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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian 

antara ketentuan asuransi syariah dengan penerapannya di Lembaga Asuransi AIA 

Financial Kota Malang serta untuk mengetahui hasil komparasi antara Produk 

Asuransi Syariah dengan Produk Asuransi Konvensional pada Lembaga Asuransi 

AIA Financial Kota Malang. Asuransi kini selain memberikan proteksi untuk 

kesehatan, namun juga bisa memberikan proteksi pada jiwa. Seperti yang 

dilakukan peneliti yaitu melakukan penelitian pada AIA Financial yang memiliki 

produk utama asuransi jiwa. 

Saat ini, asuransi tidak hanya pada konvensional saja, namun juga ada 

asuransi syariah. Tentunya asuransi ini juga menggunakan sistem-sistem syariah 

serta pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam. Sayangnya, walaupun Warga 

Negara Indonesia mayoritas beragama Islam, akan tetapi banyak warga yang lebih 

memilih asuransi konvensional karena menjanjikan keuntungan yang lebih besar. 

Hal ini tentunya berpengaruh pada perkembangan asuransi syariah di Indonesia. 

Setelah melakukan analisa berdasarkan dokumen yang diperoleh dari 

perusahaan serta analisa berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia ini masih memiliki sifat komersil. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk 

menggunakan asuransi konvensional yang memang lebih menguntungkan secara 

finansial dibandingkan dengan asuransi syariah yang keuntungannya tidak terlalu 
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besar, meskipun sudah jelas dikatakan bahwa riba’ atau bunga adalah haram 

menurut syariat Islam.  

Selain itu, implementasi pada praktek asuransi syariah, masih ada yang 

belum sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga hal tersebut cukup menjadi 

kendala dalam perkembangan asuransi syariah. Ketidaksesuaian ketentuan dengan 

praktek tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Suharnanto, Kepala 

Kantor Cabang AIA Financial Cabang Malang, yaitu ketika dalam jangka waktu 

yang sudah ditentukan ternyata peserta tidak mengajukan klaim dan belum 

meninggal dunia, maka pihak asuransi AIA Financial akan memberikan semua 

Dana Kontribusi yang sudah dibayarkan. 

Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 108 yang menyatakan bahwa Dana 

Tabarru’ ini merupakan dana hibah yang tidak boleh diambil kembali karena dana 

ini digunakan untuk tolong-menolong antar peserta asuransi syariah. Ketika 

ditanya oleh peneliti mengenai pengembalian tersebut, pihak AIA Financial hanya 

menjelaskan bahwa pihaknya tidak tahu persis mengenai prinsip pengembalian 

tersebut. Hal ini dikarenakan pihaknya hanya merupakan kantor cabang saja, 

sehingga mengikuti prosedur atau tata cara yang sudah distandarkan atau 

ditetapkan oleh kantor pusat. 

Melihat permasalahan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

sebenarnya praktek asuransi konvensional dengan asuransi syariah adalah sama. 

Yang membedakan hanyalah dari segi moralitas, perilaku, serta istilah. Hal ini 

mungkin saja dikarenakan kedua produk ini berada dalam satu perusahaan yang 

sama. Sehingga dalam prakteknya tidak banyak yang berbeda, hanya saja 

dibedakan dibeberapa operasional seperti adanya Dana Tabarru’ untuk asuransi 
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syariah dan penginvestasian dana lebih kepada instrumen investasi yang sesuai 

syariat Islam. 

