogo. 

Dalam pelaksanaan operasional, asuransi mempunyai beberapa 

konsep untuk terhindar dari hal-hal yang mengandung gharar (penipuan), 

maysir (perjudian), riba (bunga), zulmu (penganiyayaan), riswah (suap), 

barang haram, dan maksiat. Diantaranya sebagai berikut: 

c. Konsep Takafuli (Tolong-Menolong) 

Apabila ada salah satu dari peserta takafuli atau peserta asuransi 

syariah mendapat musibah, maka peserta ikut menanggung resiko.Pada 

beberapa praktik asuransi syariah, surplus dana tabarru‟ di kembalikan 

sebagian kepada peserta melalui mekanisme mudharabah (bagi hasil).
120
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d. Perjanjian (Akad) 

Konsep perjanjian akad adalah kontrak (perjanjian) yang didasarkan 

pada prinsip al-mudharabah. Perusahaan (al-mudharib) mengumpulkan 

kontribusi takaful (ra’sul mal) yang dibayarkan oleh peserta (sahibul mal) 

dan mengelola dengan berbagai kelas dengan tahapan saling 

(menanggung) pada takaful umum termasuk investasi dana kontribusi. 

Peserta membayar kontribusi takaful sebagai tabarru’ yang secara khusus 

bertujuan menolong sesama peserta yang tertimpa musibah tertentu atau 

kemalangan. Dan perjanjian tersebut juga menetapkan pembagian surplus 

(profit) antara peserta dan perusahaan.
121

 

Dalam mekanisme operasional asuransi syariah perusahaan asuransi 

berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat 

melalui penyediaan jasa asuransi (takaful) untuk memberikan jaminan 

perlindungan kepada pemakai jasa terhadap kemungkinan timbulnya kerugian 

akibat suatau peristiwa yang tidak terduga. Untuk mendapatkan jaminan 

perlindungan asuransi (takaful) seseorang perlu menghubungi perusahaan 

yang secara hukum berkompeten menyelenggarakan jasa tersebut. Tindak 

lanjut dari hubungan antara perusahaan dengan pengguna jasa, akan diikat 

oleh suatu perjanjian yang berlaku dalam perusahaan asuransi.
122

 

Dalam mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah dibagi 

menjadi dua, yaitu:  
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c. Sebagai pemegang amanah  

Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling 

bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara 

pesertanya.Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah 

oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan 

yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah 

sesuai isi akta perjanjian.
123

 

d. Mekanisme pengelolaan dana  

Mekanisme pengelolaan dana adalah dana yang dibayarkan peserta, 

kemudian terjadi akad mudharabah (bagi hasil) antara mudharib 

(pengelola) dan shohibul mal (peserta). Kumpulan danatersebut kemudian 

diinvestasikan secara syariah ke bank syariah maupun ke investasi syariah 

lainnya, lalu dikurangi biaya-biaya operasional (seperti klaim, reasuransi, 

komisi broker, dll). Selanjutnya surplus (profit) dilakukan bagi hasil antara 

mudharib dan shahibul mal sesuai dengan skim bagi hasil yang telah 

ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). Bagian yang 60% untuk 

mudharib (perusahaan) tadi setelah dikurangi biaya administrasi dan 

management expenses, sisanya menjadi profit bagi shareholders.
124
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Majelis Ulama Indonesia melalaui Dewan Syariah Nasional, 

mengeluarkan fatwa khusus tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah 

tentang pelaksanaan operasional dalam asuransi sebagai berikut:
125

 

d. Pengelolaan asuransi syariah hanya dilakukan oleh suatu lembaga yang 

berfungsi sebagai pemegang amanah. 

e. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana 

yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah). 

f. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan 

dana akad tabarru‟ (hibah). 

