
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT, yang tidak akan terlepas dari 

resiko-resiko dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kalangan bawah sampai 

kalangan atas, misalnya yang terjadi dalam kecelakaan, kematian maupun sakit 

semua itu dapatmenimpa seseorang yang membuat kerugian besar bagi yang 

mengalaminya. Oleh karena itu setiap resiko yang akan dihadapai harus ditanggulangi 

sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. 

Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, 

seperti resiko kecelakan, resiko kematian atau resiko lainnya, maka diperlukan 

perusahaan asuransi yang mau menanggung resiko tersebut.  

Dalam Al-Qur’an Allah SWT memperintahkan hamba-Nya agar melakukan 

upaya persiapan diri untuk menghadapi hari esok, karna itu sebagian dari kita dalam 

kaitan ini berusaha untuk menabung dan berasuransi.Berasuransi merupakan salah 

satu untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita.
1
 Qur’an 

surat Al-Hasyr (59) ayat 18: 
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 َ ََۚ إِنَّ ٱَّللَّ ٖۖ َوٱتَّقُىْا ٱَّللَّ َمۡت لَِغد  ا قَدَّ َ َوۡلتَنظُۡز نَۡفٞس مَّ أَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُىْا ٱتَّقُىْا ٱَّللَّ
َٰٓ رُِۢزِ ََِ ا يَ  َِ  

  ٨١تَۡعَ لُىَن 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); 

dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.
2
 

Asuransi secara umum adalah kata asuransi berasal dari bahasa inggris, 

Insurance.Insurance mempunyai pengertian asuransi dan jaminan. Kata asuransi 

dalam  bahasa Indonesia telah diadopsi kedalam kamus besar bahasa Indonesia 

dengan padanan kata pertanggungan. Asuransi dimaksud, menurut Wirjono 

Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji pada pihak 

yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang 

mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari peristiwa yang belum 

jelas.
3
 

Dijelaskan oleh Muhammad Nejatullah Shiddiqi bahwa asuransi merupakan 

suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya 

memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyatunan masalah masalah 

universal, seperti kematian mendadak, cacat, kebakaran, banjir, dan kecelakaan-
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kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi serta kerugian fiansia yang 

disebabkan.
4
 

Menurut Pasal 246 Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang) secara umum yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan 

adalahsuatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatakan 

diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena 

suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang 

mungkin dideritanya  karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam asuransi itu terdapat dua 

pihak yang terlibat.Pertama pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung 

atau menjamain yang selanjutnya disebut dengan "penanggung".Kedua pihak yang 

mendapat ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa 

yang belum terjadi yang selanjutnya yang disebut dengan "tertanggung". 

Dijelaskan menurut Fuad Mohd Fachruruddin dalam buku Yadi Januari, 

asuransi itu pada hakikatnya adalah perjanjian peruntungan.
5
 Peruntungan yang 

dimaksud di sini bahwa peristiwa yang akan terjadiitu belum menentu dan belum 

diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh pesrta asuransi itu 

sendiri. Kalau peristiwa itu telah diketahui sebelumnya atau setidaknya direncanakan, 

khususnya oleh peserta, maka bagi perusahan asuransi sebagai asurator tidak 
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berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya.Dengan demikian, peristiwa yang 

direncanakan dan telah diketahui sebelumnya bukan merupakan bagian dari asuransi. 

Selain harus mengetahui apa arti dari asuransi secara umum, sebagai seorang 

muslim haruslah lebih mengedepankan asuransi syariah, karena yang di khawatirkan 

didalam asuransi konvensional itu terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat 

Islam. Maka dari itu, asuransi syariah berdasarkan dewan syariah nasional (DSN) dan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong 

menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau 

tabbaru yang mengembalikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu 

melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
6
 

Salah satu dan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dalam produk-

produk asuransi adalah asuransi jiwa, dimana manusia ingin memiliki jaminan 

dimasa depan untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, agar keluarga yang 

ditinggalkan tidak merasa kesulitan terutama yang berhubungan dengan finansial. 

Asuransi jiwa yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan hidup dan matinya 

seseorang. 