5.2. Saran 

Melihat permasalahan yang ditemukan oleh peneliti terkait perbedaan 

asuransi konvensional dan asuransi syariah, banyaknya masyarakat yang lebih 

memilih menggunakan produk konvensional dibandingkan dengan produk 

syariah, serta kurang sesuainya implementasi antara ketentuan dengan prakteknya, 

peneliti memberikan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan solusi 

untuk permasalahan tersebut. Berikut ini adalah saran-saran yang dapat diberikan 

yaitu, (1) perlunya ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk-produk 

berbasis syariah dengan mengemukakan keuntungan-keuntungan yang dapat 

diperoleh jika menggunakan produk tersebut, (2) perlunya sikap keterbukaan dari 

masyarakat untuk mau menerima hal-hal yang baru serta bermanfaat, (3) perlunya 

pengawasan yang lebih jeli terkait praktek-praktek syariah agar semua kegiatan 

yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, (4) perlunya dilakukan pelatihan 

terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di lembaga keuangan syariah agar 

karyawan-karyawan tersebut lebih memahami praktek syariah yang seharusnya 

dan agar tidak terus-menerus berpedoman pada praktek konvensional yang 

sebelumnya. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan penelitian yang peneliti alami selama melakukan 

penelitian di lembaga ini adalah penelitian ini dilakukan pada kantor cabang, 

karena tidak ada akses untuk melakukan penelitian di kantor pusat. Sehingga pada 

saat wawancara, penggalian jawaban yang diperoleh kurang sempurna mengingat 
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kantor cabang hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan atau distandarkan 

oleh kantor pusat yang berada di Jakarta. Selain itu, adapun keterbatasan saat 

observasi yaitu peneliti hanya bisa melakukan observasi pada front office dimana 

karyawannya bekerja lebih kepada pengecekan data dan pengarsipan data. Hal ini 

karena AIA Financial Cabang Malang ini tidak berani memberikan data yang 

lebih khusus karena dikhawatirkan akan memberikan masalah di kemudian hari. 
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Kantor AIA Financial Cabang Malang – Garuda (Tampak Depan) 
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Wawancara dengan Kepala Kantor Cabang (Bapak Suharnanto) 
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Saat peneliti menghadiri acara yang diadakan oleh AIA Financial dalam rangka 
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Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah ada batas minimal dan maksimal umur untuk asuransi 

konvensional dan syari‟ah? 

2. Apakah untuk pembayaran premi, semua ada jatuh temponya? Dan berapa 

hari batas jatuh tempo pembayarannya? 

3. Apakah kewajiban untuk membayar premi dibedakan dalam penetapan 

jangka waktu? 

4. Apakah tidak ada manfaat tambahan meninggal karena kecelakaan untuk 

asuransi konvensional? Atau ada namun dibedakan dalam jenis 

asuransinya? 

5. Jika ada peserta meninggal, apakah manfaat asuransi akan secara otomatis 

jatuh pada ahli waris? 

6. Untuk merubah besarnya maksimal biaya pengelolaan investasi, itu 

dengan pemberitahuan sebelumnya secara tertulis atau tidak? 

7. Jelaskan perbedaan asuransi syari‟ah dengan asuransi konvensional 

menurut Anda! 

8. Jika sampai batas waktu yang disepakati ternyata peserta tidak 

mengajukan klaim, maka berapa persen dana yang akan dikembalikan 

kepada peserta? 

9. Untuk produk asuransi syari‟ah, jika sampai batas masa asuransi peserta 

tidak mengajukan klaim dan belum meninggal dunia, maka dana 

kontribusi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan semua (100%) 
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termasuk dana tabarru’. Untuk dana tabarru’ ini yang dikembalikan 

semuanya atau hanya surplus underwriting dari dana tabarru’ saja? 
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Lampiran 3. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’  

Pada Asuransi Syariah  

FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 

NO: 53/DSN-MUI/III/2006 

Tentang 

AKAD TABARRU’ 

PADA ASURANSI SYARIAH 

 

Dewan Syariah Nasional setelah:  

Menimbang :   

a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi 

dengan fatwa yang lebih rinci;   

b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad 

Tabarru‟ untuk asuransi;  

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru‟ untuk dijadikan pedoman.   

Mengingat :  

1. Firman Allah SWT, antara lain:  

 

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, 

jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu 

makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan 

(menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa‟[4]: 2).  

