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ABSTRAK 

 

ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA ASURANSI SYARIAH   

(STUDI KASUS PADA PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE) 

 

Oleh: 

Raka Tirta Indrayana 

 

Dosen Pembimbing: 

Prof. Iwan Triyuwono, SE., Ak., MEc., Ph.D. 

 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap kepatuhan penyelenggara 

asuransi syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 

Pedoman Asuransi Syariah pada sistem operasional PRUlink Syariah Assurance 

Account PT Prudential Life Assurance. Metode yang digunakan dalam proses 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data 

dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan asuransi syariah. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa PT Prudential Life Assurance sudah mematuhi 

Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 dengan catatan dalam 

pemahamannya, peserta masih belum paham sepenuhnya mengenai bahwa dana 

tabarru’ dapat diinvestasikan. 

 

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Akad, Fatwa 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS ON SHARIA COMPLIANCE IN SHARIA INSURANCE   

(A CASE STUDY AT PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE) 

 

By: 

Raka Tirta Indrayana 

 

Supervisor: 

Prof. Iwan Triyuwono, S.E., Ak., M.Ec., Ph.D. 

 

 

The aim of this research is to disclose the compliance of sharia insurance 

providers viewed from the Fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian 

Ulama Council No. 21/DSN-MUI/X/2001 on Sharia Insurance Guidelines, 

particularly in the operational system of PRUlinkSyariah Assurance Account at PT 

Prudential Life Assurance. This qualitative descriptive research applies a case-

study approach. The data are collected from document study and interviews towards 

the parties being in charge of the sharia insurance implementation. The results of 

the study show that PT Prudential Life Assurance has conrformed the Fatwa of the 

National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council No. 21/DSN-MUI/X/2001. 

However, some respondents have not fully understood the condition that tabarru’ 

funds can be invested. 

 

Keywords: Sharia Insurance, Fatwa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semua musibah yang akan dihadapi manusia merupakan qadha dan qadhar 

Allah, akan tetapi kita harus tetap berikhtiar untuk mempekecil risiko keuangan 

yang kemungkinan akan timbul di masa yang akan datang. Mempersiapkan diri 

untuk hari esok merupakan perintah dari Allah, hal tersebut ditegaskan dalam 

Surah Al-Hasyr/59:18 yang menjelaskan bahwa kita haruslah mempersiapkan diri 

untuk keesokan hari, dengan kata lain kita dihendaki untuk berjaga-jaga untuk 

masa depan. Banyak bentuk yang dapat dilakukan untuk berjaga-jaga seperti 

menabung, investasi, dan asuransi. Dalam hal ini yang akan difokuskan yaitu 

mengenai asuransi khususnya asuransi syariah sebagaimana diatur di dalam 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan sebagai perjanjian antara 

perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi perusahaan 

asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung 

atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.  

Berdasarkan aturan tersebut, dengan memiliki asuransi seseorang akan merasa 

lebih aman karena berkurangnya risiko kerugian yang ditanggung kemudian. 

Dengan demikian selama masa hidupnya hingga pihak yang diasuransikan 

meninggal akan ada penanggungan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, 

seperti kecelakaan atau bahkan meninggal yang sesuai dengan ketentuan yang 
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sudah ditentukan sebelum adanya kesepakatan dari kedua pihak atau lebih 

tersebut yang ikut dalam asuransi ini. 

Sula (2004) mengungkapkan dengan memiliki asuransi, seseorang akan 

mengurangi risiko terhadap keuangannya di masa yang akan datang, sehingga 

membuat peserta asuransi merasa lebih aman. Sebagai contoh, ketika seseorang 

sedang berada dalam sebuah perjalanan lalu terjadi sebuah musibah kecelakaan 

yang menyebabkan cedera ataupun sampai kematian. Bisa juga terjadi pemutusan 

hubungan kerja atau meninggal dikarenakan sakit. Asuransi merupakan 

perusahaan jasa yang tak terlihat, seorang nasabah akan merasakan baik atau 

tidaknya sebuah layanan perusahaan asuransi ketika nasabah menerima pelayanan 

jasanya yaitu ketika nasabah melakukan klaim terhadap apa yang dialaminya. 

Asuransi secara prinsip dibagi menjadi dua yaitu asuransi konvensional dan 

syariah. Secara konsep menurut Sula (2004) asuransi konvensional merupakan 

bentuk garansi di mana pihak tertanggung mengurangi risiko individunya ke 

penanggung (lembaga asuransi) yang diikat dengan sebuah kontrak. Tertanggung 

akan membayar premi sesuai dengan kesepakatan, dan penanggung akan 

menanggung apabila ada klaim dari tertanggung atas dirinya. Dalam konsep 

asuransi syariah sesama nasabah akan saling menanggung risiko. Sehingga konsep 

ini dapat dikatakan merupakan konsep tolong-menolong antar sesama peserta 

dengan mengeluarkan dana tabarru’ untuk saling menanggung risiko. Jika dilihat 

dari penjelasan tersebut dapat terlihat perbedaan dasar, cara, dan tujuan dari jenis 

asuransi yang dijelaskan tersebut. 

Dalam tataran regulasi, terdapat UU Nomor 40 tahun 2014, Fatwa DSN MUI 

NO: 21/DSN-MUI/X/2001, dan PSAK No.108 untuk menetapkan standar khusus 
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mengenai asuransi syariah. Hal itulah yang menjadi dasar dari sharia compliance 

dalam praktik asuransi syariah. Sharia compliance sendiri didefinisikan dalam 

operasionalnya merupakan kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang 

harus ditaati (Arifin, 2009). Oleh karena itu pemenuhan terhadap sharia 

compliance dari seluruh aktivitas keuangan syariah merupakan hal yang sangat 

penting dalam kegiatan usaha berbasis syariah (Junusi, 2010) 

Asuransi syariah pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1994, yang 

ditandai dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada 25 Agustus 1994, 

yang dipelopori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui 

yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, 

Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia. Seiring 

berjalannya waktu perusahaan asuransi syariah terus berkembang dengan terus 

bertambahnya jumlah perusahaan asuransi yang terus lahir. Hingga saat ini 

melalui data yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia pada 

tahun 2016 sudah terdapat 55 jumlah pelaku usaha Asuransi Syariah.  

Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia tidak 

hanya dilihat dari berapa jumlah perusahaan yang ada, tetapi perlu dipehatikan 

pula adanya peningkatan di perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Data yang 

juga dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia menunjukkan adanya 

petumbuhan, dilihat dari jumlah aset dari tahun 2015 sebanyak 23.803 milyar naik 

21,69% di tahun 2016 menjadi 28.967 milyar, diikuti juga dengan pertumbuhan 

investasi dari tahun 2015 sebanyak 20.808 milyar naik 23,64% di tahun 2016 

menjadi 25.726 milyar, kontribusi bruto juga mengalami pertumbuhan dari tahun 
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2015 sebesar 2.497 milyar naik 10,25% menjadi 2.753,00 milyar di tahun 2016, 

lalu klaim bruto mengalami petumbuhan dari tahun 2015 sebanyak 863 milyar 

naik 3,71% menjadi 895 milyar di tahun 2016. Berdasarkan keterangan tersebut 

dapat terlihat adanya pertumbuhan yang baik jika dilihat dari keempat aspek 

tersebut. Sehingga bisa dikatakan minat masyarakat untuk mengasuransikan 

dirinya di lembaga asuransi syariah juga meningkat dari tahun ke tahun.   

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (2010) 

memaparkan bahwa Asuransi Syariah  memiliki karakteristik dan keistimewaan 

tersendiri yaitu pertama, nasabah dalam asuransi syariah diposisikan sebagai 

penabung, sehingga dana yang diasuransikan bisa juga dikatakan sebagai 

tabungannya. Pada posisi ini nasabah akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu 

dana asuransi nasabah akan mendapatkan nilai tambahan yang merupakan hasil 

dari sistem mudharabah dan ketika nasabah suatu saat tidak dapat melanjutkan 

hubungan dengan lembaga asuransi syariah tidak menyebabkan dana yang 

dimilikinya hangus. Kedua, yang paling penting adalah perusahaan asuransi 

syariah bebas dari praktik-praktik yang diharamkan dalam islam di mana praktik-

praktik tersebut dipraktikan pada asuransi konvensional. Keistimewaan 

selanjutnya dari asuransi syariah yaitu dengan diterapkannya konsep risk sharing, 

di mana surplus yang diterima perusahaan sepenuhnya milik peserta dan pada 

praktiknya surplus ini dibagi dengan perusahaan asuransi syariah. 

Prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian diartikan sebagai prinsip hukum Islam untuk kegiatan perasuransian 

yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. 

Dalam hal ini lembaga yang berwenang yang dimaksudkan adalah Dewan Syariah 
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Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI memiliki fungsi 

sebagai lembaga yang menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-

prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi 

di lembaga-lembaga keuangan syariah. 

Aturan yang mengatur sistem asuransi dalam asuransi syariah sudah 

dijelaskan DSN melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Selain itu DSN juga 

mengatur lebih jelas mengenai akad-akad yang terdapat pada asuransi syariah 

dalam praktiknya. Seperti Fatwa Dewan Syariah NO:52/DSN-MUI/III/2006 yang 

mengatur tentang akad mudharabah musytarakah untuk asuransi syariah dan 

Fatwa Dewan Nasional Syariah NO:53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru’ 

pada asuransi syariah. Aturan-aturan tersebut menjelaskan bagaimana praktiknya 

dalam asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Dari uraian mengenai asuransi syariah di atas terlihat begitu banyaknya 

keuntungan baik secara materi maupun secara kebajikan kepada sesama manusia 

dalam praktik asuransi syariah apabila memang benar-benar menerapkan prinsip 

syariah di dalamnya. Akan tetapi, dalam penerapannya tidak seluruh asuransi 

berbasis syariah menggunakan prinsip syariah yang sesungguhnya. Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Sundawati (2007) yang 

menyimpulkan dalam hasil penelitiannya pada dua perusahaan asuransi syariah 

yaitu Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Allianz Life Indonesia di Kota 

Malang masih menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. 

Berdasrkan hasil data yang didapatkan beberapa poin dalam praktik asuransi 

masih mengandung gharar dan maysir. Hal tersebut dibuktikan dengan dalam 
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penetapan premi tabarru’ dan biaya-biaya seta komisi, nasabah tidak dilibatkan di 

dalamnya. Selain itu tidak dilakukannya akad mudharabah dalam akad tijarah, 

yang dilakukan adalah akad wakalah bil-ujrah yang mana penentuan ujrah 

dilakukan secara sepihak.  

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan Dellarosa (2014) juga 

menemukan adanya ketidaksesuaian antara prinsip syariah dengan 

implementasinya pada PT. AIA Financial di Kota Malang yang juga menawarkan 

produk syariah dalam praktik asuransinya. Praktik yang masih kurang sesuai 

dalam asuransi syariah pada perusahaan tersebut yaitu ditemukan pada saat jangka 

waktu yang sudah ditentukan tenyata nasabah tidak mengajukan klaim dan belum 

meninggal dunia, perusahaan akan memberikan semua dana kontribusi yang 

sudah dibayarkan. Padahal dalam PSAK 108 menyatakan bahwa dana tabarru’ ini 

merupakan dana hibah yang tidak boleh diambil kembali karena dana ini 

digunakan untuk tolong-menolong antar peserta asuransi. Sedangkan pada hasil 

penelitian yang dilakukan Husen (2015) yang dilakukan di produk Mitra Iqra Plus 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menyimpulkan bahwa praktik asuransi 

syariah yang dilakukan pada perusahaan tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip 

syariah akan tetapi masih memiliki catatan pada jenis akad pengolahan dana 

investasinya. Karena dalam pengelolaannya masih belum dijelaskan dengan 

spesifik bagaiman investasi dari nasabah dikelola. Dari beberapa penelitian yang 

sudah dijelaskan masih terlihat kurang baiknya pengimplementasian prinsip-

prinsip syariah dalam praktik asuransi syariah, hal tersebut sangat disayangkan 

karena perusahaan tersebut menyandang title syariah namun dalam praktiknya 
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masih belum sesuai, hal ini ditakutkan akan mencederai syariat islam dalam 

praktik asuransi yang menyebabkan pelanggaran terhadap syariat islam. 

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang asuransi di Indonesia sejak tahun 1995, perusahaan ini 

juga menawarkan produk asuransi syariah di dalamnya, yang dinamakan PRUlink 

Syariah Assurance Account. Dalam acara Asuransi Terbaik 2016 versi Majalah 

Investor, Prudential berhasil mendapatkan posisi terbaik dibandingkan dengan 

perusahaan asuransi lainnya. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti apakah 

kesuksesan yang diraih Prudential sejalan dengan praktiknya yang mengacu 

dengan Fatwa DSN MUI. Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian 

sebelumnya mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik 

asuransi syariah yang masih belum sepenuhnya mematuhi aturan sesuai syariat 

Islam maka peneliti ingin mengkaji dan menganalisa kesesuaian antara prinsip-

prinsip syariah dengan penerapannya pada produk asuransi syariah melalui sebuah 

penelitian yang berjudul: “ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA 

ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS DI PT PRUDENTIAL LIFE 

ASSURANCE)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti merumuskan 

masalah yang diteliti yaitu, bagaimanakah kepatuhan penyelenggara asuransi 

syariah terhadap Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Asuransi Syariah pada sistem operasional PRUlink Syariah Assurance Account?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini peneliti 

bertujuan mengungkap kepatuhan penyelenggara asuransi syariah terhadap Fatwa 

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

sistem operasional PRUlink Syariah Assurance Account 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis bisa 

menjadi wacana untuk meningkatnya kajian mengenai hal ini dan juga menjadi 

referensi dalam mengembangkan kajian ataupun penelitian selanjutnya dalam 

bidang asuransi syariah atau produk syariah lainnya yang saling berkaitan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis untuk penyelenggara asuransi syariah melalui penelitian ini 

yaitu bisa menjadi acuan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai 

dengan benar pada produk asuransi syariah khususnya. Oleh karena itu, para 

pelaku bisnis asuransi syariah bisa memperbaiki sistemnya agar sesuai dengan 

mekanisme yang ada sesuai syariat Islam. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian sangat membantu dalam memahami penelitian 

penelitian ini, maka Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini menunjukkan isi 

keseluruhan secara umum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka berisi pembahasan terkait gambaran umum tentang 

asuransi syariah dan bagaimana penerapannya. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam pengolahan untuk menghasilkan 

hasil yang sesuai dengan penelitian. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisa dari hasil observasi pada kesesuaian penerapan prinsip-

prinsip syariah pada PRUlink Syariah Assurance Account. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir menyajikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, serta saran dari peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gambaran Umum tentang Asuransi 

Sub bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum asuransi, mulai dari 

asuransi pada umumnya, sampai menjelaskan asuransi syariah serta akad-akad 

yang terbentuk di dalamnya. 

2.1.1 Definisi Asuransi 

Pengertian asuransi secara umum, menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian Bab 1 Pasal 1 yaitu:  

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan 

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk: 

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena 

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 

tidak pasti; atau 

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung 

dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada 

hasil pengelolaan dana.” 

 

Menurut Mehr (1985), asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko 

dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu 

secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut 

kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit 

dalam gabungan tersebut. Sedangkan menurut Salim (2003) menjelaskan bahwa 

asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang 

sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. 

Asuransi sendiri dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, jika dilihat 

dari sudut pandang ekonomi, asuransi menjadi sebuah cara untuk mengurangi 
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risiko keuangan. Dari sudut pandang sosial, asuransi diartikan menjadi organisasi 

sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari 

anggotanya untuk membayar kerugian yang mungkin dialami masing-masing 

anggota. Menurut sudut pandang bisnis asuransi menjadi sebuah perusahaan yang 

menjual jasa asuransi dan mendapat keuntungan dari risk sharing di antara 

nasabahnya. Dalam pandangan hukum, asuransi adalah sebuah kontrak 

pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Sedangkan dalam 

sudut pandang matematika, asuransi menjadi aplikasi matematika untuk 

mempehitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko, di mana ada hukum 

probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang akan 

diprediksi (Ali, 2004). 

Dengan demikian dapat disimpulkan asuransi merupakan upaya mengurangi 

risiko keuangan dengan cara memindahkan risiko untuk ditanggung perusahaan 

asuransi, bisa juga dikatakan mengurangi risiko kerugian yang besar dengan 

menetapkan kerugian kecil sebelumnya. Secara umum Perusahaan Asuransi 

dibagi menjadi dua, yaitu Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi 

Jiwa. 

