
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Para ulama di Indonesia sering berbeda pendapat dalam memahami,

menafsirkan, dan menetapkan ketentuan hukum dalam Islam. Baik perkara yang

sebenarnya sudah ada sejak lama, atau perkara yang baru muncul karena

perkembangan keadaan, perubahan zaman, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, atau perkara yang saat ini sedang ramai (viral) diperbincangkan orang

maupun perkara yang belum ada pada saat sekarang ini tapi ada kemungkinan akan

muncul di kemudian hari.

Perkara atau persoalan umat Islam tersebut biasanya berkenaan dengan perkara

ibadah, perkara muamalah, perkara etika, adab dan sopan santun, akhlak, persoalan

politik, persoalan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan,

kecantikan, fashion, dsb. Tidak jarang kita temui atau kita dengar beberapa fatwa

atau ketetapan hukum yang dikeluarkan para ulama berbeda satu sama lain misalnya

mengenai kebolehan atau keharaman suatu produk makanan minuman atau produk

dan alat kesehatan dan kecantikan, fatwa atau pendapat para ulama tentang kesesatan

atau keanehan suatu aktifitas (kegiatan) social tertentu, suatu aliran kepercayaan,

sekte dengan ritual tertentu, atau perbedaan dalam menetapkan fatwa dan pendapat

para ulama terhadap aktifitas operasionalisasi dan transaksi keuangan, moneter dan

fiskal pada lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan,

bahkan dalam hal pilihan pemimpin politik pun kadang kala terjadi perbedaan

pemahaman dan penafsiran sehingga menimbulkan perbedaan dan perpecahan yang

cukup tajam diantara para ulama di Indonesia.

Banyak perkara dan persoalan umat Islam yang sebenarnya sudah ada dasar dan

rujukannya, berupa dalil Al Quran dan Hadits, tapi karena cara memahami dan

menafsirkan dalil tersebut berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya maka

ketetapan hukum yang dihasilkan para ulama pun menjadi berbeda beda. Kalau

perkara dan persoalan yang sudah secara eksplisit tercantum dalam Al Quran dan

Hadits saja masih menimbulkan ikhtilaf (perbedaan) dalam pemahaman, penafsiran



bahkan penetapan hukumnya, maka apalagi terhadap perkara-perkara yang sama

sekali tidak secara jelas dan terang terdapat dalam sumber hukum Islam yang utama,

Al Quran dan Hadits. Tentu saja perkara dan persoalan seperti ini lebih lagi akan

menimbulkan perbedaan pemahaman, penafsiran dan penetapan hukumnya juga.

Salah satu diantara sekian banyak perkara dan persoalan yang sama sekali tidak

disinggung dalam Al Quran dan Hadits bahkan sama sekali juga tidak dibahas oleh

Imam Mazhab yang empat (Imam Maliki, Hanafi, Syafe’I dan Hambali) adalah

perkara dan persoalan asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah adalah perkara

baru yang muncul belakangan sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi global, kemajuan peradaban

manusia, kebutuhan keamananan, perlindungan, perencanaan keuangan masa depan

dan kesejahteraan sosial yang berbasis syariah sehingga asuransi jiwa syariah menjadi

salah satu perkara yang substansial dan elementer dalam kehidupan manusia dan

masyarakat pada umumnya dan umat Islam di Indonesia pada khususnya. Sehingga

untuk menciptakan dan menjamin ketenangan dan keyakinan dalam kegiatan asuransi

jiwa syariah ini, selanjutnya para ulama berkepentingan dan berkewajiban untuk

menetapkan hukum yang sebenar-benarnya terhadap perkara ini.

Sebagaimana halnya dengan perkara-perkara ibadah dan muamalah lainnya,

dalam persoalan hukum asuransi jiwa syariah terjadi pula perbedaan pandangan

(ikhtilaf) di antara para ulama di Indonesia. Jumhur ulama yang tergabung dalam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa Asuransi Jiwa syariah itu

hukumnya halal atau boleh-boleh saja, karena tidak ada dalil larangan untuk

melakukannya. Bahkan asuransi jiwa syariah dianggap sebagai suatu solusi yang bak

dan positif dalam pengelolaan resiko kehidupan dan untuk menyiapakan masa depan

yang lebih baik bagi umat islam Indonesia. Akan tetapi tidak semua ulama di

Indonesia sepakat dengan fatwa tersebut, ada sebagian ulama yang berpendapat

bahwa praktek asuransi jiwa syariah di Indonesia, meskipun nomenklaturnya sudah

syariah, dan operasionalisasinya sudah berdasarkan asas dan prinsip syariah

sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI, tapi masih jauh dari makna dan maksud

dari syariah itu sendiri, terdapat banyak pelanggaran syariah didalam penyelenggaraan

asuransi jiwa syariah di indonesia. Para ulama ini berpendapat bahwa asuransi jiwa

syariah di Indonesia hukumnya haram.



Perbedaan pendapat (ikhtilaf) terjadi karena perbedaan dalam menggunakan dalil

yang dijadikan hujjah, perbedaan dalam memahami atau menafsirkan dalil sebagai

sumber hukum dan perbedaan dalam menggunakan metode istinbath al ahkam,

metode dalam penarikan hukum suatu persoalan. Perbedaan-perbedaan tersebut

menyebabkan para ulama juga berbeda dalam menarik kesimpulan dan menetapkan

keputusan hukum praktek asuransi jiwa syariah ini, sehingga tidak heran bila ada

ulama yang mengharamkan asuransi jiwa syariah tapi ada juga yang menghalalkan

asuransi jiwa syariah.