Produk asuransi jiwa bisa kita lihat contohnya dari produk asuransi haji, 

dimana banyak dari jamaah haji yang sudah lanjut usia yang membutuhkan jaminan 

hidupnya. Dimana pelaksanaan haji itu banyak menguras tenaga, dan tidak sedikit 
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jamaah yang meninggal dan didominasi oleh jamaah yang usia lanjut. Agar jamaah 

yang meninggal dunia di makkah itu bisa diurus dengan baik dan keluarga yang 

ditinggalkan tidak kesusahan mengenai finansial, maka banyak para jamaah yang 

mengikuti produk asuransi haji ini. 

Rangkaian kegiatan manasik haji, baik yang berupa rukun maupun wajib haji 

seluruh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat agama, antara 

lain miqat-miqat yang telah ditetapkan Mekah, Arafah, Mina dan Muzdalifah 

termasuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana tempat-

tempat tersebut berada di wilayah kerajaan Arab Saudi.
7
 

Produk asuransi haji ini bisa kita temui di Perusahaan Asuransi Takaful 

Keluarga, yang mana asuransi haji menghadirkan perlindungan finansial terhadap 

jamaah haji atas musibah yang dapat terjadi selama menjalankan Ibadah 

Haji.Asuransi Haji telah diatur melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 

39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji.Dengan adanya Asuransi Haji, jamaah 

haji memperoleh ketenangan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci dan 

keluarga yang ditinggalkan terhindar dari bencana finansial bilamana musibah datang 

menghampiri. 

Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga adalah perusahaan asuransi syariah 

pertama di Indonesia, sudah beberapa tahun asuransi haji di perusahaan ini tidak ada, 
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tetapi pada tahun 2018 asuransi haji kembali menjadi produk di perusahaan ini yang 

disebut juga Ziarah Baitullah.  

Asuransi haji ini sudah di atur dalam ketentuan Fatwa No. 39/DSN-

MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji. Di dalam fatwa ini di jelaskan bahwa yang 

digunakan adalah akad Tabarru’(hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama 

jamaah haji sebagai permberi tabarru’ dengan asuransi syariah yang bertindak 

sebagai pengelola dana hibah. Lalu ada juga didalam ketentuan khusus yang berbunyi 

bahwa asuransi syariah berhak memperoleh ujrah (fee) atas pegelolaan danatabarru’ 

yang bersarnya ditentukan sesuai dengan prinsipadil dan wajar.  

Setelah melihat ketentuan tersebut, penulis melihat bahwa ketentuan untuk 

perusahaan asuransi syariah mengenai pembagian ujrah belum jelas atau tidak 

spesifik.Maka penulis mencari salah satu pelaksanaan pembagian ujrah  di salah satu 

perusahaan asuransi syariah, yaitu di perusahaan Takaful Keluarga. Dimana 

pelaksanaan pembagian ujrahnya adalah sebagai berikut: 

1. Biaya untuk peneglolaan dana tabarru’, kegiatan dana tabarru’, kegiatan 

investasi dana investasi, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resikodan 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

1.1 Biaya Polis    :IDR 0,- 

1.2 Biaya pembtalan polis   :IDR 100.000,- 
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1.3 Biaya administrasi bulanan :IDR 15.000,- perbulan mulai tahun 

kedua 

1.4 Biaya pengelolan danatabarru’ :IDR 25% dari kontribusi resiko 

1.5 Biaya pengelolaan kontribusi 

 > Dasar (tahunan, semesteran triwulanan, bulanan) 