2.1.2 Prinsip Dasar Asuransi 

Wardana (2009) menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang menjadi 

pedoman dalam perjanjian asuransi, yaitu: 

a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest) 

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan syarat mutlak untuk 

mengadakan perjanjian asuransi. Apabila pihak tertanggung atau pihak yang 

dipertanggungkan tidak memiliki kepentingan pada saat mengadakan 
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perjanjian asuransi, dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah 

demi hukum. Sastrawijaja (2003) juga menjelaskan mengapa prinsip tersebut 

kenapa harus ada pada perjanjian asuransi tujuannya untuk mencegah agar 

asuransi tidak menjadi permainan dan perjudian. Karena jika ada seseorang 

yang tidak berkepentingan atas objek tersebut, maka dampaknya seseorang 

tanpa mengalami kerugian akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi 

peristiwa yang tidak dikehendaki menimpa objek yang dimaksud. 

b. Prinsip itikad baik yang sempurna (Utmost Goodfaith) 

Pada kontrak asuransi, itikad baik haruslah dituntut dengan maksimal dari 

calon tertanggung. Karena tertanggung yang dinilai lebih paham tentang objek 

yang akan dipertanggungkan, maka tertanggung harus mengungkapkan semua 

fakta material yang berkaitan dengan objek pertanggungan tersebut dengan 

akurat dan lengkap kepada Underwriter (Wardana, 2009). Prinsip itikad baik 

yang sempurna menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dari 

semua pihak sebelum kontrak ditutup dan bukan dipenuhi dalam rangka 

pelaksanaan kontrak yang sudah ditutup seperti itikad baik yang dimaksud 

Pasal 1338 KUH Perdata (Gusnanto, 2003). 

c. Prinsip keseimbangan (Idemnity Principle) 

Dalam penerapannya, prinsip ini juga menjadi pembeda kalau asuransi tidak 

sama dengan perjudian. Yang menjadi titik pembeda adalah tidak adanya ganti 

rugi bagi yang kalah dalam perjudian. Dengan kekalahannya pemain sudah 

menjadi konsekuensi yang harus diterima. Sedangkan pada asuransi ada 

mekanisme yang dinamakan risk transfer mechanism, yaitu mengalihkan atau 

membagi risiko yang berkemungkinan dihadapi tertanggung akan suatu 



 

13 

 

kejadian yang tidak dikehendaki dengan harapan beban finansial menjadi 

lebih pasti tertanggungnya, dengan fixed costyang berbentuk premi. Akan 

tetapi besarnya ganti rugi yang didapatkan oleh tertanggung harus seimbang 

dengan kerugian yang dideritanya (Wardana, 2009). 

d. Prinsip sebab akibat (Cause Proximate Principle) 

Prinsip sebab akibat adalah prinsip penting dalam penyelesaian santunan. 

Dengan menggunakan prinsip ini suatu peristiwa dapat ditentukan 

penyebabnya. Penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan 

dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu 

termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan (Wardana, 2009). 

e. Prinsip Subrogasi (Subrogation Principle) 

Pasal 284 KUHD mengatur prinsip subrogasi yang dinyatakan sebagai 

berikut: 

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang 

dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang 

diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan 

kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk 

setiap perubahan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang 

orang ketiga itu.” 

 

Selain itu Wardana (2009) juga menjelaskan subrogasi adalah peralihan hak 

dari tertanggung kepada penanggung untuk menuntut ganti rugi kepada pihak 

lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap objek pertanggungan 

dari tertanggung sesaat setelah penanggung membayarkan ganti rugi tersebut 

sesuai jaminan polis. 
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f. Prinsip Kontribusi (Contribution Principle) 

Contribution Principle terjadi apabila terdapat asruansi berganda (Double 

Insurance) sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 278 KUHD sebagai 

berikut: 

“Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan, 

oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, 

maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan daripada jumlah-

jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya 

harga sebenarnya yang dipertanggungkan.” 

 

Rastuti (2011) menjelaskan pada saat suatu polis ditandatangani beberapa 

penanggung, prinsip kontribusi secara otomatis berlaku ketika terjadi kerugian 

atas objek yang diasuransikan. Berarti, apabila penanggung telah membayar 

keseluruhan ganti rugi yang menjadi hak dari tertanggung, maka penanggung 

berhak menuntut perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan suatu 

pertanggungan untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang 

sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupinya. 

g. Prinsip mengikuti keberuntungan penanggung pertama (Follow The Fortune 

of the Ceding Company) 

Prinsip ini tidak bisa diartikan secara luas dan tanpa batasan tanggung jawab 

penanggung ulang. Pada hal reasuransi terbatas pada klaim yang sah dan wajib 

dibayar oleh penanggung pertama sesuai dengan jumlah keugian sekalipun 

berdasarkan teori dan praktik penanggung ulang dapat diminta untuk 

menyetujui penyelesaian klaim atas dasar kompromi (Rastuti, 2011). 

 

 

 



 

15 

 

2.2 Sharia Compliance 

Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dengan prinsip-

prinsip syariah, yang artinya dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan-

ketentuan syariat Islam. Menurut Antonio dan Syafei (1999) pemenuhan terhadap 

nilai-nilai syariah atau shariah compliance menjadi aspek yang membedakan 

antara sistem konvensional dengan syariah. Agar lebih paham mengenai shariah 

compliance, berikut adalah teori yang terkait dengan shariah compliance yang 

diperoleh dari beberapa literatur. 

Menurut Sutedi (2009) shariah compliance atau kepatuhan syariah secara 

operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus 

ditaati. Menurut Arifin (2009), makna kepatuhan syariah (shariah compliance) 

merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi pada lembaga 

keuangan syariah. Dengan demikian, shariah compliance merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pihak lembaga keuangan syariah dalam pengungkapan 

kepatuhan terhadap prinsip syariah (Ansori, 2013). 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa shariah compliance 

merupakan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan 

syariah yang menggunakan ketentuan dari Fatwa DSN MUI sebagai alat ukur 

pemenuhan prinsip syariah. Lembaga asuransi syariah sebagai salah satu lembaga 

keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasi haruslah mengikuti ketentuan-

ketentuian syariat Islam sebagaimana yang sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI. 
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Di mana prinsip tersebut harus diterapkan dalam akad-akad yang akan digunakan 

dalam produknya. 

2.3 Asuransi Syariah 

Sub bab ini menjelaskan hal mengenai asuransi syariah secara umum hingga 

akad-akad yang membangun kegiatan asuransi syariah. Hal tersebut disampaikan 

sebagai berikut. 

2.3.1 Definisi Asuransi Syariah 

Dalam bukunya, Praja (2002) menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah 

sebuah kegiatan saling memikul risiko antara satu sama lain menjadi penanggung 

atas risiko yang lainnya. Hal tersebut didasari rasa saling tolong menolong dalam 

kebaikan dengan cara setiap peserta mengeluarkan dana ibadah (tabarru’) yang 

ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Dewan Syariah Nasional dalam 

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

mendefinisikan asuransi syariah sebagai berikut: 

“Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling 

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

investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang 

sesuai dengan syariah.” 

 

Pada hal ini peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi 

yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami 

oleh sebagian peserta. Menurut Janwari (2005), berdasarkan penjelasan asuransi 

syariah, bisa disimpulkan dalam asuransi terdapat lima unsur yang harus ada. 

Pertama, adanya perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya ikatan antara dua 

pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (mu’amalah). Kedua, ada 

premi yang berupa sejumlah uang yang dibayarkan kepada tertanggung kepada 
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penanggung. Ketiga, ada ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung apabila 

ada klaim atas masa perjanjian selesai. Keempat, adanya peristiwa yang tidak 

diduga dan memiliki risiko yang memungkinkan datang atau tidak ada risiko. 

Kelima, adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian yang terdiri dari pihak 

penanggung dan tertanggung. Dari semua unsur tersebut, semuanya saling 

berhubungan, baik itu secara struktural maupun fungsional. 

2.3.2 Prinsip Dasar Asuransi Syariah 

Menurut Ali (2004), sebagai salah satu produk keuangan yang berbasis 

syariah haruslah memiliki pondasi dan prinsip dasar yang kuat. Dalam hal ini, 

prinsip dasar yang ada di asuransi syariah sebanyak sembilan macam yaitu tauhid, 

keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan 

judi, dan larangan gharar sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tauhid 

Dasar utama yang merupakan menjadi pondasi bangunan yang ada dalam 

syariah Islam adalah tauhid. Nilai-nilai ini haruslah menjadi dasar dari segala 

aktivitas kehidupan manusia, dengan arti dalam setiap gerak langkah 

bangunan hukum haruslah mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. 

Perlu diperhatikan dalam kegiatan berasuransi bagaimana semestinya 

membuat suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nila-nilai 

ketuhanan. Setidaknya ketika melakukan seluruh aktivitas berasuransi ada 

keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dengan adanya 

pemahamanan ini disetiap orang yang bersangkutan dengan kegiatan 

berasuransi sehinggal hal ini menjadi masalah yang sangat urgensi telah 

terlalui dan bisa menjalani kegiatan bermuamalah. 



 

18 

 

2. Keadilan 

Terpenuhinya nilai-nilai keadilan di antara seluruh pihak yang terikat dengan 

akad asuransi menjadi prinsip kedua yang harus ada, sebagai upaya untuk 

menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. 

Dalam hal ini nasabah diposisikan sebagai pihak yang wajib untuk membayar 

premi dalam jumlah tertentu yang sudah ditetapkan sehingga memperoleh hak 

mendapatkan dana santunan apabila terjadi peristiwa kerugian. Lalu 

perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola memiliki kewajiban 

membayarkan klaim kepada nasabah. Selain itu, profit yang dihasilkan 

perusahaan dan hasil investasi dana nasabah juga harus dibagikan sesuai 

dengan akad yang sudah disepakati di awal. 

3. Tolong-menolong 

Prinsip selanjutnya pada kegiatan berasuransi yaitu adanya semangat tolong-

menolong (ta’awun) di antara anggotanya. Niat ini sudah harus dibangun 

sejak awal untuk bisa membantu serta meringankan beban sesame anggota 

yang pada suatu saat mendapatkan musibah atau kerugian. Hal ini menjadi 

unsur utama pembentuk bisnis asuransi, karena jika tidak terdapat unsur 

tolong-menolong di dalamnya bisa dikatakan kehilangan karakter utama dari 

kegiatan ini sehingga sudah seharusnya dikenakan pinalti untuk dibekukannya 

operasional sebagai perusahaan asuransi. 

4. Kerja sama 

Sebagai makhluk yang diperintahkan-Nya untuk mewujudkan perdamain serta 

kemakmuran di bumi, ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai 

makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal asuransi kerjasama dapat 
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diwujudkan dengan akad yang menjadi acuan pihak-pihak yang terlibat. Pada 

kegiatan operasional asuransi, akad yang digunakan dalam hal ini memakai 

konsep mudharabah atau musyarakah. 

5. Amanah 

Organisasi perusahaan mewujudkan prinsip amanah dalam nilai-nilai 

akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan yang 

dikeluarkan tiap periodenya. Dalam hal ini, perusahaan asuransi haruslah 

memberi kesempatan bagi nasabah untuk bisa mengakses laporan keuangan 

dari perusahaan tersebut. Terbitnya laporan keuangan yang dikeluarkan 

perusahan haruslah mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam 

kegiatan bermuamalah dan melalui auditor publik. Prinsip ini juga harus 

diterapkan pada nasabah. Nasabah memiliki kewajiban menyampaikan 

informasi yang jujur terkait dengan pembayaran premi. 

6. Kerelaan 

Kerelaan dalam kegiatan berasuransi diterapkan setiap anggota asuransi 

sehinggal memiliki motivasi dari awal untuk merelakan premi yang 

disetorkan, yang akan difungsikan untuk dana sosial. Dana ini memang benar-

benar digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain ketika 

mengalami musibah atau kerugian. 

7. Larangan riba 

Islam sangat tegas dalam melarang riba, hal tersebut disampaikan melalui 

firman Allah pada Surah Al-Imran/3:130. Dalam kegiatan berasuransi syariah, 

permasalahan riba dieliminir dengan menggunakan konsep mudharabah. 

Semua bagian proses operasional asuransi yang ada di dalamnya menganut 



 

20 

 

sistem riba, namun dalam asuransi syariah sistem tersebut diganti dengan akad 

mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan sesusai syariah. Baik itu 

dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak 

ketiga, seluruhnya menggunakan instrument akad syar’i yang bebas dari riba. 

8. Larangan judi (maisir) 

Antonio dalam Ali (2004) menjelaskan unsur maisir adalah di mana ada satu 

pihak yang untung, akan tetapi pihak lainnya mengalami kerugian. Hal ini 

terlihat apabila nasabah dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya 

sebelum reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan 

tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan keciali sebagian 

kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman 

underwriting, di mana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan. 

Dalam asuransi syariah reversing period bermula dari awal akad di mana 

setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan cash value, kapan saja, dan 

mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya keciali sebagian kecil 

saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk dana tabarru yang sudah dimasukkan 

dalam rekening khusus peserta dalam bentuk dana kebajikan atau tabarru’ 

sehingga dana tersebut tidak menjadi rancu karena sudah dipisahkan dengan 

rekening lain. Sehingga dalam asuransi syariah tidak ada maisir dan tidak ada 

gambling karena tidak adanya pihak yang dirugikan. 

9. Larangan gharar 

Gharar merupakan suatu tindakan yang tidak ada unsur kerelaan di dalamnya. 

Al-Zuhaili dalam Ali (2004) menjelaskan pengertian tentang gharar yaitu 
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penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang 

tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. 

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa premi 

yang harus dibayarkan dan berapa jumlah pertanggungan yang akan diterima. 

Muncul masalah hukum syariah karena kita tidak bisa menentukan dengan 

tepat berapa jumlah premi yang akan dibayarkan, meskipun syarat-syarat 

lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan dapat 

dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, 

kapan kita meninggal atau mungkin hingga akhir kontrak kita masih hidup, 

disinilah gharar terjadi. 

Gharar diatasi dalam asuransi syariah dengan mengganti akad tabaduli 

dengan akad takafuli (tolong-menolong) atau akad tabarru’dan akad 

mudharabah. Dengan adanya akad tabarru’, persyaratan dalam akad 

pertukaran tidak perlu lagi. Sebagai gantinya, asuransi syariah membuat 

rekening khusus yaitu rekening tabarru’ yang telah diakadkan dengan ikhlas 

oleh setiap nasabah. Maka dari itu, pada mekanisme dana asuransi syariah, 

premi yang dibayarkan nasabah dibagi ke dalam dua rekening, yaitu rekening 

peserta dana rekening tabarru’. 

2.3.3 Landasan Operasional Asuransi Syariah 

Peraturan mengenai asuransi syariah sudah diatur dalam Undang-Undang No. 

40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Peraturan tersebut menggantikan Undang-

Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian yang pada saat itu baru hanya mengatur tentang asuransi 
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konvensional saja. Peraturan tersebut merupakan landasan operasional asuransi 

syariah yang juga diatur dengan peraturan-peraturan lainnya, seperti: 

1. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 

PER- 08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil 

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau 

Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian 

Usahanya dengan Prinsip Syariah 

2. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 

PER- 06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman 

Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. 

3. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 

PER- 07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang 

Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' 

dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk 

Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam 

Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip 

Syariah. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan 

Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar 

Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip 

Syariah. 

Berdasarkan aturan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 40 

Tahun 2014 tentang Perasuransian Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa 



 

23 

 

prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah, masih ada aturan penjelas yang 

menjelaskan bagaimana prinsip syariah semestinya. Dalam hal ini, lembaga di 

Indonesia yang mengatur fatwa dalam bidang keuangan syariah adalah Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang juga menjelaskan 

fungsinya untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan 

memajukan umat yang tugasnya adalah menggali, mengkaji, dan merumuskan 

nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam syariah untuk dijadikan pedoman dalam 

kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi 

pelaksanaan dan implementasinya. 

Fatwa yang menjelaskan mengenai asuransi syariah sudah diatur dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi syariah. Namun beberapa fatwa lain juga dibuat untuk melengkapi fatwa 

tersebut, di antaranya adalah: 

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang 

Asuransi Haji. 

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 

Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah. 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 

Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi. 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 

Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. 
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5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang 

Pengembalian Kontribusi Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti 

Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. 

2.3.4 Konstruksi Akad-akad dalam Asuransi Syariah 

Kedudukan akad sangatlah penting dalam ekonomi syariah. Hal itu 

dikarenakan sah atau batalnya sebuah akad dalam Islam akan memiliki dampak 

pada hukum yang sangat krusial berkaitan dengan hak kepemilikan suatu benda 

dan keabsahan berbuat dengan benda tersebut. Dalam asuransi syariah ada 

beberapa akad yang dilakukan dalam kontrak asuransi syariah, di antaranya yaitu 

akad tabarru’, akad mudharabah, dan akad wakalah (Husen, 2015). 