Untuk mengetahui lebih jauh persoalan dalil dan metode istinbath dalam

penetapan hukum asuransi jiwa syariah tersebut maka penulis akan meneliti lebih jauh

kedudukan hukum asuransi jiwa syariah menurut ulama di Indonesia.

B. Rumusan Dan Pembatasan Masalah

Masalah penelitian dalam tesis ini adalah perbedaan pendapat di kalangan Ulama

di Indonesia mengenai status hukum asuransi jiwa syariah, ada ulama yang

menghalalkan dan ada juga ulama yang mengharamkan.

Pembatasan Masalah, untuk memudahkan penelitian maka penulis perlu

membatasi objek penelitiannya. Bahwa yang dimaksud dengan ulama di Indonesia

sebagaimana judul pada tesis ini adalah ulama-ulama di lingkungan organisasi

keagamaan dan ORMAS Islam Wilayah Jawa Barat yang berkedudukan di kota

Bandung. Dan diantara begitu banyak Ormas Islam dan Organisasi Keagamaan

Wilayah jawa barat tersebut saya pilih dari urutan terbesar yaitu DPD MUI Propinsi

Jawa barat, DPW Nahdhatul Ulama Jawa Barat, DPW Muhammadiyah Jawa Barat

dan DPW PERSIS Jawa barat.

Berdasarakan rumusan dan batasan masalah diatas, Selanjutnya penulis

merumuskan pertanyaan penelitiannyqa sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan, Pemikiran, Alasan, Dalil dan Metode Istinbath dari

Ulama Yang Mengharamkan Asuransi Jiwa Syariah?

2. Bagaimana Pandangan, Pemikiran, Alasan, Dalil dan Metode Istinbath dari

Ulama di Lingkungan Organisasi Keagamaan dan ORMAS Islam di Wilayah

Jawa Barat yang Menghalalkan Asuransi Jiwa Syariah?



3. Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI terhadap Pandangan dari Ulama yang

mengharamkan maupun dari ulama yang menghalalkan Asuransi jiwa

Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Pandangan, Pemikiran, Alasan, Dalil dan Metode Istinbath dari

Ulama yang Mengharamkan Asuransi Jiwa Syariah

2. Menjelaskan Pandangan, Pemikiran, Alasan, Dalil dan Metode Istinbath dari

Ulama di Lingkungan Organisasi Keagamaan dan ORMAS Islam di Wilayah

Jawa Barat yang Menghalalkan Asuransi Jiwa Syariah

3. Melakukan analisis terhadap Pandangan ulama yang mengharamkan maupun

ulama yang menghalalkan Asuransi jiwa Syariah ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritik, diharapkan penelitian ini akan memberikan perspektif baru dan

menjadi referensi (rujukan) penelitian lanjutan terhadap kedudukan hukum

asuransi jiwa syariah menurut ulama di Indonesia

2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjawab keraguan sekaligus

meyakinkan dan memantapkan pemahaman nasabah, calon nasabah,

masyarakat luas, sales force, pelaku bisnis, perusahaan dan industri dari

kontroversi halal haram asuransi jiwa syariah. Kepentingan yang lebih besar

lagi adalah pertumbuhan dan persebaran asuransi jiwa syariah yang lebih cepat,

yang sangat dimungkinkan dapat tercapai bilamana pertentangan dan

perbedaan pandangan terhadap hukum asuransi jiwa syariah di kalangan umat

muslim sendiri bisa diminimalisir atau bahkan dieliminir.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa artikel dan tulisan yang dipublish oleh beberapa akademisi yang

dapat menjadi referensi penelitian ini berkenaan dengan kedudukan hukum asuransi

jiwa syariah menurut ulama di Indonesia, sebagai berikut :

Eka Zahra Solikahan1 dalam artikelnya tentang asuransi syariah halal atau

haram, menjelaskan alasan-alasan diharamkannya dan alasan dibolehkannya asuransi

1 Eka Zahra Solikahan, Asuransi Syariah “Halal atau Haram”, Al Buhuts Vol. 11 No. 1, Juni
2015,.hlm 198-205.



syariah menurut para ulama. Bedanya adalah artikel yang bersangkutan masih umum

mengenai asuransi syariah, tidak secara khusus mengenai asuransi jiwa syariah

sebagaimana penelitian ini, kemudian artikel yang bersangkutan tidak menjelaskan

dalil-dalil terperinci mengenai alasan mengharamkan dan menghalalkan asuransi

syariah, sedangkan penelitian ini akan membahas dalil-dalil secara lebih detail.

Kemudian ulama yang dimaksud dalam artikel yang bersangkutan adalah sangat luas,

semua ulama di dunia, sedangkan penelitian ini sudah membatasi pendapat dari ulama

pada organisasi keagamaan dan ormas Islam di Indonesia, lebih khusus lagi

direpresentasikan oleh Ulama yang berkedudukan di wilayah Bandung saja. Jadi

cukup berbeda substansi dan bahasan penelitian yang bersangkutan dengan penelitian

ini, akan tetapi artikel yang bersangkutan ini dapat menjadi tambahan bahan referensi

dan rujukan dalam penelitian ini.