 -tahun pertama   :60% dari kontribusi dasar 

 -tahun kedua    :10% dari kontribusi dasar 

 -tahun ketiga    :5% dari kontribusi dasar 

 -tahun keempat dan seterusnya :0% dar kontribusi dasar 

 >Sekaligus    :7.5% dari kontribusi sekaligus 

1.6 Biaya pengelolaan kegiatan investasi danatabarru’ :0% 

1.7 Biaya klaim resiko   :IDR 0,- 

2. Biaya untuk pengelolaan dana investasi adalah sebagai berikut: 

2.1 Biaya pengelolaan dana investasi :2.5% pertahun dari NAB 

2.2 Biaya custody    :0.25% pertahun dari NAB 

3. Peserta yang dikenakan biaya biaya jika melakukan transaksi sebagai berikut: 

3.1 Biaya top up    :3% dari kontribusi top up 

3.2 biaya pengalihan dana investasi :1% dari dana yang dialihkan dengan 

maksimal IDR 50.000, sejak pengalihan 

ketiga dan seterusnya 
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3.3 Biaya pengakhiran polis dalam status lapse :1% dari dana yang ditarik 

maksimal IDR 100.000,-.
8
 

Setelah pemaparan diatas, maka timbul keingintahuan penulis terhadap 

kesinambungan antara pelaksanaan di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga dengan 

Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 khususnya dalam ketentuan yang berbunyi  asuransi 

syariah berhak memperoleh ujrah (fee) atas pegelolaan dana tabarru’ yang bersarnya 

ditentukan sesuai dengan prinsipadil dan wajar. Ketentuan Fatwa tersebut belum jelas 

prihal cara, besar, dan pengambilan ujrah yang tidak disebutkan secara jelas 

angkanya. Dalam ketentuan khusus pada Fatwa tersebut hanya disebutkan bahwa 

asuransi syariah berhak memperoleh ujrah atas pengelolaan tabarru’ yang besarnya 

tidak dicantumkan oeh fatwa. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahaan ini dengan 

melakukan penelitian analisis dalam skripsi yang berjudul Penerapan Fatwa No. 

39/DSN-MUI/X/2002 terhadap Penerapan Ujrah pada Produk Ziarah Baitullah di 

Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Bandung. 

B. Rumusan Masalah 

Setelah penulis memaparkan penjelasan di atas, yaitu mengenai permasalahan 

pembagian Asuransi Haji terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan Fatwa No 39/DSN-

MUI/X/2002 mengenai pembagian ujrah yang berbunyi asuransi syariah berhak 

memperoleh ujrah (fee) atas pegelolaan dana tabarru’ yang bersarnya ditentukan 
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sesuai dengan prinsipadil dan wajar. Selain itu dalam pelaksanaan pembagian ujrah 

di Asuransi Takaful Keluarga tersa memberatkan bagi nasabah yaitu sebesar 25% dari 

premi. Maka timbul pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu: 

1. Bagaimana Ketentuan Isi Fatwa mengenai Asuransi Haji? 

2. Bagaimana Penerapan Ujrah pada Produk Ziarah Baitullah di Perusahaan 

Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Bandung? 

3. Bagaimana Relevansi antara Fatwa  No. 39/DSN-MUI/X/2002 dengan penerapan 

Pembagian Ujrah pada Produk Ziarah Baitullah di Perusahaan Asuransi Takaful 

Keluarga Kantor Pelayanan Bandung? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan di atas maka tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Ketentuan Isi Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 mengenai 

Asuransi Haji. 

2. Untuk mengatahui Penerapan Ujrah pada Produk Ziarah Baitullah di Perusahaan 

Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Bandung. 

3. Untuk mengetahui Relevansi antara Fatwa  No. 39/DSN-MUI/X/2002 dengan 

penerapan Pembagian Ujrah pada Produk Ziarah Baitullah di Perusahaan 

Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Bandung. 

D. Kerangka Pemikiran 

Seperti yang dikatakan oleh yadi janwari dalam bukunya Asuransi Syariah 

bahwa, dalam fiqh al-muamalah terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi apabila 
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sebuah interaksi antara manusa yang berkaitan dengan harta kepemilikan akan 

dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai urgeran dalam upaya perlolehan 

dan pendayagunaan harta dan kepemilikannya.Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai 

urgeran dalam upaya perlolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikannya itu 

dalam fiqhmu’amalah disebut dengan prinsip mu’amalah (usus al-mu’amalah).
9
 

Berdasarkan pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika 

mendeskripsikan fiqh mu’amalah, maka setidaknya ada empat prinsip dalam 

mu’amalah yaitu: 