Hukum Indonesia mengistilahkannya dengan perjanjian, sementara dalam 

hukum Islam disebut akad. Secara etimologi akad memiliki arti mengikat, 

menyambung atau menghubungkan. Secara istilah, Anwar (2007) menjelaskan 

akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak 

atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 

2.3.4.1 Akad Tabarru’ 

Secara etimologi tabarru’ memiliki makna berderma atau bersedekah. 

Menurut Ismanto (2009) akad tabarru’ merupakan bentuk transaksi atau 

perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (not for profit transaction) sehingga tidak 

boleh dipakai untuk tujuan komersial akan tetapi semata-mata untuk tujuan 

tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Orang yang meniatkan tabarru’ pun 

dilarang untuk mensyaratkan imbalan apapun. 

Sedangkan Anwar (2007) mendefinisikan tabarru’ sebagai iuran kebajikan 

peserta asuransi syariah yang digunakan untuk dana tolong-menolong ketika 
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peserta lain terkena musibah. Sehingga konsep ini menjadikan seluruh peserta 

sebagai satu keluarga besar yang saling menanggung, saling menjamin, dan saling 

melindungi ketika musibah datang. Oleh karena itu, akad tabarru’ dalam asuransi 

syariah ini menjadi fungsi penghilang gharar terhadap objek yang akan diterima 

oleh anggota dan jumlah premi yang akan dibayarkan oleh anggota. Karena 

tabarru’ yang dibayarkan oleh peserta bukan untuk diniatkan mendapat ganti, 

melainkan untuk membantu sesame peserta lain yang terkena musibah. 

2.3.4.2 Akad Wakalah 

Sebagai perusahaan yang dalam pembentukannya juga memiliki orientasi 

bisnis, dalam asuransi syariah terdapat akad tijari. Akad tijari adalah akad yang 

digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Wakalah merupakan bentuk akad 

yang bisa diterapkan dalam bagian akad-akad yang dapat dilakukan dalam kontrak 

asuransi syariah guna memperoleh keuntungan bagi perusahaan (Husen, 2015). 

Secara etimologi wakalah memiliki makna memelihara, menjaga, menjamin, 

menyerahkan, dan mengganti. Istilah mendefinisikannya sebagai penyerahan dari 

seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan seuatu. Perwakilan berlaku 

selama yang mewakilkan masih hidup. Bisa juga disebut akad penyerahan 

(kekuasaan), yang artinya seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk 

bertindak (Sumanto, 2009). 

Dalam asuransi syariah, akad wakalah yang digunakan yaitu wakalah bil 

ujrah. Wakalah bil ujrah sendiri diartikan mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu 

dengan ujrah (upah) kepada wakil yang mengerjakannya. Dalam wakalah bil 

ujrah, wakil haruslah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak boleh 

membatalkannya secara sepihak. 
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Gambar 2.1 Skema Akad Wakalah bil Ujrah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sumanto (2009:96) 

 

Berdasarkan skema akad wakalah bil ujrah di atas, dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Nasabah membayar premi. Ketika pembayaran premi, nasabah harus 

mengetahui besaran ujrah dan besaran tabarru’ dari premi yang akan 

dibayarkan. 

2. Ujrah akan menjadi milik perusahaan yang akan dialokasikan untuk biaya 

pengelolaan seperti gaji karyawan, biaya marketing, dan lain-lain. Sedangkan 

dana tabarru’ digunakan sebagai dana tolong-menolong dan akan tetap 
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menjadi milik nasabah yang nanti akan dialokasikan pada nasabah yang 

terkena musibah. 

3. Kumpulan dana tabarru’ akan diinvestasikan pada investasi-investasi syariah. 

Hasilnya akan kembali ke kumpulan dana tabarru’ menjadi hak milik 

nasabah.  

4. Apabila terdapat surplus dari dana tabarru’, dana akan dialokasikan pada tiga 

bagian yaitu sebagian akan dikembalikan kepada nasabah (yang tidak 

mengajukan klaim) mendapat manfaat berupa pengembalian surplus dana 

tabarru’, sebagiannya disisihkan untuk cadangan dana tabarru’, dan sebagian 

lagi dialokasikan kepada perusahaan asuransi syariah. 

2.3.4.3 Akad Mudharabah 

Ismanto (2009) dalam bukunya mengatakan bahwa mudharabah sebagai 

kerangka kerja dari asuransi syariah. Hal tersebut terkait dengan perusahaan 

asuransi syariah sebagai pengelola dana premi para peserta, sehingga perusahaan 

berperan sebagai mudharib (pengelola). Muhammad (2005) mendefinisikan 

mudharabah sebagai akad yang memuat penyerahan modal, dari seorang sahibul 

al-mal (pemodal) kepada mudharibuntuk dijadikan usaha kembali dengan tujuan 

mendapatkan laba. Apabila mengalami kerugian, sepenuhnya ditanggung oleh 

pemilik modal. 

Anwar (2007) menjelaskan ada dua cara pengelolaan dana pada perusahaan 

asuransi syariah dalam kontrak mudharabah. Pertama, pengelolaan dana yang 

memiliki unsur tabung. Kedua, pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur 

tabungan. Ada atau tidak adanya unsur tabungan sangat berkaitan erat dengan 

produk. 
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Mekanisme pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan merupakan 

premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam dua rekening. 

Rekening pertama yaitu rekening tabungan, yang menampung seluruh tabungan 

dan juga hasil bagi keuntungan yang menjadi hak milik peserta. Rekening kedua 

yaitu rekening khusus yang menampung seluruh dana tabarru’. Mekanisme 

pengelolaan dana tanpa unsur tabungan merupakan setiap dana premi yang 

diserahkan peserta pada perusahaan asuransi hanya berupa tabarru’ saja yang 

akan dimasukkan ke dalam rekening khusus. 

2.3.4.4 Akad Mudharabah Musytarakah 

Mudharabah musytarakah dalam fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 

tentang mudharabah musytarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya 

menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut. Dengan demikian, 

bisa dikatakan akad tersebut merupakan pengembangan dari akad mudharabah. 

Segala ketentuannya hampir sama dengan akad mudharabah, perbedaannya 

terdapat pada penyertaan modal mudharib pada proyek yang dikerjakan, 

pengfungsian mudharib sebagai sahibul mal, dan peran mudharib yang tidak 

hanya sebagai sahibul mal pertama namun juga kedua. 
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Pada umumnya, akad mudharabah musytarakah digunakan dalam produk 

dana pendidikan, dana wakaf, dan dana haji. Konsep mudharabah musytarakah 

dapat digambarkan dengan skema berikut. 

Gambar 2.2 Skema Akad Mudharabah Musytarakah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sumanto (2009:89) 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Sundawati (2007) yang menyimpulkan dalam hasil 

penelitiannya pada dua perusahaan asuransi syariah yaitu Asuransi Takaful 

Keluarga dan Asuransi Allianz Life Indonesia di Kota Malang masih 

menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan 

hasil data yang didapatkan beberapa poin dalam praktik asuransi masih 

mengandung gharar dan maysir. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya temuan 

bahwa nasabah banyak tidak dilibatkan dalam penetapan ketetapan yang 
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seharusnya nasabah ikut andil di dalamnya, seperti penetapan biaya premi, 

penetapan dana klaim, dan penetapan besaran risk sharing. Selain itu tidak 

dilakukannya akad mudharabah dalam akad tijarah, yang dilakukan adalah akad 

wakalah bil-ujrahyang mana penentuan ujrahdilakukan secara sepihak. 

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan Dellarosa (2014) juga 

menemukan adanya ketidaksesuaian antara prinsip syariah dengan 

implementasinya pada PT. AIA Financial di Kota Malang yang juga menawarkan 

produk syariah dalam praktik asuransinya. Praktik yang masih kurang sesuai 

dalam asuransi syariah pada perusahaan tersebut yaitu ditemukan dalam hasil 

wawancara dengan Kepala Kantor Cabang AIA Financial Cabang Malang, yaitu 

di mana pada saat jangka waktu yang sudah ditentukan tenyata nasabah tidak 

mengajukan klaim dan belum meninggal dunia, perusahaan akan memberikan 

semua dana kontribusi yang sudah dibayarkan. Padahal dalam PSAK 108 

menyatakan bahwa dana tabarru’ini merupakan dana hibah yang tidak boleh 

diambil kembali karena dana ini digunakan untuk tolong-menolong antar peserta 

asuransi. Namun ketika ditelusuri lebih lanjut akan hal itu, pihak perusahaan 

hanya menjelaskan bahwa mereka tidak tahu persis mengenai prinsip 

pengembalian tersebut, dan dikatakan hanya mengikuti prosedur dari kantor pusat. 

Sehingga dalam penyimpulannya yang meneliti komparasi antara produk syariah 

dana konvensional pada perusahaan AIA Financial pada praktiknya sama. 

Pada hasil penelitian yang dilakukan Husen (2015) yang dilakukan di produk 

Mitra Iqra Plus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menyimpulkan bahwa 

praktik asuransi syariah yang dilakukan pada perusahaan tersebut sudah 

memenuhi prinsip-prinsip syariah hal ini dibuktikan dengan dijalankannya prinsip 
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at-ta’awun dengan adanya komitmen untuk saling menolong saat sesame nasabah 

tertimpa musibah, komitmen tersebut ditunjukkan dengan menyisihkan dana 

tabarru’ dari premi nasabah, akan tetapi peneliti memaparkan masih 

adakekurangan pada jenis akad pengolahan dana investasinya. Karena dalam 

pengelolaannya masih belum dijelaskan dengan spesifik bagaiman investasi dari 

nasabah dikelola. 

2.5 Fatwa DSN MUI NO:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi 

Syariah 

 

Setelah mengkaji hal-hal di atas mengenai asuransi syariah secara 

keseluruhan, ditekankan hal yang menjadi prinsip dasar keislaman dalam asuransi 

syariah yaitu prinsip tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, 

kerelaan, dan pertimbangan faktor halal dan haram. Sehingga dapat dikatakan 

asuransi syariah harus menerapkan sistem dan operasional yang tidak melanggar 

prinsip-prinsip syariah, yang sudah diimplementasikan dalam aturan mengenai 

asuransi syariah yang dibuat oleh DSN-MUI melalui Fatwa No: 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah.  

Dalam penelitian ini yang akan menjadi acuan dalam mengungkap kepatuhan 

dari penyelenggara yaitu menggunakan pasal kedua tentang Akad dalam Asuransi 

yang berisi tentang penjelasan mengenai akad yang akan dilakukan kedua pihak 

terkait, pasal ketiga tentang Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah dan  

Tabarru’ yang menjelaskan bagaimana kedudukan pihak terkait, pasal keempat 

tentang Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru’ yang menjelaskan ketentuan 

dalam kedua akad tersebut, pasal kelima tentang Jenis Asuransi dan Akadnya 

yang menjelaskan jenis asuransi dan akad yang diterapkan, pasal keenam tentang 

Premi yang menjelaskan bagaimana mekanisme penetapan dan pembayaran 
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premi, pasa ketujuh tentang Klaim yang menjelaskan mekanisme klaim yang 

dilakukan peserta, pasal kedelapan investasi yang menjelaskan bagaimana dana 

peserta diinvestasikan oleh pengelola, dan pasal kesepuluh tentang Pengelolaan 

yang menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan dana serta pembagian hasil 

antara peserta dan pengelola. Sisa pasal yang tidak disebutkan merupakan pasal 

satu tentang ketentuan umum dan pasal kesebelas tentang ketentuan tambahan 

yang merupakan pendukung dari praktiknya itu sendiri seperti yang disebutkan 

sebelumnya sehingga tidak termasuk pasal yang menjadi poin penilaian dalam 

asuransi syariah. Selain itu ada pasal kesembilan tentang reasuransi syariah yang 

tidak digunakan, karena dalam praktiknya Prudential tidak menerapkannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Peneliti ingin mengungkap kesesuaian antara penerapan akad-akad dalam 

sistem operasional PRUlink Syariah Assurance Account dengan aturan asuransi 

syariah, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut 

Creswell (2008), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bergantung 

terhadap informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, 

pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang kebanyakan terdiri dari 

kata-kata atau teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap 

kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif. 

Pada umumnya menurut Schwandt (2007) dalam Creswell (2016) tujuan 

penelitian kualitatif mencakup informasi mengenai fenomena utama (central 

phenomenon) yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi 

penelitian. Selain itu bisa juga menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. 

Tujuan ini ditulis dengan istilah-istilah teknis penelitian yang bersumber dari 

Bahasa penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenis 

kualitatif, dikarenakan ingin melihat bagaimana proses berlangsung dan realitas-

realitas lain yang melingkupi proses tersebut. 

Creswell (1998) menjelaskan salah satu strategi penelitian kualitatif yaitu 

studi kasus (case study). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi studi 

kasus (case study) dalam penelitian kualitatifnya, dikarenakan peneliti ingin 

memahami suatu keadaan dengan mendalam. Creswell (1988) dalam herdiansyah 

(2011) menyatakan bahwa pertanyaan penelitian yang diajukan lebih sering 
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diawali dengan kata how dan why. Hal tersebut dikarenakan dalam studi kasus, 

peneliti ingin mencari keunikan kasus yang diangkat. Selain itu penyusunan 

pertanyaan dalam studi kasus, peneliti dapat menulis pertanyaan lanjutkan yang 

difokuskan pada isu dari topik yang diteliti, pertanyaan lanjutan juga dapat 

menandakan langkah-langkah prosedur dari koleksi data, analisis, dan konstruksi 

format naratif. 

Penelitian ini bersifat mengedepankan suatu proses dan juga bersifat 

deskriptif, sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam 

prosesnya. Deskriptif yang dimaksud yaitu bagaimana penelitian ini bisa 

menjelaskan serta menguraikan secara eksplisit setiap data yang didapatkan 

peneliti yang menampakkan perihal bagaimanakah kesesuaian penerapan akad-

akad yang sesuai dengan aturan asuransi syariah. 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2011), sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah tambahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan 

langsung oleh peneliti (Fanani, 2003). Data primer diperoleh dengan beberapa 

instrumen seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak yang terlibat 

dalam objek penelitian. 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data 

yang berbentuk kata-kata dan tindakan yang didapatkan langsung dari sumber 

data primer (informan atau orang-orang yang berperan dalam perusahaan). 

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data berbentuk 
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deskripsi kata-kata dan tindakan ditambah sumber tertulis berupa dokumen-

dokumen pribadi maupun resmi yang dimiliki perusahaan.  

3.3 Metode Pengumpulan data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

dengan dokumentasi, wawancara (Creswell, 2016). Metode penelitian tersebut 

sesuai karena ketiga proses tersebut peneliti bisa menjadi bagian nyata dari objek 

penelitian, maka pada hasil penelitian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

konsep penelitian kualitatif yaitu penelitian alamiah. Berikut ini penjelasan 

Creswell (2016) dari metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan data, dokumen 

yang dimaksud bisa berupa dokumen privat seperti kumpulan informasi-

informasi yang digunakan sebagai regulasi dalam melakukan akad kepada 

peserta asuransi syariah. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data 

berupa dokumen dari perusahaan yaitu bebrentuk ringkasan informasi yang 

menjadi acuan dalam melakukan akad. 

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu face to face interview. 

Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan 

bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari 

para partisipan. Dalam proses wawancara ini, peneliti mewawancarai beberapa 

informan yaitu pihak manager dari Prudential, yang selain menjadi manajer, 

informan ini juga langsung ke lapangan untuk bertemu langsung dengan 
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peserta untuk melakukan akad. Informan berikutnya yang menjadi narasumber 

yaitu dari pihak peserta, wawancara terhadap peserta di sini digunakan untuk 

mengonfirmasi atas praktik yang dilakukan dari pihak pengelola. 

3.4 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Pada metode ini, 

analisa dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh 

lalu diolah secara kualitatif serta mengembangkan data tersebut secara logis. Data 

yang telah terkumpul kemudian diproses sebelum siap dianalisis melalui 

pencatatan. Dari data tersebut selanjutknya disajikan secara kualitatif, dijabarkan 

dengan menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang 

diperluas. 

Miles dan Huberman, (1992) menjelaskan setelah melalui tahap pengumpulan 

data, peneliti melakukan proses pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang 

diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Selanjutnya peneliti 

melakukan reduksi data terhadap data yang diperolehnya, reduksi data sendiri 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data. Dalam 

prosesnya Lofland (2006) menjelaskan bahwa salah satu proses yang digunakan 

untuk mereduksi data yaitu coding, yang merupakan proses pemilahan data ke 

dalam beberapa kategori yang diatur dan dibuat menjadi bermakna dari satu atau 

lebih sudut pandang kerangka kerja ataupun gagasan. Peneliti melakukan coding 

terhadap data-data yang sudah diperoleh untuk bisa memfokuskan data. Setelah 

data dipilah, peneliti mulai mengaitkan setiap pernyataan-pernyataan yang 
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disampaikan informan dengan Fatwa DSN MUI NO:21/DSN-MUI/X/2001 

tentang Pedoman Asuransi Syariah pada bagian pasal-pasal yang sudah ditentukan 

pada bab sebelumnya. 