Muhammad Nadratuzzaman Hosen2 dalam tulisannya menyatakan bahwa

pandangan ulama dan fuqaha kontemporer terhadap hukum asuransi syariah cukup

beragam. Mayoritas ulama menghalalkan dan membolehkan asuransi taawuni (tolong

menolong), sedangkan asuransi tijari, mayoritas ulama menghukuminya tidak boleh

atau haram. Namun demikian yang menarik adalah ada sebagian ulama kontemporer

yang justru membolehkan dan menghalalkan asuransi tijari. Artikel yang

bersangkutan berbeda dengan substansi penelitian ini, yang mengemukakan pendapat

dan pandangan ulama mengenai status hukum asuransi taawuni dan tijari tapi tidak

secara detil menjelaskan dalil,alasan mereka sampai pada kesimpulan penetapan

hukum tersebut dan juga tdk secara khusus mengenai asuransi jiwa syariah. Ulama

yang diambil pendapat dan pemikirannya pun adalah ulama-ulama kontemporer yang

sebagian besar berasal bukan dari Indonesia, sehingga berbeda dengan penelitian ini

yang hanya akan mengambil pendapat utama dari ulama-ulama di indonesia.

Kalaupun ada pendapat ulama dari luar Indonesia, itu hanya untuk menguatkan saja

pendapat dari ulama di Indonesianya.

Murtadho Ridwan3, mengemukakan bahwa ada 6 fatwa yang telah dikeluarkan

DSN MUI berkenaan dengan penyelenggaraan asuransi syariah, akan tetapi hanya 4

fatwa saja yang diserap dalam penerapan prinsip akutansi syariah. Ke-4 fatwa tersebut

2 Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Deden Misbahudin Muayyad, “Mendudukkan Status Hukum
Asuransi Syariah dalam tinjauan fuqaha kontemporer, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan
Kemanusiaan, Volume 13 No. 2, Desember 2013, hlm.219-232.”

3 Murtadho Ridwan, Analisis Penyerapan Fatwa DSN MUI Tentang Asuransi Syariah ke dalam
PSAK 108, ADDIN, Vol..8 No.1, februari 2014, hlm.135-160.



adalah fatwa No “21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, Fatwa No

51 Tahun 2006 tentang akad mudharabah musytarakah, Fatwa No. 52 tahun 2006

tentang Akad wakalah bil ujrah dan fatwa No 53 tahun 2006 tentang akad tabarru”.

Sedangkan 2 fatwa lainnya yaitu Fatwa No. 39 tahun 2002 tentang Asuransi Haji dan

Fatwa No 81 tahun 2011 tentang Pengembalian dana tabarru bagi peserta asuransi

yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, sama sekali tidak diserap dalam

penyelenggaraan akuntansi syariah. Artikel yang bersangkutan berbeda pokok

bahasan dan substansinya dengan materi penelitian ini, namun artikel yang

bersangkutan bisa menjadi referensi dan rujukan karena penelitian ini juga akan

membahas ke 4 fatwa tersebut dalam memberikan jawaban dan respons terhadap dalil

dan alasan dari kelompok yang berpandangan asuransi jiwa syariah haram. Yang jelas

penelitian ini khusus membahasa asuransi jiwa syariah saja, kalau artikel yang

bersangkutan masih cukup luas, untuk semua asuransi syariah.

Uswatun Hasanah4 mengemukakan dalam tulisannya bahwa praktek asuransi

sudah ada sejak zaman sebelum nabi, semasa nabi dan setelah nabi di masa khulafa

urasyidin. Jadi secara sosiologis dan filosofis sebenarnya praktek asuransi syariah itu

sudah ada sejak dulu. Dan artinya praktek asuransi syariah itu hukumnya boleh boleh

saja tidak ada larangan terhadap itu, sehingga sangat tidak beralasan kalau sampai ada

yang mengatakan bahwa asuransi syariah itu haram. Tulisan yang bersangkutan tentu

berbeda dengan penelitian ini, karena beliau hanya membahas sejarah asuransi syariah

pada masa sebelum nabi lahir, semasa nabi ada dan pada masa khulafa urrasyidin,

bisa dikatakan hanya sebagian kecil saja dari materi penelitian ini. Namun demikian

tulisan yang bersangkutan penting karena bisa menjadi bahan tambahan pada

penelitian ini dalam menjelaskan sejarah asuransi jiwa syariah.

Husni Mubarrak5, dalam artikelnya mengungkapkan bahwa Fatwa DSN MUI

tahun 2015 tentang BPJS Kesehatan adalah penegasan ulang dari fatwa DSN MUI No

21 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Pada awalnya MUI

mempertanyakan keabsahan dan kesesuaian praktik BPJS kesehatan dengan syariat

islam, terutama berkenaan dengan system operasional perusahaan yang masih

konvensional, yang tidak menjamin terbebas dari unsur maysir, gharar, dan riba yang

4 Uswatun Hasanah, Asuransi Dalam Perspektif Islam, Asy-syir;ah, Jurnal Ilmu Syariah dan
Hukum Vol.4 No.1, Juni 2013, hlm.239-268

5 Husni Mubarrak, Kontroversi Asuransi di Indonesia : Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Jurnal TSAQAFAH Vol.12 No.I, Mei
2016,hlm.105-130



sangat ditentang dalam syariat Islam. Dan sebagai solusi kepada BPJS maka

ditawarkanlah solusi kepada BPJS untuk menggunakan konsep asuransi syariah

sebagaimana yang telah di fatwakan oleh MUI. Perubahan system operasional yg

sesuai dengan syariat diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi

segenap warga negara terutama kaum muslimin. Artikel yang bersangkutan meski

berbeda substansinya dengan apa yang akan saya teliti akan tetapi masih cukup

relevan untuk dijadikan referensi karena pada penelitian saya ini, akan banyak

melakukan analisa-analisa mendalam terhadap fatwa sebagaimana artikel yang

bersangkutan, terutama dalam melakukan response dan menjawab pendapat yang

menyatakan asuransi jiwa syariah haram,

Rizki Redhika6 dalam tulisannya menyimpulkan bahwa potensi asuransi syariah

cukup besar mengingat mayoritas masyarakat Indoneisa beragama islam. Sedangkan

permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan asuransi syariah

adalah market share asuransi syariah yang masih rendah dikarenakan SDM

berkualitas yang masih sangat sedikit dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi

syariah juga masih rendah. Secara materi dan substansi bahasan tulisan yang

bersangkutan berbeda dengan penelitian saya ini, tapi tulisan yang bersangkutan bisa

menjadi tambahan referensi dalam melihat penerimaan masyarakat terhadap asuransi

syariah itu halal dan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu secara factual.