1. Pada asalnya mu’amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

mengharamkannya (al-ashl fi al-mu’amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil ala 

al--tahrim); 

2. Mu’amalah itu hendak dilakukan dengan suka sama suka (an taradin); 

3. Mu’amalah  yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak 

madharat (jalb al-mashalih wa al-mafasid); dan 

4. Dalam mu’amalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan unsur lain 

yang diharamkan berdasarkan Syara.
10

 

Dalam prinsip pertama menggandung arti bahwa hukum dari semua akad 

mu’amalah yang dilakukan manusia pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu 

berlangsung selama tidak atau belum ditemukannya nash dalam al-Qur’an atau al-
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10
 Yadi Janwari, Asuransi Syari’ah, hlm 130. 



 

11 
 

Hadist yang mengatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash  yang 

menyatakan haram, maka pada saat itu piula akad mu’amalah tersebut menjadi 

terlarang berdasarkan syara.
11

 

Prinsip mu’amalah yang kedua bahwa mu’amalah hendaknya dilakukan 

dengan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila dalam 

sebuah akad mu’amalah ditemukan unsur pemaksaan (ikrah), maka akad mu’amalah 

itu menjadi batal berdasarkan Syara.
12

 

Prinsip ketiga dari mu’amalah adalah mendatangkan maslahat dan menolak 

madarat bagi kehidupan manusia.Prinsip ini mengandung arti bahwa akad yang 

dilakukan hendaknya meperlihatkan aspek kemasalahatan dan kemadharatan dari 

akad mu’amalah yang dilakukannya.
13

 

Sedangkan prinsip yang terakhir dari mu’amalah bahwa akad mu’amalah itu 

harus terhindar dari unsur gharar, zhulum, riba, dan unsur lain yang diharamkan 

berdasyarkan Syara. Syari’at al-Islam membolehkan setiap mu’amalah di antara 

sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakan kebenaran (haq), keadilanyang 

menegakan kemasakahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah SWT.
14

 

Dewasa ini perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat.Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba 
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menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan.Indonesia 

merupakan Negara, dimana mayoritas penduduknya adalah pemelik agama 

Islam.Namun demikian, perkembangan produk-produk dengan prinsip syariah baru 

berkembang kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, salah satunya produk asuransi 

syariah.Seiring dengan perkembangan berbagai program syariah yang telah di usung 

oleh lembaga keuangan non bank lainnya, banyak yang saat ini juga menawarkan 

program asuransi syarah. 

Kata asuransi syariah yang mempunnyai beberapa padanan dalam bahasa 

Arab, di antaranya, yaitu (1) takaful, (2) ta’min, dan (3) tadhamun.At-Ta’min dalam 

Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua belah 

pihak; pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan pertama sesuai dengan 

perjanjian yang dibuat.
15

 

Ketiga kata itu merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang 

mempunyai makna saling menanggung, saling tolong menolong. Ketiga padanan 

tersebut akan di uraikan sebagai berikut. 

1. Takaful 

Secara bahasa, takaful yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, 

member nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang.Takaful dimaksud, yang akar 

katanya berasal dari kafala-yakfulu-kafaalatan, mempunyai pengertian 

                                                           
15
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menanggung.Kemudian dari mujarrad dipindah bahkan ke tsulatsi mazid dengan 

menambah ta’, sebelum fa’ fi’il dan alif, sehingga menjadi takaafala-yataa kaaful-

takaafulan. Perpindahan bab dengan menambah ta’ dan alif seperti disebutkan di 

atas, dalam ilmu sharaf menolarkan pengertian yang satu menanggung yang lain 

dengan berbagai cara, antra lain dengan membantunya, apabila ia amat membutuhkan 

bantuan, terutama bila yang bersangkutan ataupun keluarganya ditimpa oleh suatu 

musibah.
16

 