Selanjutnya, setelah data direduksi melalu proses yang sudah dijelaskan 

sebelumnya dan sudah melalui tahap perbandingan dengan aturan yang dalam 

fatwa tersebut peneliti mulai menarik kesimpulan dari setiap poin penilaian dalam 

pasal yang digunakan. Informasi-informasi yang sudah melalui tahap sebelumnya 

mulai diarahkan lebih terperinci dengan apa yang menjadi rumusan masalah 

peneliti lalu diolah untuk dijadikan sebuah sajian dari kumpulan informasi yang 

telah disusun. Penyajian yang digunakan dalam tulisan ini adalah berbentuk teks 

naratif, didukung dengan matriks dan bagan yang menjelaskan proses operasional. 

Tahap terakhir dari proses penelitian melalui analisis deskriptif yang 

dilakukan peneliti, sejak melakukan pengumpulan data, pengolahan data, hingga 

menghasilkan sebuah hasil sajian yang telah diolah sesuai dengan relevansi 

masalah penelitian. Pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir setelah 

data yang terkumpul sudah dianalisis. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) adalah sebuah perusahaan 

asuransi yang berdiri sejak tahun 1995 yang merupakan bagian dari Prudential plc, 

yaitu sebuah grup perusahaan jasa keuangan di Inggris. Prudential Indonesia 

memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 

juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 

juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 

juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 

2008.  Perusahaan juga memiliki izin usaha Unit Syariah berdasarkan surat Menteri 

Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 

Agustus 2007. 

Peluncuran produk asuransi terkait investasi (unit link) pada tahun 1999, sejak 

saat itu Prudential menjadi pemimpin pasar untuk kategori tersebut. Selain itu 

dengan didirikannya unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya juga 

sebagai pemimpin pasar sejak tahun didirikannya. Sampai dengan 31 Desember 

2016, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran 

di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential 

Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah melalui lebih dari 260.000 tenaga 

pemasar berlisensi di 393 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara 

termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali. 
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4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Menjadi perusahaan terbaik di Indonesia yang bergerak dibidang Jasa Keuangan 

Ritel, mencapai lebih tinggi dari penghargaan nasabah, tenaga pemasaran, staf dan 

pemegang saham dengan memberi pelayanan yang sempurna, produk berkualitas, 

tenaga pemasar yang profesional dan berkomitmen tinggi untuk perusahaan, serta 

menghasilkan pendapatan investasi yang lebih baik. Dengan 4 pilar misi: 

1. Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik 

2. Organisasi yang memberikan kesempatan belajar 

3. Bekerja sebagai suatu keluarga 

4. Integritas dan Keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait 

dengan perusahaan. 

4.1.2 Produk Asuransi Syariah 

Produk-produk yang akan disampaikan berikut ini merpakan produk pilihan 

yang bisa menjadi pilihan akan kebutuhan peserta akan apa yang mau 

diasuransikan. Produk asuransi syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 

1. Pruhospital & Surgical Cover Plus Syariah 

2. Prumed Cover Syariah 

3. Prucrisis Cover Syariah 34 

4. Prumultiple Crisis Cover Syariah 

5. Prucrisis Income Syariah 

6. Prujuvenile Crisis Cover Syariah 

7. Pruearly Stage Crisis Cover Plus Syariah (ESCC Plus Syariah) 

8.  Pru Crisis Cover Benefit Plus Syariah 

9. Prulink Term Syariah 
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10. Prupayor Syariah 33 

11. Pruwaiver Syariah 33 

12. Prusponse Waiver Syariah 33 

13. Pruspouse Payor Syariah 33 

14. Pruparent Payor Syariah 33 

15. Pruedu Protection Syariah 

16. Pruearly Stage Payor Syariah 

17. Pruearly Stage Spouse Payor Syariah 

18. Pruearly Stage Parent Payor Syariah 

19. Prupersonal Accident Death Syariah 

20. Prupersonal Accident Death Plus Syariah 

21. Prupersonal Accident Death & Disablement Syariah 

22. Prupersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah 

4.1.3 Produk Investasi dalam Asuransi Syariah 

Dalam pemenuhan fungsinya sebagai pengelola dana investasi dari para peserta, 

Prudential memberikan 4 pilihan investasi yang dapat dipilih oleh para peserta. 

Pilihan itu nantinya akan menjadi tempat dana yang disetorkannya berinvestasi. 

Berikut ini adalah pilihan investasi tersebut: 

1. PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund  

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata 

uang Rupiah pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi syariah dan 

instrumen pasar uang syariah. 
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2. PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund  

Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal 

dalam jangka panjang melalui penempatan dana pada saham-saham berkualitas 

yang sesuai dengan prinsip syariah, yang diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund 

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata 

uang Rupiah pada instrument investasi seperti obligasi, saham dan instrumen 

pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah. 

4. PRUlink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund 

Dana investasi yang bertujuan untuk memaksimalkan total pengembalian 

investasi dalam jangka panjang dengan berinvestasi terutama, secara langsung 

dan/atau tidak langsung, pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan 

yang tercatat, didirikan, atau melakukan kegiatan operasional utama di wilayah 

Asia Pasifik. 

4.2 Akad dalam Asuransi 

Akad merupakan hal yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dengan 

asuransi konvensional. Karena dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam 

mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Dalam islam istilah akad 

merupakan sebuah ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan Islam 

ataupun kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. (Wirdyaningsih, 2005). Al-

Sayyid Sabiq (1983) mendifiniskan akad sebagai sebuah ikatan atau ikatan. 
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Hal penting yang menjadi utama dalam sebuah akad yaitu adanya ijab dan 

qabul. Ijab dan qabul merupakan sebuah pernyataan yang ditunjukkan pihak-pihak 

yang berakad untuk menunjukkan sebuah keridaan dalam melakukan sebuah akad, 

sehingga terbentuk sebuah ikatan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh 

karena itu, dalam Islam semua kesepakatan belum tentu diartikan menjadi sebuah 

akad, terutama sebuah kesepakatan yang tidak berdasarkan keridaan dan syariat 

Islam (Syafe’I, 2004). 

Akad yang diterapkan di Prudential terdapat dua buah akad, yaitu akad tijarah 

dan akad tabarru’. Sebagaimana pernyataan Wisnu (penyelenggara) yang 

mengatakan, 

“… jadi kan di prudential itu ada asuransi ada investasi, tadikan yang 

ditanyakan ada investasi ya. Kalo investasi ada akad yang dipakai itu, apa 

namanya itu, iya mudharabah yang memang ditujukannya untuk investasi 

dananya. Nah, di prudential ini asuransinya sistemnya tolong-menolong.” 

 

Informan sebagai penyelenggara menggambarkan akad tabarru’ dengan 

menyebutnya sebagai asuransi. Selanjutnya, disampaikan bahwa asuransi yang 

diterapkan di Prudential menerapkan sistem tolong-menolong yang merupakan 

makna dari tujuan akad tabarru’. Dengan tujuan tolong-menolong tersebut ke 

sesama peserta, peserta kolektif mengumpulkan dana, sebagaimana yang 

disampaikan Wisnu (penyelenggara) terkait pengeumpulan dana, “…nah jadi 

sistemnya kita urunan nih, yang disebut dengan nama tabarru’ tadi. Nah dana itu 

dikumpulin…” setelah dana dikumpulkan terkumpulah dana yang dibayarkan 

peserta melalui urunan tadi yang nantinya akan digunakan ketika ada yang 

mengajukan klaim. Dalam ringkasan informasi produk dan/atau layanan juga 

dijelaskan bahwa iuran tabarru’ merupakan hibah dalam bentuk pemberian 
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sejumlah uang yang ditujukan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta 

yang mengalami peristiwa yang ditanggung. Yahya (peserta), selaku peserta 

asuransi syariah di prudential menyampaikan “sistem unit link yang saya ikuti 

dalam berasuransi melakukan dua buah akad, yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah” 

di mana dikatakan bahwa tabarru’ digunakan untuk asuransi jiwanya dan akad 

tijarah untuk yang investasinya. Disampaikan juga bahwa dalam akad tabarru’ 

diperuntukkan sesama peserta untuk tolong-menolong ketika sesama peserta 

melakukan klaim. 

Selain itu Wisnu (penyelenggara) juga menyampaikan kegiatan kedua dalam 

asuransi di Prudential ada investasi. Akad investasi yang dimaksudkan di sini yaitu 

akad tijarah. Informan sebagai penyelenggara menyampaikan bahwa akad yang 

digunakan pada investasinya yaitu akad mudharabah. 

Dalam ketentuannya disebutkan bahwa dalam akad sekurang-kurangnya harus 

disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran, 

jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai 

dengan jenis asuransi yang diakadkan. Jika dimaknai, maksud dari pernyataan 

dalam fatwa tersebut yaitu bahwa segalanya yang menyertai akad haruslah jelas, 

seluruh pihak haruslah paham mengenai apa yang akan diakadkan. Oleh karena itu 

dalam melakukan akad, seorang agen juga harus transparan dalam menyampaikan 

aturan main yang berlaku dalam sebuah akad asuransi. Wisnu (penyelenggara) 

mengungkapkan; 

“…tidak boleh ada penyembunyian akta, tidak boleh ada yang tadi saya bilang 

bahasanya gharar itu gak boleh, ini kan harus dijelaskan juga, tapi 

menjelaskannya juga dengan bahasa yang mudah dimengerti, kalo kita bilang 

“pak kalo bapak begini nanti kena pinalti,” kalo gak bisa nanti kan mereka susah 

jualnya, misalnya otaknya gak sampe kan. Nah jadi kita mengemas dengan yang 

mudah.” 
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Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa dari pihak perusahaan sebagai 

pengelola dana peserta ingin adanya kejelasan antara pihak yang terkait. Di mana 

tidak ada yang ditutupi, ataupun penggunaan bahasa dalam penyampaian yang sulit 

dipahami. Melalui beberapa mekanisme pemilihan agen yang nantinya akan 

menawarkan dan berakad dalam produk asuransinya, Prudential ingin mendapatkan 

agen yang berkualitas yang nantinya akan memudahkan perusahaan dalam 

penyampaian akad yang ada serta syarat-syaratnya, hak, dan juga kewajiban dari 

setiap pihak. Prudential mengemas dengan mudah informasi yang nantinya akan 

dilaksanakan dalam berakad dengan tujuan untuk membuat peserta juga paham 

tanpa mengurangi makna dari isi akad yang ada. Dalam memilih agen prudential 

juga tidak sembarang memilih orang, mereka menyeleksi dengan benar kualitas 

orang-orang yang masuk menjadi agen mereka melalui pelatihan-pelatihan yang 

pada nantinya dalam praktik langsung informasi yang akan digunakan dalam 

asuransi dapat dipahami kedua belah pihak tanpa adanya ketidakjelasan.  

Sebelum pihak perusahaan dan peserta melakukan akad, Yahya (peserta) 

menyampaikan bahwa semua sistem yang akan berlaku nanti setelah berakad 

peserta diberikan kebebasan memilih, berapa pembagian yang akan dibagi untuk 

asuransi, dan berapa yang akan dibagi untuk investasi. Sehingga pada nantinya 

penentuan pembagian ini akan menentukan premi yang akan dibayarkan nanti. 

Yahya (peserta) juga menambahkan 

“kalo biasanya kalo orang-orang yang pengen investasi, asuransinya kecil 

investasinya dibanyakin, kalo yang dia orang kayak itu dia biasanya asuransi 

doang investasinya gak butuh, jadi asuransinya digedein. Kalo saya ini 50:50, 

jadi tuh sistemnya 50% masuk ke tabarru’ 50% masuk ke tijarah. 
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Terlihat bahwa peserta dilibatkan dalam penetapan alokasi premi yang nantinya 

akan dibayarkan untuk memenuhi akad dalam berasuransi syariah. 

Melihat pernyataan yang dikeluarkan informan sebagai penyelenggara maupun 

informan sebagai peserta, dapat dilihat bahwa pemahaman awal terkait akad dalam 

berasuransi syariah di Prudential memiliki pemahaman yang sama. Dengan 

pemahaman itu terpenuhi bahwa hak dan kewajiban peserta yang disampaikan 

penyelenggara dapat diterima oleh pihak peserta. Ketika itu semua sudah jelas akan 

muncul keridhaan dari peserta. Dengan demikian akad tersebut akan memenuhi 

shigat akad yang berarti merupakan yang disandarkan dari dua pihak yang berakad 

yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu 

akad, shighat tersebut adalah bentuk dari ijab dan qabul yang sudah dilakukan 

keduanya dengan memenuhi syarat yang sudah di jelaskan sebelumnya. 

4.3 Kedudukan para Pihak dalam Akad Tijarah dan Tabarru’ 

Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya dalam melakukan sebuah akad 

semua harus dijabarkan secara jelas, dan semua pihak yang terkait di dalam akad 

tersebut harus paham akan apa yang ditransaksikan. Sebagaimana yang ada pada 

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

bahwa dalam akad tijarah dan tabarru’ peserta sebagai pemodal dalam akad tijarah 

dan sebagai pemberi dana hibah dalam akad tabarru’. Sedangkan dalam akad 

keduanya, perusahaan diposisikan sebagai pengelola dana tersebut. 

Seluruh pihak yang terlibat akad dalam kegiatan asuransi sudah dijelaskan 

kedudukannya secara jelas agar tidak terjadi gharar (ketidakjelasan) akan 

kedudukan dari setiap pihak yang ikut serta di dalamnya. Dalam data ringkasan 

informasi produk dan/atau layanan yang diperoleh dari Prudential dinyatakan 
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bahwa peserta merupakan individu yang mengadakan perjanjian pertanggungan 

sebagai pemegang polis. Pihak Prudential sendiri dinyatakan selaku pengelola dana 

yang akan memberikan manfaat asuransi sesuai dengan polis. Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh Wisu (penyelenggara) yang mengatakan, “…prudential itu 

sebagai manajer pengatur aja, tapi ada fee atau ujrah namanya nah itu artinya dapet 

kayak jadi manajemennya lah.” Berdasarkan pernyatan tersebut terlihat bahwa di 

sini Prudential sebagai pihak yang diberi tanggung jawab sebagai pengatur atau 

pengelola atas dana yang dibayarkan para peserta. Dalam akad tijarah dan tabarru’ 

kedudukan pihak yang terlibat sama yaitu sebagai peserta sebagai pemegang polis 

dan perusahaan sebagai pengelola. Pada akad tijarah peserta sebagai pemodal yang 

menginvestasikan dananya untuk dikelola perusahaan dengan menggunakan akad 

mudharabah. Sedangan pada akad tabarru’ peserta diposisikan sebagai peserta 

yang saling menanggung sesama peserta, di mana apabila nanti ada kejadian yang 

dialami yang sesuai dengan ketentuan, peserta akan mendapatkan hak klaim atas 

apa yang terjadi. 

Yahya (peserta) mengatakan, bahwa posisinya di sini dia sebagai nasabah yaitu 

sebagai pemegang polis yang mepercayakan dananya untuk diinvestasikan dan juga 

yang memberikan dana hibahnya untuk digunakan tolong menolong, selanjutnya 

prudential dinyatakan sebagai pihak yang menanggun dan sebagai pengelola atas 

dana yang dipercayakannya ke perusahaan. Melalui pernyataan tersebut, terlihat 

kejelasaan dari kedudukan pihak-pihak yang terkait dalam akad untuk asuransi 

syariah yang dilakukan tersebut. 
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4.4 Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru’ 

Secara definisi akad tijarah dan akad tabarru’ memiliki tujuannya masing-

masing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya akad tijarah merupakan sebuah 

akad yang bertujuan komersial. Akad tabarru’ merupakan sebuah akad yang 

dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong. Akan tetapi dalam 

keadaan tertentu akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru’ dengan syarat, 

namun akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi akad tijarah. 

Akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru’, hal tersebut dapat terjadi 

seperti yang disampaikan dalam Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 

tentang Pedoman Asuransi Syariah apabila ada pihak yang tertahan haknya, dan 

rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum 

menunaikan kewajibannya. Sementara dalam poin selanjutnya menyatakan bahwa 

akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah. Dalam penelitiannya, 

Ashfia, Sihabudin, dan Yandono (2015) mengatakan berdasarkan tinjauan beberapa 

hadits dan KUHP bahwa tidak boleh seseorang mengambil atau membeli kembali 

sesuatu yang sudah diberikan atau dihibahkan kepada orang lain. Hal tersebut dapat 

dikategorikan orang yang mengingkari janji yang juga menjadi indikator orang 

munafik. 