Beberapa artikel dan tulisan diatas tentu saja ada relevansinya dengan rencana

penelitian ini, akan tetapi penelitian ini akan meliputi hal yang lebih luas dan lebih

kompleks untuk menjawab semua persoalan dan alasan dari pandangan yang

mengharamkan dan menghalalkan asuransi syariah tersebut, terutama berkenaan

dengan dalil dan metode istinbath yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf di antara para

ulama.

Beberapa tulisan dan artikel diatas, materi dan substansi bahasannya relative

berbeda dengan apa yang menjadi concern penelitian saya ini. Topik bahasan yang

mereka kemukakan hanya merupakan bagian kecil dari materi dan substansi

penelitian saya yang lebih luas bahasannya. Kemudian ruang lingkup yang mereka

bahas mengenai asuransi syariah juga relative luas, berbeda dengan penelitian ini

6 Rizki Redhika, Kadyful Mahalli, Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah
di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.5,tidak ada tahun, hlm.323-335



yang hanya focus pada asuransi jiwa syariah saja. Para ulama yang dimaksud dalam

pembahasan tulisan dan artikel mereka, adalah para ulama secara keseluruhan tidak

membedakan apakah ulama kontemporer dari timur tengah, asia selatan, afrika atau

ulama dari Indonesia saja. Penelitian saya hanya akan focus kepada para ulama pada

organisasi keagamaan dan Ormas Islam di Indonesia saja, yang dalam hal ini

direpresentasikan oleh organisasi keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam (PERSIS).

Namun demikian semua penelitian tersebut sangat penting sebagai referensi dan

bahan tambahan untuk memperkaya penelitian saya. Oleh karena itu, saya juga

meyakini kalau penelitian saya inipun akan menjadi penting, karena akan menjadi

bahan rujukan dan panduan juga bagi orang-orang yang berkepentingan untuk

meneliti lebih lanjut bahasan ini atau bagi mereka yang beraktifitas di industri

per-asuransian jiwa syariah.

F. Kerangka Berpikir

Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara

etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab ikhtilafa-yakhtalifu-ikhtilafan yang

bermakna perselisihan. Adapun lawan kata dari ikhtilaf adalah ittifaq (kesepakatan,

kesesuaian)7. Menurut Khoirul Asfiyak8, Al Ikhtilaf adalah perbedaan paham/pendapat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ikhtilaf diartikan sebagai

perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran9. Secara terminology, ikhtilaf adalah

perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (mujtahid) dalam memahami sebuah

teks syariat (Al Quran dan Hadits), demi mengafirmasi kebenaran10.

Pendapat lain mengatakan bahwa Ikhtilaf adalah “perbedaan pendapat antara

dua orang atau lebih terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam

bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral”.

7 Mohammad Hanief Sirajulhuda, Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi, Jurnal TSAQAFAH,
Vo.13 No.2, November 2017, hlm.258

8 Khoirul Asfiyak, Kajian Filosofis dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi
Pemikiran Muslim, Jurnal Ilmiah Vicratina, Vol.10 No.2, Nopember 2016, hlm.1

9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008)
hlm.578

10 Mohammad Hanief Sirajulhuda, Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi, hlm, 258



“Sedangkan yang dimaksud dengan al-ikhtilaf dalam tradisi pemikiran fiqhiyyah
adalah tidak samanya atau bertentangannya penilaian (ketentuan) hukum terhadap
suatu obyek hukum dan arti lain ikhtilaf adalah perbedaan pendapat para ulama
dalam menerapkan ketentuan hukum Islam yang bersifat furu’iyyah dan
bukannya pada masalah hukum Islam yang bersifat Ushuliyyah, yang disebabkan
oleh perbedaan cara pemahaman dan penggunaan metode dalam menetapkan
pendapat mereka itu.”11

Imam Al-Subkiy12 membagi ikhtilaf menjadi 3 jenis,

1. “ Menyangkut ushul (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpang dari

kandungan Al Quran dan tidak diragukan lagi merupakan tindakan bid’ah dan

sesat”.

2. “Menyangkut perselisihan pendapat dan peperangan yang bisa menjadi haram

jika tidak menginginkan kemaslahatan-kemaslahatan”.

3. “Menyangkut masalah furu’ (cabang) seperti ikhtilaf dalam hal halal haram

atau sejenisnya”.

Beberapa sebab suatu perkara bisa mengalami ketidaksepakatan (ikhtilaf) 13:

Pertama, berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Ada kata yang artinya sangat

luas sehingga tafsirnya jadi beragam, ada kata yang jarang digunakan sehingga artinya

pun tidak jelas dan pasti, ada kata kiasan, ada kata yang berbeda huruf, menyebabkan

beda makna. Di titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam menafsirkan. Kedua,

adanya perbedaan penilaian derajat hadits di kalangan ahli hadits. Kadangkala

seorang ulama ahli hadits menilai suatu hadits sahih sementara yang ulama lainnya

menilai sebaliknya tidak sahih. Karena perbedaan ini akhirnya mereka akan

menetapkan hukum yang berbeda pula terhadap suatu persoalan. Ketiga, saling

berlawanan dalil mengenai satu kaidah. Ada ulama yang menerima dalil mengenai

suatu kaidah tapi ada ulama yang sebaliknya, menolak. Berbeda menetapkan ayat

yang mujmal dengan yang muqayyyad, yang umum (‘am) dengan yang khusus (khas).