2. At-Ta’min 

At-Ta’min berasal dari kata amana yang mempunyai makna memberi 

perilndungan, ketenangan, rasa man, dan bebasa dari rasa takut. Oleh karna itu, bila 

mengikatkan diri dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah SWT maka rasa aman 

secara psikologis muncul jika kebutuhn dasar manusia terpenuhi untuk saat ini dan 

yang akan datang. Seseorang yang me-ta’min-kan sesuatu berarti orang itu membayar 

atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud, ia atau ahli 

warisnya akan mendapatkan sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah 

disepakiti dan/atau orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Tujuan 

pelaksanaan kesepakatan ta’min dimaksud adalah menghilangkan rasa takut atau was-

was dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki yang akan menimpanya, sehingga 

dari adanya jaminant dimaksud, maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi.
17
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3. At-Tadhamun 

At-tadhamun berasal dari kata dhamana yang berarti saling menanggung.Hal 

dimaksud, bertujuan untuk menutupi kerugin atas suatu peristiwa dan musibah yang 

dialami oleh seseorang.Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk 

memberikan seseuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (sejumlah 

uang atau barang) karena ada musibah yang menimpa tertanggung.Oleh karena itu 

makna dari kata tadhamun adalah saling menolong (ta’awun), yaitu suatu kelompok 

warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh 

musibah.
18

 

Berdasarkan pengertian diatas, Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) memberikan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling 

melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui 

danainvestasi dalam bentu aset atau tabarru’ yang memberikan pola pengmbalian 

untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. 

Adapun dasar hukum asuransi selain Fatwa DSN-MUI, yaitu firman Allah 

SWT dalam Qur’an surat Al-Qashas (28) ayat 77: 

 ُ ۡنَۢاٖۖ َوأَۡحِسن َكَ آَٰ أَۡحَسَن ٱَّللَّ َزةَٖۖ َوََل تَنَس نَِصۢرََك ِمَن ٱلدُّ ِِ اَر ٱۡۡلَٰٓ ُ ٱلدَّ َك ٱَّللَّ تَِغ فَِۢ آَٰ َءاتَى  َۡ  َوٱ

َكٖۖ َوََل تَۡرِغ ٱۡلفََساَد فِي ٱۡۡلَرۡ  ۡۢ َ ََل يُِحبُّ ٱۡلُ ۡفِسِديَن إِلَ   ٧٧ِضٖۖ إِنَّ ٱَّللَّ
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Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
19

 

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar, 

maysir, riba, zhulum, risywah. Dalam mu’amalah banyak akad-akad yang digunakan 

salah satunya akad tabarru’  yang di gunakan oleh asuransi syariah. Dimana akad 

tabarru’ pihak perusaan asuransi merupakan akad memindahkan kepemilikan harta 

atau dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah atau sedekah.Akad tabarru’ 

adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Pemegang Polis kepada Dana 

Tabarru’ untuk  tujuan tolong-menolong di antara Para Peserta, yang tidak bersifat 

dan bukan untuk tujuan komersial.
20

Adapun dasar hukum dari tabarru’ atau tolong 

menolong adalah penggalan surat dari surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

ِيوََ َهاٱَّلذ يُّ
َ
أ َََيَٰٓ ََشَعَٰٓئَِر ْ َُُتِلُّوا َََل ْ ََِءاَنُيوا ََٱّللذ ۡهَرٱۡۡلََرامَََوََل ََٱلشذ ََٱلَۡهۡديَََوََل َوََلََٓٱۡلَقَلَٰٓئِدَََوََل

َ َفَََٱۡۡلَۡيَتٱۡۡلََرامَََءآّنِنَي ََحلَۡلُتۡم َِإَوَذا ۚ َٰىاا ََورِۡضَو ّبِِهۡم َرذ َّنِو َفَۡضٗلا َْۚيَبَۡتُغوَن َََلَوَََٱۡصَطاُدوا

ََشَنَ ََََََٔيۡرَِنيذُكۡم ََنِو وُمۡم ََصدُّ ن
َ
َن َوَۡو أ ََٱلَۡهۡسِجِدٱۡۡلََرامَِاُن َلََعَ ْ ََوَتَعاَوىُوا ْْۘ ََتۡعَتُدوا ن