Akad tijarah dan akad tabarru’ merupakan dua hal yang berbeda baik dari 

tujuan maupun perlakuannya. Dari hasil wawancara, Wisnu (penyelenggara) 

menyampaikan, 

“Nah kalo akad yang investasi tadi itu, apa, tijarah namanya bisa sewaktu-

waktu fungsinya jadi akad jika memang itu dibutuhkan, kan bisa aja tuh 

investasinya lagi turun atau gimana terus ada yang kecelakaan misalnya dan butuh, 
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nah itu bisa. Karena sebelumnya juga ditawarkan apabila ada kemungkinan hal 

yang tidak direncakan ini terjadi, jadi nasabah udah tau.” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dijelaskan bagaimana akad tijarah dapat berubah 

menjadi akad tabarru’ sejauh itu dibutuhkan dan juga sudah ada perjanjian sebelum 

akad tersebut berubah dari awal. 

Melalui penryataannya Yahya (peserta) menyampaikan bahwa akad tijarah 

dapat berubah menjadi akad tabarru’, sebagaimana yang dipahaminya seiring 

perkembangan waktu dan biaya pengobatan yang semakin mahal, dana tabarru’ 

yang tetap ini karena tidak diinvestasikan. Ketika peserta ingin melakukan klaim 

ketika ada kekurangan untuk memenuhi klaim tersebut dapat menggunakan dana 

tijarah tadi. Melihat kedua pernyataan pihak yang berasuransi dapat dikatakan akad 

tijarah memang sewaktu-waktu dapat berubah ketika memang itu dibutuhkan. 

Selain itu hal tersebut sudah disampaikan di awal sebelum melakukan akad, 

sehingga tidak ada perubahan yang tidak diketahui sebelumnya melihat 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam perjalanan akad asuransi 

tersebut. 

Selanjutnya, untuk akad tabarru’ itu sendiri, sebagaimana yang sudah 

dijelaskan oleh informan sebagai penyelenggara memang akadnya ditujukan untuk 

tolong-menolong antar sesama peserta asuransi. Akan tetapi untuk ketentuan dari 

akad tabarru’ tidak bisa berlaku seperti akad tijarah. Wisnu (penyelenggara) 

mengatakan, 

“…kalo yang dana tabarru’ tadi itu yang buat tolong-menolong itu gak bisa 

diotak-atik jadi tijarah, karena emang yang namanya dana hibah yang ditujukan 

untuk tolong menolong kan, jadi emang yang utamanya itu buat tolong-

menolong yang sesuai dengan akad di awal.” 
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Dalam ketentuannya, akad tabarru’ tidak bisa berubah menjadi akad tijarah’ karena 

dari awal memang sudah diakadkan untuk menjadi dana hibah yang suatu waktu 

akan digunakan peserta yang membutuhkan. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya 

bahwa seseorang tidak diperboleh menarik kembali atas apa yang sudah 

dihibahkannya kepada orang lain. 

Prudential sebagai pihak mengelola menerapkan hal yang sama akan ketentuan 

dalam akad tijarah dan akad tabarru’. Akad tijarah dapat berubah menjadi akad 

tabarru’ dengan catatan memang dalam keadaan yang diperlukan. Akan tetapi 

dalam akad tabarru’ tidak bisa diubah, karena akad di awal sudah ditunaikan 

bertujuan untuk tolong-menolong sesama peserta bagi yang mengajukan klaim 

sesuai dengan ketentuan di awal. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Yahya 

(penyelenggara) bahwa “dana tabarru’ tidak dapat diinvestasikan, karena dalam 

peruntukannya dana sosial tidak boleh dicampurkan untuk menjadi profit oriented.” 

Dengan demikian sebagaimana yang sudah dijelaskan, akad tabarru’ tidak dapat 

berubah menjadi akad tijarah, sementara itu akad tijarah dapat berubah menjadi 

akad tabarru’ dengan catatan ketika memang keadaan tersebut memang perlu untuk 

dilakukan dalam keadaan tertentu. 

4.5 Jenis Asuransi dan Akadnya 

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Asuransi Syariah dari segi jenis asuransi terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi 

jiwa. Prudential dalam terapannya lebih mengkhususkan lagi jenis asuransi agar 

lebih spesifik dengan kebutuhan yang dibutuhkan peserta asuransi. Akan tetapi 

secara garis besar memiliki makna yang sama yaitu asuransi kerugian dan asuransi 

jiwa. 
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Jenis asuransi yang ada pada Prudential ada banyak jika dilihat secara detail 

bagian apa saja yang ingin diasuransikan para peserta. Namun secara garis besar 

dilihat dari jenis asuransinya, terdapat asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Hal 

tersebut juga disampaikan oleh Wisnu (penyelenggara) yang menyampaikan 

bahwa, 

“Asuransi jiwa itu sebenarnya asuransi kehidupan, karena kan untuk yang 

hidup, orang mati gak bisa diasuransikan, karena udah mati kan. Nah asuransi 

prudential itu dulu asalnya, nah saya belum jelasin, ini piring ya anggap ya, ini 

nasi, asuransi jiwa itu nasinya atau asuransi yang saya bilang lebih tepatnya 

asuransi kehidupan itu nasinya, lauk pauknya, asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi sakit kritis, terus apalagi asuransi yang ditabungkan, 

macem-macem itu lauk pauknya tapi tetep orang harus ngambil asuransi 

kehidupan atau asuransi jiwa…” 

 

Melalui penyampaiannya, informan sebagai penyelenggara menggambarkan jika 

untuk asuransi jiwa yang menjadi asuransi utamanya dapat digabungkan dengan 

asuransi jenis lainnya. Prudential sendiri mengistilahkannya sebagai asuransi 

kehidupan (life assurance) yang menjadi produk utamanya dalam asuransi, yang 

nantinya akan dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan asuransi peserta yang lebih 

mendetail. Asruansi lain yang lebih mendetail itulah yang masuk kedalam kategori 

asuransi kerugian sebagaimana yang dimaksudkan di dalam fatwa. 

Sedangkan jika dilihat dari segi akad dalam kegiatan asuransi juga disampaikan 

sebelumnya, dalam praktiknya Prudential menggunakan dua akad. Untuk kegiatan 

investasi akad yang digunakan yaitu akad mudharabah. Sementara untuk akad 

asuransi itu sendiri, para peserta akan menggunakan akad tabarru’ atau akad hibah 

yang nantinya digunakan untuk dana tabarru’. 
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4.6 Premi 

Premi atau kontribusi yang menjadi istilah dalam asuransi syariah didefinisikan 

dalam UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan: 

“Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah atau 

perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk 

dibayarkan berdasarkan peranjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi 

syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabaru' dan/atau dana investasi 

peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang 

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.” 

 

Dalam hal ini Prudential berusaha untuk transparan terhadap pembagian dari 

peruntukan premi yang dibayarkan peserta. Penyampaian secara jelas di awal sudah 

memenuhi kriteria sebuah akad yang sesuai dengan ketentuan seperti yang 

dijelaskan pada sub bab sebelumnya tentang akad dalam asuransi. Peserta diberikan 

informasi sedemikian mungkin agar mereka paham akan isi dari akad yang akan 

ditunaikan, sehingga mengeliminasi gharar dalam kegiatan asuransi ini. 

Hal tersebut juga dikonfirmasi Yahya (peserta), dalam perjanjian di awal 

peserta dilibatkan untuk penentuan preminya, peserta diberikan pilihan untuk 

menentukan berapa jumlah premi yang ingin diikutinya, selanjutnya akan diberikan 

pilihan untuk penentuan jumlah alokasi yang akan digunakan untuk hibah dan yang 

untuk investasi. Dapat dikatakan pembayaran premi yang dilakukan didasarkan atas 

jenis akad tabarru’ dan akad tijarah.  

Mekanisme pembayaran premi yang diterapkan di Prudential secara tenggat 

pembayaran disepakati di awal, Wisnu (penyelenggara) juga menjelaskan 

bagaimana sistem pembayarannya seperti yang disampaikan berikut, “Kalo sistem 

pembayarannya sama kayak biasa, ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, sama 

tahunan ada.” Yahya (peserta) juga menambahkan bahwa, “Ada pilihan lain, itu 
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ada perbulan, ada per tiga bulan, per enam bulan, sama per satu tahun. Terus juga 

ada juga yang langsung sampe masa penabungnya misalkan 15 tahun full dia 

bayarnya 15 tahun jadi gak bayar lagi.” Jadi memang menjadi pilihan peserta, dan 

harus disepakati di awal tenggat pembayaran mana yang dipilih oleh peserta. Ada 

beberapa pembagian akan proporsi diperuntukkannya dana peserta yang disetorkan. 

Untuk iuran tabarru’ sendiri dalam ringkasan informasi produk dan/atau layanan 

disampaikan bahwa besarnya iuran tabarru’ adalah 50% dari biaya asuransi. 

Selanjutnya untuk ujrah administrasi sudah ditetapkan sebesar 37.500 rupiah per 

bulan. 

Acuan dari perusahaan untuk menetapkan jumlah premi yang dibayarkan 

peserta ada beberapa faktor yang menjadi penentu jumlah premi. Sebagaimana yang 

disampaikan Wisnu (penyelenggara) sebagai berikut, 

“Minimalnya 400 ribu, yang ikut minimal income di atas 2 juta, yang di bawah 

itu sudah gak bisa. Selain dari penghasilan juga dilihat riwayat kesehatannya 

juga, dilihat dia ini ngerokok atau nggak. Nah usianya juga, nanti dimasukin ke 

polisnya nanti muncul berapa premi yang dibayarkan nasabah.” 

 

Dalam penetapan biaya premi, Prudential melihat beberapa indikator yang menjadi 

landasan penetapan biaya premi. Indikatornya yaitu, penghasilan, pekerjaan, 

riwayat kesehatan, dan usia. Berdasarkan itu semua nanti akan bisa ditentukan 

berapa biaya premi atas pilihan jenis asuransi yang ditentukan oleh peserta. 

Premi yang tadi sudah ditentukan dan dibayarkan oleh peserta kepada 

perusahaan selaku pengelola dana, baru sudah bisa diinvestasikan. Untuk yang akad 

tijarah tadi nanti akan ada bagi hasil dari hasil keuntungan investasi tadi. Dan dana 

yang tabarru’ juga dapat diinvestasikan karena menurut Ashfia, Sihabudin, dan 

Yandono (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa menginvestasikan dana 

dari premi tabarru’ merupakan perbuatan untuk melayani kepentingan umum, 
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selain itu juga dapat memelihara harta milik para peserta asuransi, namun tanpa 

mengesampingkan tujuan utamanya untuk menjadi dana tolong-menolong sesama 

peserta asuransi. 

Dalam pernyataannya, Yahya (peserta) menyampaikan bahwa akad tabarru’ di 

sini merupakan dana yang diam, diam yang dimaksud yaitu tidak bergerak, 

melainkan dana tidak diolah sehingga jumlahnya tetap. Sementara dalam Fatwa dan 

penelitan yang disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa premi tabarru’ dapat 

diinvestasikan dengan catatan. Di sini dapat dilihat bahwa pemahaman lebih jauh 

seorang peserta masih belum memahami pengelolaan dana tabarru’. Sehingga 

dapat dikatakan dalam hal ini peserta belum menerima penjelasan yang 

membuatnya paham akan pengelolaan dana tabarru’. 

4.7 Klaim 

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Asuransi Syariah klaim merupakan hak dari peserta asuransi yang wajib diberikan 

oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Mekanisme klaim 

pada Prudential berlaku pada akad yang sudah disepakati sejak awal. Sistem klaim 

yang diterapkan pada Prudential produk syariah pada umumnya sama dengan yang 

konvensional, perbedaan ada pada istilah-istilah yang digunakan. Sebagaimana 

yang disampaikan Wisnu (penyelenggara) mengenai klaim yaitu, 

“Kalo klaim gak jauh beda sih sama yang konvensional, kalo di konvensional 

kan sesuai dengan pilihan jenis asuransinya. Ya kalo di syariah juga sama cuma 

kan namanya akad ya kalo di syariah, nah itu sama jadi sesuai dengan akad di 

awal, si peserta ini ngambil asuransi yang apa aja.” 

 

Klaim dibayarkan perusahaan yang sudah bertanggung jawab untuk memenuhi 

klaim peserta. Sesuai dengan aturan perusahaan juga bahwa klaim yang akan 

dibayarkan yaitu sesuai dengan akad yang dilakukan di awal. Setiap peserta juga 
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mendapatkan klaim yang berebeda juga sesuai dengan pilihan asuransinya, karena 

berbeda asuransi juga berbeda premi yang dibayarkan. 

Disampaikan juga oleh Yahya (peserta), ketika melakukan klaim dana yang 

dibayarkan dari pihak perusahaan memang sudah melakukannya sesuai dengan 

perjanjian yang dilakukan dalam akad di awal. Pada umumnya sistem klaim sama 

karena merupakan sistem yang sudah diatur sejak awal bagaimana mekanisme 

klaim ketika peserta mendapatkan musibah dan akan ditolong melalui dana 

tabarru’ tersebut. 

4.8 Investasi 

Investasi menurut Rokhmatussa’dyah dan Suratman dalam Ashfia, Sihabudin, 

dan Yandono (2015) merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, modal dapat berbenduk 

keahlian, uang tunai, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan investasi merupakan 

kegiatan perjanjian yang bertujuan komersial. Prudential selaku pengelola dana 

peserta, melakukan investasi dari dana tersebut melalui penanaman modal dalam 

bentuk saham yang nantinya hasil dari keuntungan akan dibagi ke peserta yang ikut 

dalam akad tijarah tersebut. 

Sebagai perusahaan yang mengelola dana peserta, dengan cara pengelolaan 

berbentuk investasi, Prudential menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan-

perusahaan dalam bentuk saham. Akan tetapi tidak semua perusahaan dapat 

menjadi tempat untuk pengelola dana nasabah melakukan investasinya. Terkait 

investasi perusahaan Wisnu (penyelenggara) menyampaikan bahwa, 

“…investasi ya, investasi mereka gak mungkin memasukkan dalam uangnya 

dalam pengembangan misalnya untuk rokok, minuman itu gak mau. Nah kalo 

kita yang konvensional itu kan ada, gitu, nah kalo mereka gak mau, bank-bank 
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pun juga mungkin gak boleh melakukan tidak sesuai yang pelaksanaan pada 

waktu di sana itu, yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu dia gak mau.” 

 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam menanamkan investasinya 

Prudential tidak sembarang dalam memilih tempat di mana akan dilakukan 

investasi atas dana peserta asuransinya. 

Yahya (peserta) juga menyampaikan bahwa, 

“…diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang tidak mengandung riba, terus 

tidak mengandung gharar, maisir, judi, dan yang pasti buat miras gitu, rokok, 

atau club-club gitu nggak. Jadi cuma di prudential syariah ini cuma 5, itu ada 

astra, telkomsel, telkom, terus semen gresik, wings, sama unilever.” 

 

Di sini terlihat bahwa dalam penerapan penginvestasian dana peserta, peserta 

diberitahukan akan kemana saja dana investasinya, dan dapat dilihat juga bahwa 

tujuan dari dana diinvestasikan yaitu ke perusahaan-perusahaan yang memang 

dalam pelaksanaannya tidak bergerak di bidang yang tidak diperbolehkan dalam 

Islam. 

Perusahaan-perusahaan yang menjadi tempat investasi dari prudential juga 

ditunjukkan dalam dokumen Fund Fact Sheet pada bulan mei dari semua jenis 

investasi pada prulink syariah. Perusahaan tersebut antara lain: 

1. Sukuk Negara Retail 

2. PT Astra International Tbk 

3. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

4. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

5. PT Unilever Indonesia Tbk 

6. Alibaba Group 

7. Amorepacific Corporation 

8. China Mobile Limited 



 

56 
 

9. Taiwan Semiconductor Manufacturing 

10. Tencent Holdings 

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahan yang bergerak di bidangnya 

masing-masing yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang tidak 

menyalahi prinsip syariah. Selain itu juga untuk perusahaan tingkat wilayah Asia 

Pasifik yang terdaftar dalam Reksa Dana Eastspring Syariah Equity Islamic Asia 

Pasific USD. Secara transparan juga perusahaan melaporkan tiap bulannya 

bagaimana perkembangan dari investasi yang dilakukan kepada peserta asuransi. 

Dengan demikian semua menjadi jelas kemana dana peserta dialokasikan dan juga 

dapat dilihat bagaimana perkembangannya secara akurat. 