Akibatnya berbeda juga dalam menetapkan hukum atas suatu perkara. Keempat,

adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan

kesimpulan hukum. ada ulama yang menerima metode istihsan dalam penetapan

11 Khoirul Asfiyak, Kajian Filosofis dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi
Pemikiran Muslim, hlm.1

12 Anwar Sadat, Ikhtilaf Di kalangan Ulama Al-Mujtahidin, Jurnal Ar-Risalah Vo;.15 No.2,
Nopember 2015, hlm. 182

13 Mohammad Hanief Sirajulhuda, Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi, hlm. 258-259



hukum ada yang tidak, ada yang menerima syar’u man qablana dalam penetapan

hukum dan ada yang tidak.

Sedangkan menurut Syafaat14, sebab-sebab ikhtilaf dapat disimpulkan dan

diklasifikasikan kedalam empat sebab utama.

“Pertama, perbedaan pendapat tentang valid dan tidaknya suatu teks dalil syar’I
(teks hadits) tertentu sebagai hujjah kedua, perbedaan pendapat dalam
menginterpretasikan teks dalil syar’I tertentu meskipun satu dalil sudah
disepakati keshahhiannya, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja
terbuka, karena ada perbedaan dalam memahami, menafsirkan dan
menginterpretasikannya, juga dalam melakukan pemaduan atau pentarjihan
antara dalil tersebut dengan dalil lain yang terkait ketiga, perbedaan pendapat
tentang beberapa kaidah ushul fiqh dan beberapa dalil (sumber) hukum syar’I
(dalam masalah yang tidak ada nash-nya) yang memang diperselisihkan diantara
para ulama, seperti qiyas, istihsan, mashalih mursalah, ‘urf, saddudz dzara-I,
syar’u man qablana dan lain-lain. Keempat, perbedaan pendapat yang
dilatarbelakangi oleh realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat dan
semacamnya”.

Oleh karenanya di kalangan ulama dikenal bahwa suatu fatwa tentang hukum

syar’I tertentu bisa saja berubah karena berubahnya factor zaman, tempat dan factor

manusia (masyarakat). Contoh dalam mazhab Imam syafi’I dikenal 2 pendapat ; qaul

qadiim, pendapat lama, ketika beliau tinggal di Baghdad dan qaul jadiid, pendapat

baru, ketika beliau tinggal di Kairo.

Menurut Anwar Sadat15, factor-faktor khusus penyebab ikhtilaf dalam masalah

furu’. Pertama, ikhtilaf dalam qira’at. Kedua, ikhtilaf ash-shabah dalam memahami

hadits. Ketiga, ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu hadits. Keempat, adanya

nash Al Quran yang memiliki makna ganda. Kelima, adanya sejumlah nash yang

saling bertentangan (ta’arudh). Keenam, adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada

nash nya secara sharih.

Ruang lingkup ikhtilaf ialah segala hal yang berada dalam ranah ijtihad.

Menurut Al-Gazali16, ranah ijtihad adalah semua permasalahan yang membutuhkan

hukum namun tidak ada dalil qath’i-nya. Menurut Al Amidi17, ranah ijtihad adalah

semua hukum Islam yang dalilnya zonniy (asumtif/belum pasti), tidak boleh ada

14 Syafaat, Fiqhul Ikhtilaf, Sebuah Pendekatan Pembelajaran Untuk Meminimalisir Pemahaman
dan Aksi radikal, hlm.74-75

15 Anwar Sadat, Ikhtilaf Di kalangan Ulama Al-Mujtahidin, hlm.183
16 Mohammad Hanief Sirajulhuda, hlm. 259
17 Mohammad Hanief Sirajulhuda, hlm. 259



ijtihad dalam hal-hal yang sudah pasti. Pemahaman terhadap konsep fikih ikhtilaf

merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman yang utuh dan benar kepada

umat Islam dalam berinteraksi secara proporsional terhadap fenomena ikhtilaf,

sehingga dengannya akan membangun kekuatan umat Islam dari dalam yang akan

menjadi senjata dalam melawan musuh-musuh diluar islam.

Yusuf al-Qardhawi18 menawarkan implementasi konsep fikih ikhtilaf dengan

sepuluh cara. Pertama, menyadari perbedaan masalah furu’ sebagai kemestian,

rahmat dan keleluasaan. Kedua, menggarap masalah-maslaah besar yang dihadapi

umat. Ketiga, menelaah pendapat para ulama. Keempat, “mengikuti manhaj

pertengahan dan meninggalkan sikap berlebihan dalam agama. Kelima,

mengutamakan muhkamat bukan mutasyabihat. Keenam, tidak memastikan dan

menolak dalam masalah-masalah ijtihadiyyah”. Ketujuh, membatasi pengertian dan

istilah. Kedelapan, bekerjasama dalam masalah yang disepakati. Kesembilan, saling

toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Dan kesepuluh, menahan diri dari

orang yang mengucapkan la ilaha ilallah.

Hasan Al Bana19 juga mengemukakan beberapa pemikirannya megenai fikih

ikhtilaf.

1. “Ikhtilaf dalam furu’ adalah suatu keniscayaan dan alamiah sesuai dengan
tabiat manusia yang memiliki kecenderungan dan kapasitas keilmuan yang
berbeda-beda. Karenanya tidak boleh fanatic terhadap satu pendapat saja dan
menafikan atau menutup diri dari pendapat yang lain yang lebih realistis dan
sesuai dengan perkembangan zaman, selama pendapat itu sesuai dengan
kaidah-kaidah ijtihad yang berlaku”.