AXA Mandiri financial service bekerjasama dengan Bank Syariah 

Mandiri dengan mengeluarkan produk Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera 

Syariah dengan tujuan sebagai alternatif jaminan dan perlindungan yang 

sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam kontribusi dana yang diterima dari 

peserta dimasukkan kedalam rekening tabarru’ yaitu rekening yang 

disediakan untuk dana kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta 

yang mengalami atau tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri 

peserta, yang pihak perusahaan memasukkannya ke dana tabarru’ 50% dan 

mendistribusikannya 30% kepada pemegang polis selanjutnya “kumpulan 

dana” tersebut kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang 

dibenarkan dalam Islam dan rekening ujrah yaitu kelebihan 20% itu dibagi 

kepada perusahaan sebagai pengelola asuransi.
126
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Dari hal di atas, terkait dengan pelaksanaan operasional yang 

digunakan oleh asuransi mandiri investasi sejahtera syariah di AXA Mandiri 

sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman 

Umum Asuransi Syariah, karena terkait dalam pelaksanaan operasional 

perusahaan asuransi berkewajiban sebagai pemegang amanah dan 

memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana sebagai pemegang amanah 

tersebut.Yang mana dalam AXA tersebut kontribusi dana yang diterima dari 

peserta akan dikembangkan oleh AXA Mandiri sebagai pemegang amanah 

melalui investasi proyek yang dibenarkan dalam Islam, kemudian dana 

tersebutakandimasukkan dalam rekening tabarru’ 50%, mendistribusikannya 

30% kepada pemegang polis, dan kelebihan 20% dibagikan ke perusahaan 

sebagai pengelola dana.  

Dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perusahaan 

sebagai pemegang amanah berkewajiban mengelola dana dari peserta sesuai 

dengan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI. Dalam 

pengelolaan dananya perusahaan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan 

dana yang terkumpul atas akad tijarah (mudharabah) dan perusahaan akan 

memperoleh ujrah (fee) dari dana akad tabarru’ (hibah).  
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C. Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No 21/DSN–MUI/X/2001 

Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terhadap Pembayaran Dana 

Klaim pada Produk Investasi Sejahtera Syariah di AXA Mandiri cabang 

Ponorogo. 

Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:  

e. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian 

f. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan 

g. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan 

kewajiban untuk memenuhinya 

h. Klaim atas akad tabarru‟ merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban 

perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.  

Umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada 

4 langkah proses pengajuan klaim, yaitu pemberitahuan kerugian, 

penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan 

klaim.
127

 

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru’ yang ada 

pada produk saving, yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh 

peserta, yang sejak awal sudah di akadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk 

keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan oleh Allah 

meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan, dan 

sebagainya.
128
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Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir 

sama, baik pada asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Adapun 

yang membedakan pada masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan 

kejujuran dalam menilai suatu klaim. Prosedur pengajuan klaim adalah: 

5) Pemberitahuan klaim  

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggug 

menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera 

melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan 

laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk 

lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan 

dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.
129

 

6) Bukti klaim kerugian  

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang 

utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang 

mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi 

“lembaran klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing Class Of 

Bussines (COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-

dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar 

dalam industry asuransi di Indonesia. 

7) Penyelidikan  

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh 

penanggung, dilakukan analisa administrasi. Jika klaim ditolak, 
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penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang 

diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, 

penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan 

bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. 

Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung 

dan tertanggung. 

8) Penyelesaian klaim  

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian ssuai 

peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran 

klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.Dalam 

hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, 

misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung maka 

pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung diajukan klaim kepada 

perusahaan asuransi syariah.
130

 

Mekanisme pengajuan dana klaim ketika nasabah mengalami musibah 

kecelakaan atau meninggal dunia sebelum jatuh tempo dari AXA Mandiri 

harus memenuhi persyaratan. Mula-mula nasabah harus konfirmasi terlebih 

dahulu pada pihak bank untuk mengajukan klaim dan bank akan 

mengkonfirmasi pada pihak kantor pusat untuk melakukan pengecekan dan 

memproses pengajuan tersebut. Kemudian pihak AXA akan memberikan 

informasi mengenai pengajuanya kepada nasabah. Kemudian nasabah harus 

mengikuti prosedur yaitu nasabah harus mengisi formulir pengajuan klaim 
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yang sudah disediakan dengan menyertakan foto kopi KTP, semua resep asli 

dari dokter dengan tagihan atau kwitansi dari rumah sakit. 