4.9 Pengelolaan 

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Asuransi Syariah, pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu 

lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Prudential dalam ringkasan 

informasi produk dan/atau layanan menyampaikan bahwa “kami” dari sisi 

perusahaan yaitu selaku pengelola dana yang mengelola dana dari setiap peserta 

yang terdaftar. Selain itu juga Wisnu (penyelenggara) juga menambahkan melalui 

pernyataannya yaitu, “… Nah Prudential itu di mana, Prudential itu sebagai manajer 

pengatur aja, tapi ada fee atau ujrah namanya. Nah itu artinya dapet kayak jadi 

manajemennya lah.” Sebagai pihak yang diberi kuasa untuk mengelola dana dari 

peserta asuransi baik itu dana tabarru’ maupun dana tijarah sesuai dengan akad 

yang dilakukan di awal akan dana tersebut. Dalam akadnya disampaikan di awal 

bahwa dalam investasi yang dilakukan perusahaan menggunakan dana tijarah yang 

sudah dikumpulkan dari peserta, melalui akad mudaharabah, perusahaan telah 
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diberi kuasa untuk mengelola dana tersebut. Disampaikan juga di awal bahwa pada 

nantinya perusahaan akan mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil dari 

keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan. Sementara itu, melalui 

pengelolaan dana tabarru’ yang dikumpulkan dari para peserta asuransi syariah, 

perusahaan memperoleh fee atau ujrah atas jasa pengelolaannya tersebut, sehingga 

peserta sudah paham di awal akan aliran dana yang disetorkannya ke perusahaan.  

Dalam berkegiatan asuransi syariah, Yahya (peserta) juga menyampaikan 

adanya ujrah untuk pengelola atau dengan kata lain disebut fee, dan juga 

disampaikan bahwa di awal sudah disampaikan akan pembagian yang diperoleh 

peserta dan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan di sini terbuka akan pengelolaan 

dana peserta. Dengan melihat keyakinannya Yahya (peserta) yang menyampaikan 

bahwa dengan penjelasan yang diberikan perusahaan sebelum melakukan akad, 

tidak ada sesuatu yang ditutupi dari perusahaan ke peserta. 

4.10 Sintesis Pembahasan 

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2014 tentang Perasuransian, prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini 

lembaga yang memiliki kewenang tersebut yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia. Dalam fatwanya yang diatur dalam Fatwa DSN MUI NO: 

21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah sudah diatur ketentuan 

yang menjadi acuan dalam berkegiatan asuransi. 

Melihat hasil olahan data dan pembahasan sebelumnya yang sudah dilakukan 

peneliti, peneliti merangkumnya dalam bentuk matriks pembahasan yang akan 
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memperlihatkan sintesis dari seluruh pembahasan yang disampaikan pada sub bab 

sebelumnya dalam tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Matriks Pembahasan Hasil 

No. Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Asuransi Syariah 

Hasil Penelitian 

1 Akad dalam Asuransi Penyelenggara sudah patuh terhadap fatwa 

pasal kedua. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

kedua pihak terkait sudah paham akan hak dan 

kewajibannya. 

2 Kedudukan Para Pihak dalam Akad 

Tijarah dan Tabarru’ 

Penyelenggara sudah patuh terhadap fatwa 

pasal ketiga. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

kedua pihak sudah paham akan kedudukannya 

sebagai pihak yang berakad 

3 Ketentuan dalam Akad Tijarah dan 

Tabarru’ 

Penyelenggara sudah patuh terhadap fatwa 

pasal keempat. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan kesesuaian ketentuan yang ada dengan 

isi fatwa tersebut. 

4 Jenis Asuransi dan Akadnya Penyelenggara sudah patuh terhadap fatwa 

pasal kelima. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

jenis asuransi dan akadnya yang sesuai dengan 

apa yang ada pada fatwa. 

5 Premi Penyelenggara sudah patuh terhaap fatwa pasal 

keenam, namun ada sedikit catatan. 

Kesepahaman menjadi catatan dalam poin ini. 

Peserta masih belum memahami pernyataan 

poin kelima yaitu premi yang berasal dari jenis 

akad tabarru’ dapat diinvestasikan. 

6 Klaim Penyelenggara sudah patuh terhadap fatwa 

pasal ketujuh. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

ketentuan yang ada di klaim terpenuhi sesuai 

dengan ketentuan. 

7 Investasi Penyelenggara sudah patuh terhadap fatwa 

pasal kedelapan. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan bukti bahwa pengelola 

menginvestasikan dananya sesuai dengan 

ketentuan. 

8 Pengelolaan Penyelenggara sudah patuh terhadap fatwa 

pasal kesepuluh. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan pengelolaan dana yang sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari kedelapan poin Fatwa 

yang menjadi acuan dalam mengungkap kepatuhan penyelenggara asuransi syariah 

seluruhnya dipatuhi. Hanya saja ada selisih paham dari pihak peserta mengenai 

investasi dana tabarru’. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaannya PRUlink Syariah Assurance Account yang merupakan produk asuransi 

syariah pada Prudential patuh terhadap Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 

tentang Pedoman Asuransi Syariah dengan catatan. Hal tersebut dilihat dari delapan 

ketentuan yang ada pada fatwa tersebut yang diterapkan dalam praktik kegiatan 

asuransi dari Prudential, yaitu ketentuan tentang akad dalam asuransi, kedudukan para 

pihak dalam akad tijarah dan tabarru’, ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru’, 

jenis asuransi dan akadnya, premi, klaim, dan pengelolaan.  

Prudential berkomitmen tinggi dengan memperjelas ketentuan-ketentuan atas akad 

yang akan dilakukan. Menggunakan tenaga kerja yang sebelumnya sudah melalui tahap 

seleksi dan pelatihan yang memenuhi standar agar terciptanya sebuah akad yang sah, 

melalui ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan dari pihak-pihak yang berakad. 

Namun dalam temuannya terdapat hal yang mendalam seperti menginvestasikan dana 

tabarru’ peserta masih belum memahami hal tersebut, sehingga perlu ada penjelasan 

lebih terkait hal itu. Penyampaian atas penjelasan lebih dalam dapat terpenuhi kejelasan 

akan pemberlakuan hal tersebut, karena dalam pengimplementasiannya dana tabarru’ 

dapat diinvestasikan dan tidak boleh dana tersebut didiamkan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada minimnya akses peneliti terhadap peserta 

asuransi untuk menjadikannya sebagai responden, hal tersebut dikarenakan dibatasinya 

informasi terkait orang-orang yang menjadi peserta asuransi karena itu dirahasiakan 

untuk keamanan peserta, selain itu juga peneliti tidak menemukan peserta yang hadir 

langsung di kantor karena memang sistem keanggotaan asuransi ini terjadi di luar 

kantor 

5.3 Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang disampaikan, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Prudential yang melaksanakan kegiatan asuransi syariah sebaiknya 

mengkhususkan bagi agen yang memang khsusus menangani asuransi syariah 

karena dikhawatirkan nanti akan tercampur pemahamannya. 

2. Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian pada asuransi syariah bisa 

melanjutkan penelitian ini sebagai rujukan serta mengembangkannya lagi ke fokus 

yang lain terkait asuransi syariah seperti hasil laporan keuangan. 

3. Perlunya akses lebih kepada peserta asuransi syariah untuk menambahkan pendapat 

akan pemahaman dari pihak-pihak yang terkait dalam berkegiatan asuransi syariah. 
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LAMPIRAN 

TRANSKRIP 1 

Pelaksanaan  : 4 Mei 2017 

Informan : Wisnu Hartono, Manajer Prudential Sulfat Malang 

Raka Iya jadi bagaimana pak prudential ini menerapkan asuransi syariah? 

Wisnu Kalo misalnya untuk syariah, kalo ingin lebih mendalam lagi ada 

training-nya di sini jadi udah tau lebih dalam dengan 

pelayananannya gimana tapi ya masuk ke sini. Jadi kalo untuk 

syariah konsep dasarnya sama, jadi yang pertama itu kan syariah itu 

kalo muslim kan dibagi menjadi tiga pilar ya, yang pertama aqidah, 

aqidah itu tentang keyakinan kan, ada syariah sama ada akhlak, nah 

syariah kita ambil kan dari salah satu pilarnya dia, nah syariah ini 

nantinya kan ada… istilahnya orang bilang fiqih ya, ada yang 

mengenai manusia, ada yang ibadah, sama muamalah nah kalo yang 

konsep yang kita jual ini yang muamalah tadi. Nah muamalah ini 

juga diliat kan dari…. Dari caranya nah kalo misalkan muamalah jadi 

gini ada yang diharamkan karena kalo dari ini kita ngomong muslim 

ya, tapi emang dasarnya dari itu jadi ada yang dari zatnya itu dilarang 

sama Tuhan. Contoh, makan bangkai boleh gak? Makan babi? 

Kenapa gak boleh? 

Raka Nggak boleh 

Wisnu Makan babi? 

Raka Nggak juga 

Wisnu Kenapa gak boleh? 

Raka Karena dilarang di al quran dan hadits 

Wisnu Karena dilarang di alquran dan hadits, nah ilmu fiqih itu kan kita 

menafsirkan toh, nah terus yang dimaksudkan konsep syariahnya di 

Prudential ini adalah caranya. Contoh, kita itu nggak boleh… kayak 

kalo Bahasa arabnya ya.. kalo saya bilang itu ada beberapa Bahasa 

arabnya, kayak melakukan penipuan itu gak boleh itu konsep-konsep 

itu harus ada. Jadi kayak misalkan penipuan itu gak boleh, terus 

gharar itu gak boleh, ketidakpastian, jadi kalo misalkan 

ketidakpastian misalkan contoh saya bilang saya jualan padi nih, ini 

saya jual padi saya tapi ini nanti panen tiga bulan lagi boleh gak? 

Saya jual padi panen harganya kira kira dia ada 5 ton, tapi masih tak 

tanem, itu gak boleh, secara muslim itu gak boleh, ya kan, terus kalo 

melakukan penipuan jadi kalo misalkan saya jual barang, ini saya 

contoh real aja, oh ini bagus ini bagus ternyata ada barang cacat gitu 

kan satu dua itu juga gak boleh. Terus riba, jadi bunga itu juga gak 

boleh, menambahkan itu gak boleh. Nah terus maisir, judi, untung-

untungan, jadi contoh gini, kita main bola, eh supaya enak nih 

taruhan nah itu gak boleh dia. Nah unsur-unsur itu gak boleh ada di 

program syariah, sama kayak ihtikar itu menciptakan kelangkaan 

barang, jadi dengan sengaja ya kalo orang dulu kan mtc, oh sengaja 
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untuk naik nah itu juga gak boleh, memanipulasi juga gak boleh. Nah 

itu tadi konsep-konsep itu dipake untuk membangun program 

syariah itu tadi. Jadi kalo di prudential itu sistemnya gini, jadi kan di 

prudential itu ada asuransi ada investasi, tadi kan yang ditanyakan 

ada investasi ya. Kalo investasi ada akad yang dipakai itu, apa 

namanya itu, iya mudharabah yang memang ditujukannya untuk 

investasi dananya. Nah di prudential ini asuransinya sistemnya 

tolong-menolong, jadi dia tuh gini… jadi dengan konvensional ya, 

kalo konvensional gini, yang asuransi biasa umumnya gini, kamu 

ikut saya di prudential, kalo kamu sakit saya bayar, yang bayar siapa? 

Prudential kan.. tapi kalo sistem syariah yang bayar bukan 

prudential, nah jadi sistemnya kita urunan nih, yang disebut dengan 

nama tabarru’ tadi. Nah dana itu dikumpulin, contoh misalnya ada 

100 milyar, setahun itu klaimnya 50 milyar kan berarti ada sisa 50 m 

nih, nah itu dikembalikan kepada peserta tabarru’ tadi. Jadi ada 

pengembalian, jadi sistemnya tolong-menolong. Nah prudential itu 

di mana.. prudential itu sebagai manajer pengatur aja, tapi ada fee 

atau ujrah namanya nah itu artinya dapet kayak jadi manajemennya 

lah. Nah, keuntungannya di prudential tuh gini, seumpama dana 

tabarru’ nya itu terkumpul 100 milyar padahal klaimnya itu 200 m, 

terus minusnya dari mana? Siapa yang ngasih uang? Nah prudential 

meminjamkan tanpa bunga, kan tadi gak boleh ya, nah masuk 

berlaku konsep dari apa… sesuai dengan syariat jadi syariat sesuai 

dengan hukum Tuhan tadi yang ada di alquran tadi. Prudential hanya 

meminjamkan tanpa bunga, nanti kalo sudah terkumpul bisa balikin 

ndak pake bunga, nah bedanya sistem yang syariah dengan yang 

konvensional. Nah terus dia investasi ya, investasi mereka gak 

mungkin memasukkan dalam uangnya dalam pengembangan 

misalnya untuk rokok, minuman itu gak mau. Nah kalo kita yang 

konvensional itu kan ada, gitu, nah kalo mereka gak mau, bank-bank 

pun juga mungkin gak boleh melakukan tidak sesuai yang 

pelaksanaan pada waktu di sana itu, yang tidak sesuai dengan syariat 

islam itu dia gak mau. Syariah itu kan hukum, sesuai dengan hukum 

islam tadi. Nah itu tadi… nah konsep itu yang dibuat untuk 

disesuaikan dengan ajaran dari alquran itu tadi. Nah itu diukur 

dengan sistem seperti itu. Dan tentunya nanti nama-namanya juga 

beda, jadi kenamaannya juga mungkin agak sedikit sama tapi kita 

sesuaikan dengan syariah di muslimnya. Nah kita punya dua dewan 

syariah, yang untuk mengurusi. Jadi kalo mau masalah tadi itu gak 

sesuai dengan alquran Tanya deh tuh udah pinter dia. Kalo masalah 

itu kan saya sendiri keyakinan juga beda jadi mendalami sekali. Nah 

kalo si pak ecen mungkin dia belajar. Kita belajar aja cuman konsep-

konsep itu sesuai dengan syariat tadi. Semuanya juga fair di depan. 

Apalagi yang ditanyakan? 

Raka Untuk akad tijarah tadi itu ketentuannya seperti apa ya, apa bisa jadi 

dana tabarru’ juga atau gimana? 

Wisnu Ini untuk yang investasi tadi ya? Nah kalo akad yang investasi tadi 

itu, apa, tijarah namanya bisa sewaktu-waktu fungsinya jadi akad 
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tabarru’ jika memang itu dibutuhkan, kan bisa aja tuh investasinya 

lagi turun atau gimana terus ada yang kecelakaan misalnya dan 

butuh, nah itu bisa. Tapi kalo yang dana tabarru’ tadi itu yang buat 

tolong-menolong itu gak bisa diotak-atik jadi tijarah, karena emang 

yang namanya dana hibah yang ditujukan untuk tolong menolong 

kan, jadi emang yang utamanya itu buat tolong-menolong yang 

sesuai dengan akad di awal. Apa lagi? 

Raka Oh ini sih tadi, kan ada pembicaraan tentang fee ya pak atau ujrah, 

nah untuk penentuan ujrah itu sendiri bagaimana? 

Wisnu Ada nanti ketentuannya di prudential itu, kalo saya bagian dalem 

manajemennya di dalem kita gak tau detailnya itu seperti apa tapi 

ada.  

Raka Jadi yang menentukan ujrah itu dari prudentialnya? 

Wisnu Iya dari prudentialnya, tapi nanti ada pengembaliannya makanya kan 

setiap nasabahnya prudential yang syariah mereka ada pengembalian 

dana setiap tahun. Loh kok ada tambahan dana? Di dana investasi 

syariah itu sekarang klaimnya sedikit, nah dulu awal-awalnya 

prudential menjualkan program syariah ini awalnya mereka selalu 

ngutangi maksudnya memberi pinjaman tanpa bunga. Tapi sekarang 

sudah nasabahnya banyak, yaudah… bahkan di syariah, program 

syariah kita sudah menguntungkan, di data terbaru berapa trillyun 

gitu ya, data terbaru itu ada. Begitu.. jadi sistemnya dia tolong-

menolong kalo ada resiko, tapi tentunya dengan produk kita juga 

sesuai ketentuannya, misalnya kalo misalnya meninggal, jadi ada 

santunan meninggal, ya kalo meninggalnya, jadi ada ketentuannya 

ya misalnya dibunuh sama istrinya sendiri nah itu gak boleh, lah kan 

ada kepentingan tapi kalo meninggal akibat yang lainnya sih gak 

masalah. Ada juga ketentuan-ketentuan yang lainnya yak an kayak 

sakit kritis setelah 3 bulan, tetep sama cuman namanya aja yang 

membedakan kita sesuaikan dengan prinsip dari syariah yaitu pilar-

pilar 3 pilar yang syariat itu.. kan kalo di Islam ada 3 ya, akidah 

keyakinannya, nah itu yang terutama kan seseorang punya keyakinan 

dulu. 