2. “Perbedaan pendapat seharusnya dipandang sebagai keluwesan syari’ah
Islam dan tidak boleh memicu dan dijadikan pemicu perpecahan umat.
Sebaliknya hendaknya dipahami dan dijadikan sarana untuk memahami
pendapat orang lain, sehingga terjadi kesefahaman dan saling hormat
menghormati serta memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Karenanya ulama
yang memiliki ijtihad yang berbeda tidak boleh dihujat dan dicaci, tetapi
seharusnya diapresiasi dan dihormati”.

3. “Permasalahan perbedaan furu’ yang belum terselesaikan bisa dikaji ulang
untuk dicari sisi kesamaannya dengan mengedepankan keikhlasan, kejujuran
hati dan ukhuwah Islamiyah, dan jika tidak terselesaikan juga, ia
menganjurkan agar kaidah”. “kita sepakat pada hal-hal uyang kita sepakati
bersama, dan saling memaafkan pada hal-hal yang kita tidak sepakat”
sebagaimana semangat doa yang sering kita lantonkan “Ya Allah jadikan

18 Mohammad Hanief Sirajulhuda, hlm. 275-276
19 Mohammad Bashri Asyari, Fiqh Ikhtilaf Perspektif Hasan Al-Bana, Jurnal Al-Ihkan Vol.8 No.2,

Desember 2013, hlm.224-225



pertemanan ini menjadi pertemanan yang penuh rahmat, dan perpisahan
kami menjadi perpisahan yang terpelihara dari dosa”.

4. “Keikhlasan dan kejujuran dalam menerima perbedaan pendapat ini
seharusnya diimbangi dengan do’a ikatan persaudaraan. Sehingga betul-betul
menjadi energy dahsyat yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam
untuk memperkokoh fondasi bangunan masyarakat muslim yang dibangun
atas dasar iman, taqwa dan ukhuwah Islamiyah”.

“Islam menjunjung tinggi peran akal, menghormati perbedaan pendapat yang

bermanfaat bagi khazanah ilmiah Islamiah, perbedaan yang berorientasi kepada

kebenaran”. “Allah dan Rasulnya, mencela perbedaan atau ikhtilaf yang berujung

khilaf atau permusuhan dan perpecahan, melarang ikhtilaf yang bertujuan mencari

kemenangan dan melumpuhkan kawan seiman”. “ Muslimin rubama bainahum wa

asyidda ‘ala al-kuffar, harmonis dan berkasih sayang antar sesama, tegas dan berani

menumpas orang-orang kafir yang memusuhi dan ingin menmghancurkan Islam dari

luar maupun dari dalam”.

Yang pasti ikhtilaf (beda pendapat) adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran

Allah SWT, Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuk

tegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang

sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir

hasil ciptaan Allah itu. Sebagaimana dalam QS Hud (11) ayat 118-119 sebagai

berikut20 :

�ria ��� �晦䁪ii䁪�砀晦䁪ᨐࣁ �晦䁪ᨐᦙ���晦 �r�m �er�kit��m eyࣁ�ᨐ쳌 �Δ���� �晦���ᦙ� �erm�s �Π���ϟ 晦䁪��m
iy��iᦙ晦� �晦iࣁ �1���u�a �晦���晦ࣁ��� �eiWm�s ᨐy�ϣi䁪�˴ 晦a�ϣ���m �晦1ᨐu���䁪�� �ei���i�m ��erm�s �1it�s 晦ࣁ�

��� �晦䁪i��ϣ晦a�쳌 iΔ�����m
Artinya : “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang

satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi

rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat

Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi

neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya”.

G. Metode Penelitian

20 Institut Ilmu Al Quran, Al Quran Mushaf Maqamat, (Jakarta, Al Qalam, 2013), hlm. 235



Sulistyowati Irianto21 dalam artikelnya mengemukakan bahwa ada pendapat

di kalangan para sarjana hukum selama ini bahwa penelitian hukum dicemari dan

sangat dipengaruhi oleh penelitian ilmu social. Paling tidak terdapat 2 kubu

pemikiran dalam pendekatan ilmu social terhadap ilmu hukum, yaitu pertama,

pendekatan kuantitatif, jurimetri, yang berpendapat bahwa masalah dan gejala

hukum dapat diukur dan dikuantifikasi dengan menggunakan perhitungan statistic

yang selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan program-program

perhitungan tertentu. Kedua, pendekatan kualitatif, yang berpendapat bahwa

masalah dan gejala hukum tidak bisa direduksi kedalam variable yang dapat

diukur. Hukum dalam proses pembuatannya adalah hasil dari proses bargaining

politik dari pembuat Undang-undang, kemudian dalam implementasinya pun

melalui interpretasi dari berbagai pihak, antara lain hakim, pengacara, polisi,

pejabat dan warga masyarakat sendiri, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai

kepentingan, baik politik, ekonomi, social, perhitungan untung-rugi (vested

interest). Sehingga sulit untuk melakukan pengukuran kuantitatif terhadap

masalah dan gejala hukum tersebut, sehingga penelitian kualitatiflah yang lebih

tepat digunakan.

Oleh karena ada pendapat bahwa penelitian hukum itu terpengaruh oleh

penelitian social dan bahkan tercemari oleh penelitian social sebagaimana

dikemukakan diatas, sedangkan sebenarnya ilmu hukum itu berbeda dengan ilmu

social, maka berkembanglah keinginan para ahli hukum untuk mencari bentuk

penelitian hukum sendiri yang dirasa paling tepat, spesifik, memiliki ciri khas

tersendiri dan berbeda dengan penelitian ilmu social tersebut.