َ
َِن َٱۡلِبّ

َ وََ ََٱتلذۡقَوىَٰ ثۡمََِوََلََتَعاَوىُواَْلََعَ َ َوَََٱۡلُعۡدَوَِٰنَ وَََٱۡۡلِ ََٱتذُقواْٱّللذ ََإِنذ ٢َََٱۡلِعَقاِبََشِديُدََٱّللذ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar 

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
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binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah 

haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.
21

 

Dan ada dalil hadist yang sering disebut sebagai dasar asuransi syariah, yakni 

hadist tentang kaum Asya ‘ariyin dari Abu Musa RA ia berkata Nabi SAW bersabda: 

"Bahwa kaum al-Asy’ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam 

peperangan atau makanan keluarga mereka di Madina menipis, maka mereka 

mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam suatu lembar kain kemudian mereka 

bagi rata di antara mereka dalam satu wadah, maka merka itu bagian dariku dan 

aku adalah bagian dari mereka" (HR Muttafaq ‘alaih). 

Menurut penggagas asuransi syariah hadist tersebut menunjuka upaya tolong 

menolong dalam rangka menanggulangi musibah, sesuatu yang terdapat dalam akad 

asuransi syariah di jaman modern ini. 

Apabila dilihat secara lebih spesifik asuransi menggunakan salah satu akad 

yaitu akad tabarru’berdasarkan Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi 

Haji yaitu "akad tabarru’ adalah akad yang bertujuan untuk menolong sesama 

jama’ah haji yang terkena musibah". 

Menurut Prof. Amir Syarifuddin dalam bukunya Mardani menyebutkan Fatwa 

atau ifta’ berasal dari kata afta, yang berarti memberikan penjelasan.Secara definitif 
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Fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada 

orang yang belum mengetahuinya.
22

 

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 

Tentang Asuransi Haji:  

1. Ketentuan Umum 

a. Asuransi Haji yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang 

menggunakan sistem konvensiona. 

b. .Asuransi Haji yang dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

c. Asuransi Haji yang berdasarkan prinsip syariah bersifat ta’awuni (tolong 

menolong) antar sesama jama’ah haji. 

d. Akad asuransi haji adalah akad Tabarru’ (hibah) yang bertujuan untuk menolong 

sesama jama’ah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antara jama’ah haji 

sebagai pemberi tabarru’ dengan Asuransi Syariah yang bertindak sebagai 

pengelola dana hibah. 

2. Ketentuan Khusus 

a. Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jama’ah haji 

dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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b. Jama’ah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana tabarru’ yang 

merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). 

c. Premi asuransi haji yang diterima oleh asuransi syariah harus dipisahkan dari 

premi-premi asuransi lainnya. 

d. Asuransi syariah dapat menginvestasikan dana tabarru’ sesuai dengan Fatwa DSN 

No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syar’iah, dan hasil 

investasi ditambahkan ke dalam dana tabarru’. 

e. Asuransi Syariah berhak memperoleh ujrah (fee) atas pengelolaan danatabarru’ yang 

besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar. 

f. Asuransi Syariah berkewajiban membayar klaim kepada jama’ah haji sebagai 

peserta asuransi berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. 

g. Surplus Operasional adalah hak jama’ah haji yang pengelolaannya diamanatkan 

kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat. 

E. Studi Terdahulu 

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengambil beberapa skripsi terdahulu 

untuk gambaran penulis sebagai contoh. Berikut di bawah ini beberapa skripsi yang 

menjadi acuan studi terdahulu penulis : 

NO NAMA 

PENULIS 

JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Ita Mekanisme memiliki Mekanisme 
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Rohmawati 

(2010) 

Pengelolaan Dana 

Asuransi Haji dan 

Asuransi Dana Haji 

pada PT Asuransi 

Syariah Mubarakah 

dan AJB Bumiputera 

1912 Unit Syariah 

Malang. 

persamaan 

mengenai 

regulasi yang di 

atur dalam 

Fatwa No. 

39/DSN-

MUI/X/2002. 