 



61 
 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa‟ [4]: 9).  

 

Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 

diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan).  

Dan bertaqwalah kepada Allah.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).  

2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu‟amalah, baik yang harus 

dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:  

  

Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian 

itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang 

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

 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara 

manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisa‟ [4]: 58).  
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Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil)harta 

orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi 

atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa‟ 

[4]: 29).  

3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam 

perbuatan positif, antara lain :  

 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-guhnya Allah amat berat siksa-

Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).  

4. Hadis-hadis Nabi  shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip 

bermu’amalah, antara lain:  

 

Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, 

Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah 

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”    

(HR. Muslim dari Abu Hurairah).  
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Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan 

mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit 

maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu‟man bin 

Basyir).  

 

Seorang mu‟min dengan mu‟min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu 

bagian menguatkan bagian yang lain”   (HR Muslim dari Abu Musa al-

Asy‟ari).  

 

Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia 

perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga 

habis oleh sederkah (zakat dan nafakah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan 

Baihaqi dari „Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari  kakeknya Abdullah bin 

„Amr bin Ash).  

 

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 

(HR. Tirmidzi dari „Amr bin „Auf).  
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Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari „Ubadah 

bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu „Abbas, dan Malik dari Yahya).   

5. Kaidah fiqh:  

 

“Pada dasarnya, semua bentuk mu‟amalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya.”  

 

Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”  

 

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”  

Memperhatikan : 

1. Pendapat ulama:   

 

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah 

tabarru‟ (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang 

digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan 

ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada 

peserta) sebagai tabarru‟ atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-
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Zuhaili, al-Mu‟amalat al-Maliyyah al-Mu‟ashirah,  [Dimasyq: Dar al-Fikr, 

2002], h. 287).  

 

Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru‟ 

secara bergantian dalam akad asuransi ta‟awuni adalah “kaidah tentang 

kewajiban untuk memberikan tabarru‟” dalam mazhab Malik. (Mushthafa 

Zarqa‟,  Nizham al-Ta‟min, h. 58-59; Ahmad Sa‟id Syaraf al-Din, „Uqud 

al-Ta‟min wa „Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa‟di Abu Jaib, 

al-Ta‟min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53).  

 

Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat 

akad ta‟min jama‟i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru‟; setiap peserta 

adalah pemberi dana tabarru‟ kepada peserta lain yang terkena musibah 

berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat 

yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru‟ ketika terkena musibah 

(Ahmad Salim Milhim,  al-Ta‟min al-Islami, h, 83).  

2. Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi 

Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 

Juni 2005 M.   
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3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 23 

Shafar 1427 H/23 Maret 2006.  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI 

SYARIAH  

Pertama :  Ketentuan Hukum   

1. Akad Tabarru‟ merupakan akad yang harus melekat pada semua 

produk asuransi.   

2. Akad Tabarru‟ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang 

dilakukan antar peserta pemegang polis.   

3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, 

asuransi kerugian dan reasuransi.  

Kedua :  Ketentuan Akad   

1. Akad Tabarru‟ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam 

bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar 

peserta, bukan untuk tujuan komersial.  

2. Dalam akad Tabarru‟, harus disebutkan sekurang-kurangnya:  

a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;  

b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun 

tabarru‟ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;  

c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;  

d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi 

yang diakadkan.  

Ketiga :  Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru‟   

1. Dalam akad tabarru‟ (hibah), peserta memberikan dana hibah yang 

akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang 

tertimpa musibah.   

2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima 

dana tabarru‟ (mu‟amman/mutabarra‟ lahu,  عربتم:هل / نمؤم ) dan 

secara kolektif selaku penanggung (mu‟ammin/mutabarri‟-:نمؤم / 

    .( عربتم
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3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas 

dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.  

Keempat :  Pengelolaan  

1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan 

oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.  