Soerjono Soekamto dalam salah satu karyanya mengemukakan :

“…oleh karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang
diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang
menjadi induknya. Hal ini tidak selalu berarti metodologi penelitian yang
dipergunakan pelbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh.
Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing,
sehingga pasti akan ada pelbagai perbedaan. Demikian juga halnya dengan
penelitian hukum yang mempunyai kharakteristik khusus yang menjadi
identitasnya sehingga dapat di bedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.
Bahkan sebagian ilmuwan non hukum masih mempertanyakan apakah
penelitian hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penelitian ilmiah

21 Sulistyowati irianto, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,
Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 2 Tahun XXXII April-Juni 2012, hlm.155-158



yang biasa dipredikatkan kepada bidang ilmu lain khususnya dalam bidang
ilmu alam (eksakta) maupun ilmu social”22.

Depri Liber Sonata23, menambahkan bahwa permasalahan diatas menjadi

salah satu penyebab pembahasan hukum dan metode kajiannya menjadi sangat

menarik sekaligus menantang bagi para penstudi hukum untuk terus bersikap

logis, kritis, analitis sekaligus realistis. Menarik karena ketepatan, relevansi dan

konsistensi pilihan metode dalam melakukan penelitian hukum akan sangat

terkait dengan hasilnya, yang tujuannya bermanfaat bagi masyarakat umum

berupa karya ilmiah hukum, putusan hukum, pendapat hukum dan lainnya.

Metode penelitian hukum harus bisa memberikan jawaban dan panduan yang

baku, menjawab keraguan, melepaskan diri dari ketergantungan dengan

penelitian social, memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dengan penelitian ilmu

lainnya.

Oleh karena itu maka metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini

adalah metode penelitian hukum bukan metode penelitian sosial. Menurut

Soetandyo Wignjosoebroto24, metode penelitian hukum terbagi menjadi 2

golongan, yaitu metode penelitian hukum normative atau doktrinal dan penelitian

hukum empirik atau non-doktrinal. Yang termasuk dalam penelitian hukum

normative adalah pandangan yang mengkonsepkan hukum sebagai : (1).

Asas-asas moralitas atau keadilan secara universal (2). Kaidah-kaidah positif

yang berlaku umum di wilayah tertentu in abstracto (hukum nasional/hukum

Negara) (3). Putusan-putusan hakim yang diciptakan in concreto. Sedangkan

yang termasuk penelitian hukum empirik adalah pendekatan yang memandang

hukum sebagai (1). Institusi social riil yang hidup dalam masyarakat (2).

Makna-makna simbolik yang dapat ditemukan dalam interaksi antar individu

dalam masyarakat.

Diantara kedua golongan dalam metode penelitian hukum tersebut, tesis ini

mengambil metode penelitian golongan yang pertama yaitu metode penelitian

yang normative atau doctrinal.

22 Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta Raja Grafinco Persadam 2001), hlm.1-2

23 Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Kharakteristik khas dari
Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu hokum Volume 8 No 1 Januari-Maret 2014, hlm.
16-20

24 Sulistyowati irianto, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,
hlm.159



1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto25 membuat suatu tolok ukur penelitian hukum normative

berdasarkan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan

sebagai suatu system ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin

analitis dan disiplin preskriftif. Dan disiplin hukum biasanya termasuk kedalam

disiplin preskriptif jika hukum dipandang segi normativenya. Disiplin hukum

juga dapat diartikan sebagai suatu system ajaran tentang hukum sebagai norma

dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai

realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum

(ilmu hukum, filsafat hukum dan politik hukum) dan segi khusus (sejarah tata

hukum, system tata hukum, teknologi hukum/keterampilan hukum).

“Penelitian hukum normative memiliki kecenderungan dalam
mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum

dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.
Dimana tema-tema penelitiannya mencakup : penelitian-penelitian terhadap
asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf
sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
Dilihat dari segi jenisnya yang sangat doctrinal atau normative, penelitian
normative yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian common law yang
lebih berorientasi praktis, biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum

konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh praktisi hukum baik
bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan dimana suatu
permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui
penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat
kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan”26.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis Penelitian

dalam tesis ini adalah penelitian hukum normative atau doctrinal Legal Research,

yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin

preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya

saja.

2. Pendekatan Penelitian

25 Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Kharakteristik khas dari
Metode Meneliti Hukum, hlm. 25

26 Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Kharakteristik khas dari
Metode Meneliti Hukum, hlm. 25-26



“Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan

pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen

yang tepat. Adapun macam – macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini
misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara
Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara
Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah
merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah
pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat
digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang
dihadapi.

3. Pendekatan Historis (Historical Approach)
Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan
hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan
perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara
pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan
perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum
ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di
negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang
sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan
perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

5. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting
sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum
ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan
memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum,
konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan
permasalahan”27.

27 https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/
diakses pada tanggal 28 Desember 2018

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/


Berdasarkan beberapa pendekatan penelitian hukum sebagaimana

dikemukakan diatas, maka dalam tesis ini, penulis menggunakan pendekatan

konseptual (conceptual approach) yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari

pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalamilmu hukum.