Raka Oh gitu ya, kalo misalkan untuk klaimnya sendiri itu gimana ya pak 

mekanismenya? 

Wisnu Kalo klaim gak jauh beda sih sama yang konvensional, kalo di 

konvensional kan sesuai dengan pilihan jenis asuransinya. Ya kalo 

di syariah juga sama cuma kan namanya akad ya kalo di syariah, nah 

itu sama jadi sesuai dengan akad di awal, si peserta ini ngambil 

asuransi yang apa aja. Ada lagi? 

Raka Saya juga mau Tanya, untuk prulink syariah ini tuh produk asuransi 

jiwa atau asuransi kesehatan? 

Wisnu Asuransi… jadi hal utamanya kalo asuransi tuh gini, semua asuransi 

itu asuransi jiwa, semua. Semua, jadi, nah bedanya sebenarnya 

prudential tuh gini, dia life assuransce jadi sebenernya asuransi 

kehidupan. Nah kebanyakan orang muslim kan bilang gini, tuh kamu 

gadein jiwamu. Nah itu kan kebanyakan orang muslim kan seperti 

itu, sebenernya ndak, kita mengasuransikan yang hidup, ketika dia 
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terjadi sesuatu, nah yang santunan ini diberikan kepada yang hidup. 

Itu kalo diusut kan lupa di ayat mana saya dulu pernah ngajar itu, itu 

gak salah itu kalo seorang kepala keluarga dia sampe meninggal 

dunia paling nggak 2 tahun untuk penghidupan dia udah siapin. Gitu, 

untuk prosesnya itu saya lupa ayatnya di mana, ada.. ayatnya di mana 

itu 2 tahun paling nggak itu sudah harus, gimana istri sama anak 

mungkin gak kerja ya, dia kan penyesuaian nah paling nggak kita 

punya untuk kehidupannya itu 2 tahun itu harus ada. Nah kalo saya 

beli atau usaha kerja sendiri kan belum tentu bisa menghasilkan 

semua orang bisa menghasilkan seperti itu kan, nah kalo dia mau 

yang murah ngambilnya di program-program asuransi. Nah asuransi 

syariah ini juga membantu kita ibaratnya sebagai kepala keluarga itu 

bisa melakukan yang ada di awal tadi salah satunya membantu. Toh 

sistemnya tolong-menolong ibaratnya contoh kita salah satu ada 

yang meninggal kan pasti ada yang nolong kan, kasih beras, kasih 

ini. Tapi beras gitu kan nilainya gak seberapa, nah kalo di prudential 

kita bisa dibantu sesama nasabah tabarru’, yang nolong kan banyak, 

nah tergantung kita iurannya berapa. Nah kalo kita iurannya 500 ribu 

yaa dapetnya ya sesuai segitu aja 800 juta semakin banyak iurannya 

semakin banyak juga. Ada lagi yang ditanyakan? 

Nggak, sistem syariah semua harus kita sesuai, gak mungkin kita di 

luar, di luar aturan gak mungkin, sama pasti. Cuman pengelolaannya 

ya itu tadi 

Jadi ada dasar-dasar hingga ayat itunya ada. Cuma saya kan gak 

menghapalkan  

Raka Jadi di prudential yang syariah ini, hanya menerapkan akad tabarru’ 

atau ada akad tijarahnya juga? 

Wisnu Jadi gini, iya ada, ada tadi yang saya katakan itu yang harus sesuai 

dengan perusahaan-perusahaan yang kita kelola yang kita taro uang 

itu jadi, jadi prudential ini punya beberapa macem investasi. Yang 

pertama dia mainnya di deposito, ada yang mainnya di obligasi, ada 

yang reksadana. Kalo reksadana ini kan kepemilikan saham ya, 

kepemilikan saham itu dari kumpulan berapa saham kalo gak salah 

30 saham, kalo yang biasa ya, saya kan biasanya jualnya 

konvensional, yang biasa itu ada 30 saham seperti kita BCA, 

Mandiri, Telkom, Unilever, astra kita masukin uang kesana. Nah ada 

30 saham itu nanti keluar yang namanya nilai unit. Nah sistem 

syariah itu juga sama, kita belikan saham, tapi saham sesuai dengan 

pengolahannya itu. Ya kayak tadi saya bilang, kalo rokok gak mau 

mereka, minuman, jual minuman gak mau, bank pun mungkin yang 

biasa gak mau. Karena apa, lho kamu membungakan, caramu kerja 

salah, nah gak sesuai dengan… mungkin kalo bank syariah dia akan 

mau gitu, ohiya bank syariah, oiya oke.  

Raka Berarti yang syariah itu masuk ke investasinya itu ke saham juga ya 

berarti? 

Wisnu Iya, kalo di sini tuh saya ada datanya kalo masuk saham mana aja 

ada. Saya ada panduannya kalo misalkan mau dipelajari, kalo ini 

rasanya boleh, kalo ingin dipelajari ya. Kalo sistem pembayarannya 
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sama kayak biasa, ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, sama 

tahunan ada. Nanti di dana unit terus nanti ada kinerja bulanan itu 

bisa ngecek nanti dananya ke mana, terbesar, 5 terbesar masuk ke 

mana uang-uangnya nasabah ini. Nah kita kan juga di bawah 

sistemnya diawasi OJK nah kalo bedanya dengan orang dulu kan, 

pernah dengar kasus century ya.. century kan ini pasar modal, ini 

century, ini nasabah. Uang masuk sini, yak an, terus di sini.. jadi 

uangnya nasabah itu dimasukin ke sini, nah ini OJK nya jadi dia 

ngecek dari sini kan, OJK, keuangan nasabah. Nah dari sini 

prudential, eh sorry, dari sini mereka masukin uang kesini itu kan 

manipulasi data kan bisa di sini. Akhirnya apa? Kebobolan kan. Nah 

kalo prudential nggak, nggak megang uang. Nah kalo century itu kan  

dia megang uang kan. Dia megang uangnya sendiri, dia nganu data 

sendiri, kalo prudential nggak, uangnya gak ada di kita. Kita punya 

namanya Bank Kustodian, masuk di sini. Nah Bank Kustodian ini 

masuk ke prudential, itu bank permata ada dua bank saya lupa, salah 

satunya permata. Nah di sini, OJK jadi dia mengawasi ini sama ini 

dua bank ini. Nah prudential selaku manajer investasi, nah ini dana 

nasabah masuk ke sini. Nah kamu kan taro uang nya di sini, udah 

siap uang, taruh uangmu di sini nah itu di awasi, jadi kan kita gak 

megang uang, karena kita gak pegang uang, berarti kan dana nasabah 

juga aman, kita hanya manajer aja. Nah kita bekerjasama dengan ya 

tadi bank kustodian tadi, permata… salah satunya siapa itu setau saya 

permata sama satu lagi saya lupa. Jadi, taruh uangnya di sini ya ini 

nanti, nah kita punya reksadana nih ada catatannya kan berapa persen 

berapa persen, jadi begitu masuk dananya nasabah terus udah masuk 

sini. Tapi kalo century gak ada bank kustodiannya ya dia sendiri, jadi 

dana masuk nasabah… nah itu tadi. Nah kalo di sini kalo nasabah 

misal tarik dana, saya tarik dana nih, nah dia bilang eh ini mau tarik 

dana kirim ke bank ini bank ini, jadi lebih aman lah. Nah OJK 

mengawasi dua ini, diawasi transaksinya, nah kalo ini gak ada, ojk 

mengawasi ini, ini bisa manipulasi data. Sistemnya gitu..  

Raka Oh ini ada yang belum terjawab, untuk penetapan preminya itu kayak 

gimana ya? Kalo di syariah  

Wisnu Oh syariah, minimal kita premi itu 400 ribu  

Raka Itu dasarnya dari mana? 

Wisnu Emang, 400 ribu minimal. 400 ribu.. jadi sebulannya 400 ribu itu 

minimal, premi minimal. Itu ditetapkan yang konvensional juga 

sama syariah juga sama  

Raka Oh berarti, maksudnya gak ada perhitungan sendiri ya pak, kenapa 

kok muncul angka 400 ribu.. 

Wisnu Misalnya, jadi gini. Ngeliatnya dari penghasilannya nasabah 

sebenarnya, tapi kan bisa aja dimanipulasi. Income mu berapa sih, 

nah misalkan kalo income nya dia 2 juta, maksimal ikut asuransi 400 

ribu, gak boleh lebih, harusnya seperti itu, kalo income mu 10 juta 

maksimal beli asuransi 2 juta, jadi satu keluarga itu nah gak boleh 

lebih dari itu, itu kan standar dari pemerintah. Jadi mengacu ke 

pemerintah, kan pemerintah ada standarnya, kan jadi, kita persiapkan 
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dana asuransi itu 10%, dana untuk misalnya pendidikan atau 

mungkin pensiun 10% nah kalo digabung di prudential dua kan jadi 

20% nah dana untuk pendidikan eh apa, sorry, untuk kebutuhan 

hidup semua macem-macem kan ada perhitungannya untuk asuransi 

maksimal 20%. Jadi orang di bawah 2 juta sebenarnya gak bisa ikut 

asuransi, udah terlalu rendah. Karena asuransi kan juga bukan barang 

murah juga kan. Minimalnya 400 ribu, yang ikut minimal income di 

atas 2 juta, yang di bawah itu sudah gak bisa. Selain dari penghasilan 

juga dilihat riwayat kesehatannya juga, dilihat dia ini ngerokok atau 

nggak. Nah usianya juga, nanti dimasukin ke polisnya nanti muncul 

berapa premi yang dibayarkan nasabah. Apalagi yang ditanyain? 

Raka Berarti 400 ribu itu…. 

Wisnu Minimal, berapapun.. ada di tempat kita bahkan ada yang sampai 

hampir 150 juta per bulan ada, sebulan lho itu. Nah penghasilannya 

dia minimal, jadi kalo misalkan asetnya dia ambil sama kita kan jiwa 

ya warisan kan, dia ngambil warisan sama kita misalkan 100 miliar, 

maka orangnya harus punya aset 3 kali lipat, 300 m. ada nanti, ada 

laporannya, macem macem banyak kok laporan. Ada lagi? 

Raka Berarti nanti 400 ribu itu aturan pemerintah ya itu? 

Wisnu Nggak, dari prudential. Dulu kita pernah ngeluarin program yang 

100 ribu ada, sekali-sekali. Tapi asuransi itu kan banyak macemnya, 

dulu asuransi yang tradisional sama model baru. Kalo model baru ini 

unit link kalo yang tradisional itu macem-macem. Nah kalo asuransi 

yang tradisional ini dia sistemnya nanti ada ketentuannya gini, kalo 

sudah 10 tahun misalnya gak klaim ya uangmu dikembalikan, 

macem-macem ya sistemnya cuma kalo yang unit link ini ngga, jadi 

ada dua, ada asuransi ada investasi. Nah semakin banyak di asuransi 

ya berarti nanti investasinya kecil, kalo pingin uangnya banyak ya 

besarin di investasi, jadi nasabah bisa milih mau besar asuransi atau 

besar investasi. Nah investasi ini bisa diambil sama nasabah, 

penarikannya pun minimal 500 ribu dan bisa ditaruh di saldo unit itu 

1 juta, kalo di saya rasanya satu unitnya harus 2 juta apa saya lupa 

itu harus ada. Jadi dulu orang jual asuransi, sekarang kan orang gak 

mau uangnya hilang, maka kita keluarkan produk investasi, dengan 

komposisi yang bener, nah kebanyakan ada orang yang gak bener 

komposisinya, nasabah minta investasi uang nya besar, tapi yang 

dibuatin yang asuransi. Ya ini, karena saking bebasnya ini, nah 

karena saking bebasnya butuh orang yang profesional nah makanya 

kita harus milih-milih agent. Nah kita juga harus pilih-pilih jadi 

nasabah, harus pilih agent, karena agent ini yang jangka panjang 

yang bisa ngurusin kita, salah pilih agent kadang susah sendiri, 

kasian kan, tapi di prudential membolehkan kita rubah servicing 

agent setelah 2 tahun, setelah 2 tahun jadi nasabah boleh rubah, gak 

mau sama agent yang itu. Apalagi? 

Raka Berarti peraturan yang dibuat dari prudential sendiri mengacu dari 

AASI tadi ya  

Wisnu Tetep harus dari AASI, gak bisa, kita kan punya badan, gak bisa 

sembarangan, kita ada OJK, ada pelindungnya, gak bisa 
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sembarangan, kita punya dasar hukum. Supaya kita juga kan, ada 

orang nuntut gini gini, ini sesuai dengan aturan pemerintah gak 

mungkin di luar itu kalo prudential, harus sama wes plek. Ini 

perusahaan besar soalnya kan. Ini terbesar se-Indonesia, premi 

paling banyak, nasabah paling banyak, agent paling banyak, kantor 

paling banyak, paling gede ya, ya pemimpin pasar lah nomor 1. Dari 

nasabahnya, jumlah premi yang masuk, kalo liat kantor gak karu-

karuan.  

Raka Saya masih ingin menanyakan terkait asuransi kehidupan/life 

insurance, kalo berdasarkan informasi yang saya dapat itu ada 

asuransi jiwa dan asuransi kesehatan nah untuk asuransi kehidupan 

ini belum menemukan penjelasannya, masuk ke definisi yang mana 

ya? 

Wisnu Asuransi jiwa itu sebenarnya asuransi kehidupan, karena kan untuk 

yang hidup, orang mati gak bisa diasuransikan, karena udah mati 

kan. Nah asuransi prudential itu dulu asalnya, nah saya belum jelasin, 

ini piring ya anggap ya, ini nasi, asuransi jiwa itu nasinya atau 

asuransi yang saya bilang lebih tepatnya asuransi kehidupan itu 

nasinya, lauk pauknya, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 

asuransi sakit kritis, terus apalagi asuransi yang ditabungkan, 

macem-macem itu lauk pauknya tapi tetep orang harus ngambil 

asuransi kehidupan atau asuransi jiwa, ini nasinya, kalo mau beli ini 

beli dulu, kan orang desa gak bisa gak makan nasi kan coba gak 

makan nasi sebulan nah bisa gak, gak bisa  

Raka Berarti ini emang udah sepaket semua atau bisa jadi pilihan? 

Wisnu Pokoknya bisa pilihan, mau asuransi jiwanya tok boleh, tapi saya 

mau kesehatan, gandeng dengan asuransi kesehatan, nanti asuransi 

jiwanya minimal preminya, minimal uang yang diambil di, kalo di 

konvensional kan bilangnya uang pertanggungan, kalo di asuransi 

jiwa, eh asuransi syariah namanya beda gak boleh kan ditanggung 

kan, karena kan saling tolong-menolong. Nah minimal 20 juta 

ngambilnya kalo meninggal ada santunan 20 juta. Tapi kalo yang 

lauk pauknya, juga boleh milih kan, mau plan apa, ada a, jadi 

prudential itu punya kesehatan ada dua untuk segmentasi pasar, 

segmentasi pasar kelas menengah, kita pek plan, plan a sampe plan 

h, itu dari kelas kamar 250 ribu sampe kamar 3 juta keatas. Nanti ada 

plafonnya jadi plafon kamar berapa,  tunjangan dokter berapa, 

spesialis berapa, obat-obatan berapa, terus apa namanya kalo 

misalkan dia kena kanker berapa, nanti totalnya setahun kalo yang 

plan a itu sekiar 90 juta kalo gak salah, tapi kalo yang plan h itu 

sampe 1 m kan 3 juta kamarnya , nah itu yang untuk kelas menengah. 

Tapi untuk orang yang kaya raya kita juga punya programnya. 