Pengelolaan Dana 

Asuransi Haji dan 

Asuransi Dana Haji 

pada PT Asuransi 

Syariah Mubarakah 

dan AJB 

Bumiputera 1912 

Unit Syariah 

Malang.
23

 

2 Muhammad 

Nurhadi 

(2011) 

Mekanisme 

Pembiayaan 

Tabungan Asuransi 

Dana Haji pada Divisi 

Syariah AJB 

Bumiputera 1912. 

memiliki 

persamaan 

mengenai 

regulasi yang di 

atur dalam 

Fatwa No. 

39/DSN-

MUI/X/2002. 

dimana 

perbedaannya 

terdapat pada objek 

yang di teliti yaitu 

kemudahannya 

masyarakat untuk 

mempersiapkan 

biaya 

penyelenggaraan 

ibadah haji yang 
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bernama Mitra 

Mabrur pada Divisi 

Syariah AJB 

Bumiputera 1912.
24

 

3 Nurunajah 

Khoimairah 

(2015) 

Akuntabilitas PT AJS 

Amanah Jiwa Giri 

Artha Terhadap 

Kementrian Agama 

RI dalam Perlindngan 

Jamaah Haji Tahun 

2014 

memiliki 

persamaan 

mengenai 

regulasi yang di 

atur dalam 

Fatwa No. 

39/DSN-

MUI/X/2002. 

Dimana perbedaan 

terletak untuk 

mengetahui 

akuntabilitas PT 

AJS Amanah Jiwa 

Giri Artha terhadap 

pengelolaan dana 

perlindungan haji 

yang masih kurang 

transpransi kepada 

setiap jamaah 

haji.
25
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F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini adalah metode deskritif. Metode deskritif adalah suatu 

metode penelitian yang di ajukan untuk menjelaskan suatu masalh yang bersifat 

kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang di teliti berdasarkan 

hubungan antara teori dengan senyatanya.
26

 

2. Jenis Penelitian 

Didalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.Penelitain 

kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dancenderung 

menggunakan analisis.
27

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang diambil dalam skripsi ini ada dua macam, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Adalah sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan 

penerapan Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 dalam produk Ziarah Baitullah di 

Asuransi Takaful  Keluarga Kantor Pelayanan Bandung, berupa klausul akad melalui 
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pegawai kantor yaitu Bapak Agus Ma’sum sebagai kepala cabang dan kepada salah 

satu marketing yaitu Ibu Rini. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai refensi seperti Buku, 

Skripsi dan Jurnal yang membahas mengenai permasalahan tersebut. 

4. Lokasi Peneitian 

Penulis melakukan penelitian di kantor Perusaan Asuransi Takaful Keluarga 

Kantor Pelayanan Bandung Jl. Jend. Gatot Subroto No.88 D Bandung 40263. 

5. Teknik Pengumpulan Dana 

Dibawah ini adalah teknik pengumpulan data dalam skripsi ini: 

a. Observasi  

Penulis melakukan pengamatan sekaligus kerja lapangan di perusahaan 

Takaful Keluarga Kantor pelayanan Bandung pada bulan Febuari sampai Maret, 

tahun 2018.Kemudian di lanjutkan wawancara. 

b. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara kepada pimpinan cabang yaitu, Drs. Agus 

Ma’sum dan Ibu Rini agensi perusahaan Takaful Keluarga Kantor Pelayanan 
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Bandung mengenai pembagian ujrah dalam produk Ziarah Baitullah pada bulan 

Januari tahun 2019. 

c. Studi kepustakaan 

Yaitu dengan cara mengumpulkan literature beberapa buku yang berkaitan 

dengan permasalahan-permasalahan mengenai  Asuransi Haji dan akad tabarru’. 

Kepustkan ini merupakan data perlengkapan dari data primer, setelah data terkumpul, 

penulis menuangkannya kedalam skripsi ini. 

d. Browsing 

Yaitu data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, yang bersumber dari 

situs web. 

6. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan tahapan-

tahapan berikut ini: 

a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden atau informan dan 

literature. 

b. Pengkatagorian dan pengklasifikasian data, suatu proses dalam melakukan 

pengkelompokan data yang didapatkan di lokasi penelitian. 

c. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunkan kerangka pemikiran.  
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d. Tahap akhir adalah mengambil kesimpulan tertentu sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah dianalsis 