Selanjutnya pihak AXA akan mengeceknya, kemudian setelah data 

yang diperoleh benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka AXA Mandiri 

cabang akan menyerahkan data-data yang didapat kepada AXA Mandiri 

pusat, untuk ditindak lanjuti, nasabah diberi waktu menunggu hingga 14 hari 

kerja.
131

 

Dari hal di atas, terkait dengan pembayaran dana klaim yang 

digunakan oleh asuransi mandiri investasi sejahtera syariah di AXA Mandiri 

sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman 

Umum Asuransi Syariah, karena terkait dengan pembayaran klaim 

dibayarkan sesuai dengan akad yang disepakati di awal perjanjian dan untuk 

jumlah dana klaim yang diperoleh sesuai dengan premi yang dibayarkan serta 

resiko yang dialami oleh peserta. Yang mana pada AXA Mandiri pembayaran 

dana klaim pada peserta meninggal dunia mendapat uang pertanggungan 

125% dari kontribusi tunggal ditambah dengan nilai investasi untuk peserta 

dalam masa pertanggungan. Sedangkan untuk peserta yang kecelakaan 

mendapat uang pertanggungan sebesar 250% dari kontribusi tunggal 

ditambah investasi. 

Dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa 

pembayaran dana klaim dan prosedur pengajuan dilakukan berdasarkan 

konsep takaful, dan perusahaan mempunyai kewajiban membayar klaim 
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peserta dari dana tabarru’, yang mana perusahaan mendapat pelimpahan 

amanat untuk mengelola dana tabarru’ dan memberikannya kepada peserta   

yang mengalami musibah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari apa yang penulis paparkan dalam menganalisa fatwa DSN MUI 

terhadap produk Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah di AXA Mandiri 

cabang Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.  

1. Akad dalam Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah sudah sesuai dengan 

fatwa  DSN MUI No 21/DSN – MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah mengenai akad tijarah dan tabarru’, karena dalam AXA 

tersebut telah menggunakan risk sharing yaitu di mana setiap peserta 

asuransi memiliki dua peran, ditolong dan menolong. Peserta menolong 

dengan memberikan iuran tabarru’ pada perusahaan asuransi, kemudian 

jika terjadi resiko peserta ditolong dengan iuran tersebut. Sedangkan pihak 

AXA Mandiri berfungsi sebagai pengelola (mudharib) dan pemegang 

amanah. 

2. Pelaksanaan operasional dalam Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera 

Syariah sudah sesuai dengan fatwa  DSN MUI No 21/DSN – MUI/X/2001 

tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terkait perusahaan asuransi yang 

berkewajiban sebagai pemegang amanah dan memperoleh bagi hasil dari 

pengelolaan dana, karena dalam AXA Mandiri itu sendiri kontribusi dana 

yang diterima dari peserta akan dikembangkan oleh AXA Mandiri sebagai 

pemegang amanah melalui investasi proyek yang dibenarkan dalam Islam, 

kemudian dana tersebut akan dimasukkan dalam rekening tabarru’ 50%, 
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mendistribusikannya 30% kepada pemegang polis, dan kelebihan 20% 

dibagikan ke perusahaan sebagai pengelola dana.  

3. Untuk pembayaran dana klaimnya juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN 

MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah 

terkait dengan pembayaran klaim dibayarkan sesuai dengan akad yang 

disepakati di awal perjanjian dan untuk jumlah dana klaim yang diperoleh 

sesuai premi yang dibayarkan serta resiko yang dialami oleh peserta, 

karena pada AXA Mandiri itu sendiri pembayaran dana klaim pada peserta 

meninggal dunia mendapat uang pertanggungan 125% dari kontribusi 

tunggal ditambah dengan nilai investasi untuk peserta dalam masa 

pertanggungan. Sedangkan untuk peserta yang kecelakaan mendapat uang 

pertanggungan sebesar 250% dari kontribusi tunggal ditambah investasi.  

 

B. Saran  

1. Bagi AXA Mandiri diharapkan sebagai motivasi, koreksi, maupun acuan 

dalam melaksanakan akad muamalah khususnya tentang penerapan 

asuransi syari‟ah.  

2. Bagi pihak lain (masyarakat), peneliti berharap pada penelitian ini untuk 

mendapatkan informasi yang aktual dan juga faktual terkait AXA Mandiri 

cabang Ponorogo, khususnya dalam produk Asuransi Investasi Sejahtera 

Syari‟ah.  

3. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai Asuransi Syariah.  
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