3. Bahan Hukum (Legal Materials)

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

a. Informasi Utama (primer)

Pendapat para Ulama yang berasal dari Organisasi Keagamaan dan ORMAS

Islam wilayah Jawa Barat yang berkedudukan di kota Bandung seperti Majelis

Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan

Persatuan Islam (PERSIS).

b. Infomasi Tambahan (Sekunder)

Peraturan Perundangan seperti Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang

Usaha Perasuransian dan Peraturan Pelaksana dibawahnya seperti Keputusan

Menteri Keuangan RI No.18/PMK.010/2010 dan Keputusan Dirjen Lembaga

Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Pedoman Asuransi Syariah dan

peraturan pelaksana lainnya yang bersesuaian. Kemudian beberapa Fatwa

DSN MUI antara lain Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang

Pedoman Asuransi Syariah, Fatwa DSN MUI No.51/DSN-MUI/III/2006

tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Jiwa Syariah, Fatwa

DSN MUI No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada

Asuransi Jiwa Syariah, Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang

Akad Tabarru pada Asuransi Jiwa Syariah, Fatwa DSN No.

106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Polis dan Manfaat Investasi

pada Asuransi Jiwa Syariah, dan fatwa atau bahkan keputusan apapun dari

Organisasi Keagamaan (Ormas Islam)

c. Informasi Pelengkap (Tersier)

Buku-buku, makalah, publikasi ilmiah, jurnal, artikel, tesis atau disertasi yang

relevan dengan tema penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Informasi



Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengajukan pertanyaan kepada responden atau narasumber. Beni

Ahmad Saebani28, “mengatakan bahwa wawancara adalah metode

pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang

menjadi informan atau responden, yaitu bercakap-cakap secara tatap muka”.

Pada penelitian ini informan atau respondennya adalah para Ulama di

Organisasi Keagamaan dan ORMAS Islam wilayah Bandung yang

direpresentasikan oleh MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan

Persatuan Islam (PERSIS) yang dilakukan pada bulan oktober dan

November 2018 di kota Bandung. Selain itu yang menjadi informan atau

reponden lainnya adalah masyarakat pengguna jasa asuransi jiwa syariah

yaitu para nasabah (orang yang sudah memiliki polis asuransi jiwa syariah),

calon nasabah (orang yang sedang ditawarkan untuk memiliki polis

asuransi jiwa syariah), para pelaku atau pekerja di Industri asuransi jiwa

syariah (tenaga pemasar atau agen, manager, leader dan managemen) yang

dilakukan di Bandung pada bulan yang sama.

2. Dokumentasi yaitu suatu cara pengambilan data dan informasi dengan cara

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini,

seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga

Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa Syariah, Buku-buku,

Tesis, Jurnal, Artikel dsb yang relevan dengan penelitian ini. “Hadari

Nawawi29 menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah satu cara

pengumpulan data dan informasi melalui peninggalan tertulis terutama

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang

berhubungan dengan masalah penelitian”.

28 Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah,
Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung, Penerbit CV.Pustaka Setia, 2017), hlm.164

29 Hadari Nawawi. Penelitian Terapan, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005), hlm.
133



3. Observasi merupakan salah satu varian pilihan metode pengumpulan data

yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode observasi bukan

hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih

dari itu observasi memudahkan kita mendapatkan infromasi tentang dunia

sekitar30. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan dan

pencatatan langsung untuk mengetahui pandangan, pemikiran dan

tanggapan responden, narasumber, informan yang sudah menggunakan atau

yang mungkin memerlukan jasa asuransi jiwa syariah, kepada para pebinis

dan pekerja asuransi jiwa syariah dan kepada anggota, pengurus dan

simpatisan Ormas Islam NU, Muhammadiyah, PERSIS dan MUI.

5. Teknik Analisis Informasi

Beni Ahmad Saebani31 mengemukakan bahwa analisis data dan informasi

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu

pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisa data dan informasi adalah

aktifitas pengorganisasian data dan informasi. Kegiatan analisis data dan

informasi adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan

kode dan mengkategorikannya. Jadi teknik analisis data dan informasi pada

penelitian ini adalah dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,

memberikan kode dan mengkategorikannya.

6. Prosedur Analisis Informasi

William H. Putman32 mengemukakan bahwa :

“Dalam penelitian hukum, langkah-langkah analisis yang dilakukan mengacu
kepada metode IRAC (Issue, Rule, Analysis/Application, Conclusion) yaitu :

Step 1
Issue, the identification of the issue (legal question) or issues raised by the
client case
Step 2
Rule, the identification of the law that governs the issue

30 Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi, Jurnal At-Taqaddum Vol.8 No.1, Juli 2016, hlm.421
31 Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah,

Skripsi, Tesis dan Disertasi hlm.175-176
32 William H.Putman, Legal Research, Analysis and Writing (Australia, Thomson Delmar Learning,

2004) dikutip dari artikel Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris :
Kharakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum, hlm. 26



Step 3
Analysis/Application. A determination of how the rule of law applies to the
issue
Step 4
Conclusion, a summary of the results of the legal analysis”

“Sedangkan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan analisis
kasus/pertanyaan hukum adalah :
1. All the facts and information relevant to the case should be gathered
2. Preliminary legal research should be conducted to gain a basic familiarity

with the area of law involved in the case

Penegasan tentang pentingnya fakta-fakta hukum didalam melakukan analisis
hukum, dimana dalam setiap tahapan IRAC sebagaimana telah disebutkan
diatas unsur ini memegang peranan yang sangat penting (the crucial role facts
play in the analytical process). Hal ini mengingat bahwa proses analisis
hukum untuk menentukan hukum apa yang relevan dengan fakta-fakta hukum
yang ditemukan atau dengan kata lain, in every case, the analytical process
involves a determination how the law applies to the facts. In the court opinion,
court determine how the law applies to the facts presented to the court.