Namanya pruprime di syariah pun juga jual ini pruprime syariah, 

kalo yang konvensional pruprime aja, kalo yang konvensional yang 

pake tabel ini yang saya bilang ini ada plan  a sampe h itu hospital 

kan. Kalo pruprime dia on sesuai tagihan tapi yang sesuai tagihan 

adalah biaya obat-obatan, operasi, spesialis, terus yang rawat jalan, 

terus ada beberapa biaya yang lainnya tapi ada kamarnya gak sesuai 
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tagihan, kamarnya misalnya dari 1 juta sampe 8 juta, 1 juta sehari 

sampe 8 juta. Tapi kalo misalnya kamarnya harganya 1 juta 200 

maka berlaku hitungan prorasa namanya sistemnya, jadi misalnya, 

kamarnya kan kita kasih budget 1 juta, ternyata dia ngambil 1 juta 

200 berarti 1 juta dibagi 1 juta 200 dikalikan abis obatmu berapa 

misalkan abis obatnya 100 juta nih yaudah dikali 100 juta nah itu 

yang dibayarkan prudential. Berarti nasabah bisa juga tambah bayar 

karena mereka gak ngikuti aturan kita. Kalo dia sesuai kamarnya 1 

juta, kita bayar semua tapi ada limit tahunan juga totalnya yang 

paling kecil itu 3 M pertahun. Sampe 35 M kita. Kita liat-liat 

marketnya juga karena tentunya berhubungan dengan biaya asuransi 

jadi asuransi itu ada 3 biaya, makanya orang ikut asuransi jangka 

pendek pasti rugi karena ada 3 biaya, yang pertama itu biaya akuisisi, 

ini operasional kantor lah kita bilang kan ada komisi, terus yang 

kedua ada biaya asuransi, yang ini dibayar seumur hidup sama kayak 

bpjs itu, yang ketiga itu ada biaya adminsitrasi nah kalo syariah 

administrasinya lebih mahal kalo saya ingat, 27.500 itu sebulan, nah 

kalo konvensional cuma 22.500. ya ini compare ke yang gak syariah 

ya, garis besarnya seperti itu. Apalagi yang ditanyain? Ya itu saya 

bilang asuransi jiwa atau kehidupan itu sama, cuma saya lebih 

seneng ngomongnya asuransi kehidupan. 

Raka Berarti ketika asuransi jiwa tanpa ini, apa yang dipertanggungkan? 

Kematian aja apa gimana? 

Wisnu Ya, berarti ketika dia meninggal keluar cair untuk keluarganya. Jadi 

pilih-pilih programnya. Contoh gini, bpjs bisa gak dipake untuk pas 

kecelakaan di jalan masuk rumah sakit, dibayar gak?  

 Raka Nggak 

Wisnu Kenapa nggak dibayar? Karena dia asuransi kesehatan, yang keluar 

apa? Jasa raharjanya maksimal 10 juta kan yang itu yang kita klaim, 

tapi kalo dia sakit, masuk rumah sakit, bpjs bayar.. kan harus liat-liat 

juga asuransinya. Apakah asuransi itu sama dengan asuransi 

ketenagakerjaan? Pada waktu kecelakaan di tempat kerja, gak 

dibayar pasti, ya kamu harus ambil yang ketenagakerjaan. Sama juga 

banyak program asuransi nah karena banyakya program asuransi 

bisa menimbulkan nasabah ini bisa salah, makanya pilihlah agent 

yang tepat. Di asuransi kesehatan, kalo ini asuransi jiwa asuransi 

kehidupan yang saya bilang tadi, dia sakit gak dibayar, kalo udah 

sakit gini gimana, ya gak dibayar, ya kalo dia meninggal aja. Tapi 

kita punya asuransi sakit kritis, nah asuransi kesehatan di prudential 

itu banyak banget, ada yang dari stadium awal dibayar, ada yang 

stadium akhir, ada yang 3 kali klaim, ada yang digaji kalo kena sakit 

kritis, kamu mau pilih yang mana, liat-liat programnya. Nah asuransi 

kecelakaan kita ada, prudential yang paling baru itu ada yang 

meninggal karena kecelakaan dia bisa keluar atau cacat total, luka 

bakar, tapi derajat berapa ya, gak kena knalpot terus kena, ya yang 

dilihat itu yang sampe keliatan tulangnya, derajat berapa itu, patah 

tulang juga yang patah tulang bener itu yang dibayar. Untuk asuransi 

kesehatan, di prudential juga ada masa tunggu jangan salah, kalo 
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mau pake asuransi kesehatannya prudential kan ini kan ada kartunya 

ini, itu nasabah bisa pake setelah 30 hari termasuk yang syariah 

programnya sama juga kayak gitu, dipake setelah 30 hari. Kalo 

misalkan sebelum 30 hari terus saya kena db gimana, gak dibayar 

karena sudah ada tulisannya, tapi kalo dia karena kecelakaan dibayar. 

Nah asuransinya kesehatannya prudential kalo kecelakaan dibayar, 

misalnya dia baru sehari ikut atau seminggu gini, terus kecelakaan di 

jalan itu bisa pake kartunya. Dan ada 18 penyakit itu yang harus 

nunggu setahun, kista, hernia, katarak, karena darah tinggi ya, atau 

jantung, terus itu ada 18 banyaknya itu setelah 1 tahun jadi nasabah 

baru dibayarin kalo belum setahun gak bisa. Nah karena banyaknya 

aturan seperti itu kan kita harus jelaskan kan ketemulah agent yang 

bisa menjelaskan yang ininya mumpuni, lek ininya gak mumpuni 

ngamuk nanti nasabahnya. Kan kebanyakan sekarang kan gitu, asal 

aja jual pokoknya bisa semuanya bisa pak, nanti orangnya kan gak 

tau dan nanti yang dirugiin kan nasabah. Gak diomongi, “bahasa 

marketing pak”, wah kurang ajar kamu ini itu ndak boleh kita harus 

fair di depan. Ada plusnya ada minusnya itu harus dikasih tau. Ya itu 

yang kita harus hati-hati   

 Raka Berarti yang diutamakan di sini nasabah bisa paham ya, soalnya kalo 

yang saya pelajari dalam sistem syariah itu kan gak cuma aturannya 

tapi bagaimana si nasabah ini juga harus paham 

Wisnu Iya, kan tidak boleh ada penyembunyian akta tidak boleh ada yang 

tadi saya bilang bahasanya gharar itu gak boleh ini kan harus 

dijelaskan juga, tapi menjelaskannya juga dengan bahasa yang 

mudah dimengerti, kalo kita bilang “pak kalo bapak begini nanti 

kena pinalti,” kalo gak bisa nanti kan mereka susah jualnya , 

misalnya otaknya gak sampe kan. Nah jadi kita mengemas dengan 

yang mudah. Nah kalo prudential itu gak mau orang yang sudah 

sakit, orang yang sehat ikut asuransi sakit baru dibayar. Bukan orang 

sakit ikut asuransi terus dibayar. Nah makanya untuk memfilter itu 

tadi namanya prudential kan bukan tuhan kan bisa memprediksi nah 

paling nggak dia buat aturan untuk memback up keuangannya, kalo 

gak gitu bangkrut gak jangka panjang. Ada lagi? 

 Raka Udah sih sepertinya pak, nanti mau diolah dulu datanya, apabila 

masih kurang nanti akan menghubungi lagi. 
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TRANSKRIP 2 

Pelaksanaan  : 1 Agustus 2017 

Informan : Yahya, Peserta asuransi syariah Prudential 

Raka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Yahya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 

Raka Ya, Yahya di sini kan sebagai nasabah prudential syariah ya, sudah berapa 
lama sih jadi nasabah di sana? 

Yahya Dari 2013, udah hampir 4 tahun, ya 4 tahun lebih lah 

Raka Kenapa sih milih prudential syariah? 

Yahya Kalo yang saya lihat itu, prudential syariah itu dari majalah-majalah 
investor dan majalah-majalah asuransi itu prudential indonesia itu masih 
menduduki peringkat pertama asuransi se-Indonesia. Jadi, kalo kita bisa 
liat kita gak usah ragu lagi gitu, nomor satu, jadi buat apa kita ragu buat 
investasi disitu  

Raka Terus di sini waktu awal melakukan akad itu tau gak sih, akad apa aja yang 
ada di prudential syariah ini? 

Yahya Ya, kalo yang di ini yang saya pake ini unit link jadi ada dua, akad tabarru’ 
dan akad tijarah. Tabarru’ itu yang buat asuransi jiwa nya, kalo tijarah itu 
yang buat investasinya.  

Raka Kalo tabarru’ itu kayak gimana sih sistemnya? 

Yahya Nah tabarru’ itu sistemnya tolong-menolong, jadi, premi itu kan dibagi 
dua, pas kita nabung misalkan 500 ribu, dibagi dua tuh dibagi 50% 50% 
misalkan itu tergantung nasabah pengennya kayak gimana. 

Raka Kalo dari Yahya sendiri berapa persen yang diambil? 

Yahya Yang 50:50, kalo biasanya kalo orang-orang yang pengen investasi, 
asuransinya kecil investasinya dibanyakin, kalo yang dia orang kayak itu 
dia biasanya asuransi doang investasinya gak butuh, jadi asuransinya 
digedein. Kalo saya ini 50:50, jadi tuh sistemnya 50% masuk ke tabarru’ 
50% masuk ke tijarah. Nah yang di tabarru’ ini gak diinvestasiin tapi 
dikumpulin dari semua.. seluruh nasabah prudential syariah, dikumpulin 
jadi satu, jadi kayak semacem tabungan lah. Nah, yang tijarah ini 
diinvestasikan, kenapa gak bisa dicampur, karena menurut MUI itu dana 
tabarru itu tidak boleh di komersialisasikan atau diputarlah itu gak boleh. 
Jadi, yang diputar itu cuma investasi. Terus kalo tabarru’ ini dikumpulkan 
ke seluruh nasabah prudential, apabila ada yang klaim, ntar dana ini 
dikasih ke dia, buat klaim dia. Kan pasti bakal ngisi lagi kan setiap bulannya 
kan, ntar dikasih lagi. Jadi tuh sistemnya tolong-menolong murni gak ada 
yang diinvestasikan karena gak boleh menurut MUI.  

Raka Terus untuk yang akad tijarahnya gimana? 

Yahya Ya, diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang tidak mengandung 
riba, terus tidak mengandung gharar, maisir, judi, dan yang pasti buat 
miras gitu, rokok, atau club-club gitu nggak. Jadi cuma di prudential 
syariah ini cuma 5, itu ada astra, telkomsel, telkom, terus semen gresik, 
wings, sama unilever. 

Raka Berarti udah tau emang ya investasinya ini kemana-mana aja arahnya 

Yahya Iya iya 
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Raka Terus kalo masalah kedudukan di sini yahya sendiri paham gak sih 
kedudukan para semua pihak yang ada di setiap.. yahya sendiri ini sebagai 
apa, terus prudential itu sebagai apa 

Yahya Kalo saya ini sebagai yang ditanggung, terus kalo orang tua saya itu 
sebagai pemegang polis dan prudential itu sebagai yang menanggung atau 
pengelola  

Raka Sebenarnya tau gak sih akad ini bisa berubah kayak misalkan akad tabarru’ 
jadi akad tijarah, akad tijarah jadi akad tabarru’  

Yahya Kalo untuk saat ini sebenarnya… ya balik lagi, kalo kata MUI itu dilarang 
jadi akad tabarru’ itu gak bakal bisa… tapi kalo invest… a.. saya kurang 
paham sih tapi setau saya emang gak boleh dana tabarru’ ini dimasukkan 
ke tijarah itu emang gak boleh. 

Raka Kalo sebaliknya gimana, akad tijarah jadi akad tabarru’? 

Yahya Boleh, kan seiring perkembangan waktu kan biaya pengobatan semakin 
mahal nah dana tabarru’ ini kan tetap dia gak bakal naik kan jumlahnya 
dia tetap dia gak diinvestasiin kan cuma dikumpulin. Nah itu pas saat kita 
pengen ngeklaim, misalkan kita ngeklaim 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi 
kan itu biayanya makin mahal kan nah untuk menutupi kekurangan itu 
dipakelah dana investasi  

Raka Kalo boleh tau ini Yahya sebagai nasabah, berapa sih biaya preminya? 

Yahya 500 ribu per bulan 

Raka Itu dengan yang tadi itu pembagian 50% antara yang asuransi dan 
investasi ya, itu tadi pembayarannya perbulan ya, waktu di awal itu emang 
ditetapkan perbulan atau ada pilihan lain? 

Yahya Ada pilihan lain, itu ada perbulan, ada per tiga bulan, per enam bulan, 
sama per satu tahun. Terus juga ada juga yang langsung sampe masa 
penabungnya misalkan 15 tahun full dia bayarnya 15 tahun jadi gak bayar 
lagi. 

Raka Selama 4 tahun ini pernah ngajuin klaim gak sih? 

Yahya Pernah, waktu klaim 2015 kemarin, 2015 november.. oktober sampe 
november. Itu saya dirawat inap 2 minggu di rumah sakit aisiyah malang, 
menjalani operasi dan itu bener-bener full dibayarin. Mungkin kan kalo 
saya ini kan kategorinya… kan beda-beda ya dari rumah sakit sama 
kategori dari perusahaan tuh beda. Kalo rumah sakit yang saya tuju ini 
kategori operasi saya ini operasi berat, tapi di perusahaan prudential ini 
masuk kategori ringan. Jadi, bayarnya gak sama, tapi tetap hampir 90% 
dibayar jadi kita sisanya bayar sendiri. Kan kategorinya beda.  

Raka Yahya sendiri tau gak sih, kalo ketika misalkan… ini yahya ambil yang 
berapa tahun sih? 

Yahya Saya ambil yang 10 tahun 

Raka Nah kalo misalkan nanti 10 tahun gak ada klaim itu apa yang terjadi? 

Yahya Kalo 10 tahun gak ada klaim tetap ada duitnya, dari investasi..  

Raka Yang dana tabarru’ nya? 

Yahya Tetap ada manfaatnya, jadi kita ini dikasih manfaat-manfaat bonus, kan 
kayak tunjangan kecelakaan, atau tunjangan warisan setelah meninggal 
ada juga tunjangan cacat tetap itu kan ada usianya, batas usianya yang 
ditentukan. 

Raka Walaupun nanti 10 tahun itu berhenti, tetap berlanjut itu? 
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Yahya Iya tetap berlanjut sampe saya tutup umur. Dan di syariah ini ya… bedanya 
syariah sama konvensional ini kan dibagi dananya, kalo konven kan 
semuanya dananya dimasukin tuh, asuransi sama investasi semuanya 
disatuin jadi satu… apa.. jadi itu dananya semuanya diinvestasikan. Tapi 
kalo yang di syariah ini nggak bisa, jadi kalo misalkan suatu saat kita.. apa… 
misalkan dalam setahun ini kita nabung terus kita tutup polis, itu kita 
masih ada keuntungan, masih ada… masih dapet duit lah  

Raka Nah kalo uang yang tabarru’ ini kemana kalo misalkan udah selesai? 

Yahya Ya.. ke perusahaan, ya kalo saya sih legowo aja soalnya kan emang tadi 
niatnya kan tolong-menolong. Tapi kalo kita di konven itu kita gak dapet 
apa-apa, soalnya kan dananya gak jelas  

Raka Dana tabarru’itu sebenarnya boleh gak sih buat diinvestasi? 

Yahya Gak boleh, karena kita gak boleh mencampurkan dana sosial untuk yang 
profit oriented itu gak boleh. Kalo misalkan dibolehin apa bedanya syariah 
sama konven gitu 

Raka Kalo dari klaim itu gimana? 

Yahya Kalo untuk klaim sih sama sih kayak yang konvesional karena emang kan 
sistemnya sama ya gak menyalahi juga 

Raka Yahya tau gak sih perusahaan sendiri itu memperoleh keuntungannya dari 
mana dari kedua akad ini? 

Yahya Jadi kan kalo di dalam syariah itu ada namanya ujrah, ujrah itu pengelola, 
jadi pihak perusahaan itu berhak mendapatkan fee seperti perjanjian di 
awal kan sudah dijelaskan. Misalkan dari premi ini perusahaan itu dapat 
berapa persen di tahun pertama dapet berapa persen. Kalo setau saya itu 
preminya itu satu tahun pertama itu perusahaan full perusahaan terus 
tahun kedua 80 tahun ketiga 60, 80 itu 80% perusahaan terus 20% nya… 
apa.. dikelola  

Raka Tadi full perusahaan apa ya maksudnya? 

Yahya Jadi, kayak.. apa ya.. fee buat mereka, upah, ujrah 

Raka Fullnya itu gimana maksudnya 

Yahya a… kurang tau sih soalnya, jadi tuh kan ada tabarru’ sama investasi nah itu 
pembagiannya beda-beda jadi dana ini dibagi, dari investasi dibagi, dari 
tabarru’ dibagi juga saya kurang tau nanti saya liat lagi di polis kan ada tuh 
keterangannya. Tapi seingat saya 100% tapi itu kayaknya investasi sih, 
makanya investasi itu di tahun pertama itu investasinya buruk, tahun 
pertama sampe tahun ke lima itu investasinya buruk. 100% itu buat 
perusahaan , tahun kedua 80% buat perusahaan 20% diinvestasiin, tahun 
ketiga 60% buat perusahaan 40% diinvestasiin, pokoknya berkelipatan 20. 
Setelah lewat tahun keenam itu full 100% buat investasi jadi perusahaan 
udah gak nerima apa-apa lagi di tahun keenam, makanya kenapa dibilang 
setelah 5 tahun baru kita profit  
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