2. Pembukuan dana tabarru‟ harus terpisah dari dana lainnya.  

3. Hasil investasi dari dana tabarru‟ menjadi hak kolektif peserta dan 

dibukukan dalam akun tabarru‟.   

4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat 

memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad 

Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan 

akad wakalah bil ujrah.  

Kelima :  Surplus Underwriting  

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru‟, maka boleh 

dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:   

a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun 

tabarru‟.   

b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian 

lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat 

aktuaria/manajemen risiko.  

c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan 

sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta 

sepanjang disepakati oleh para peserta.  

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui 

terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.   

Keenam :  Defisit Underwriting  

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru‟ (defisit tabarru‟), 

maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut 

dalam bentuk Qardh (pinjaman).   

2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan 

dari dana tabarru‟.  
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Ketujuh :  Ketentuan Penutup  

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.  

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.  

 Ditetapkan di : Jakarta  

Pada Tanggal :  23 Shafar 1427  H  

    23 Maret  2006 M  
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Lampiran 4. PSAK 108 

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 108  

AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH  

  

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar. 

Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan 

yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan 

untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).   

PENDAHULUAN  

Tujuan  

01.  Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, 

dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.  

Ruang Lingkup  

02.  Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah.  

03.  Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah 

transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit 

underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru‟.  

04.  Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. 

Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas asuransi syariah, antara lain, 

terdiri dari asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan 

unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.  

05.  Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan ini akan digunakan 

istilah “entitas pengelola” bagi entitas yang melakukan transaksi asuransi syariah 

sebagai pengelola dana tabarru‟.  

06.  Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan  penyajian laporan 

keuangan untuk tujuan khusus (statutory) misalnya untuk regulator asuransi 

syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.  

Karakteristik  

07.  Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan 

(men-tabarru‟kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk 

membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda 

yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan 
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syarat  tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan 

pendapatan entitas pengelola. Donasi ini merupakan bentuk hibah. 

08.  Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong 

(ta‟awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi.  

09.  Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad  tabarru‟ dan akad  

tijari. Akad tabarru‟ digunakan di antara para peserta, sedangkan akad  tijari 

digunakan antara peserta dengan entitas pengelola.  

10.  Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan 

investasi.  

11.  Dana  tabarru‟ dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan 

surplus underwriting dana  tabarru‟ yang didistribusikan kembali ke dana  

tabarru‟. Hasil investasi dana tabarru‟ seluruhnya menjadi penambah dana 

tabarru‟; atau sebagian menjadi penambah dana tabarru‟ dan sebagian lainnya 

untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.  

12.  Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana 

tabarru‟) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.  

Definisi  

13.  Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:   

Cadangan dana tabarru’ adalah cadangan yang dibentuk dari surplus  

underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada entitas 

pengelola.   

Dana peserta adalah semua dana baik berupa dana tabarru’ maupun dana 

investasi.  

Klaim yang masih dalam proses (outstanding claims) adalah jumlah beban 

penyisihan untuk klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai akhir periode 

berjalan yang diperkirakan akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan 

tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi 

kewajiban reasuransi.  

Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (claim incurred but not reported) 

adalah jumlah penyisihan untuk klaim yang terjadi, tetapi belum dilaporkan 

sampai akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban 

penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.  

Kontribusi (contribution) adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta 

untuk porsi risiko dan ujrah. 
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Kontribusi yang belum menjadi hak (unearned contributions) adalah bagian 

kontribusi yang diterima oleh entitas pengelola pada periode berjalan, tetapi 

periode asuransinya meliputi satu atau lebih periode mendatang. Oleh karena 

itu, bagian kontribusi tersebut tidak diakui pada periode berjalan.  

Kontribusi yang sudah menjadi hak (earned contributions) adalah bagian dari 

kontribusi kontrak  asuransi yang diakui pada periode berjalan.  

Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak (unearned contributions 

provision) adalah jumlah penyisihan untuk memenuhi risiko yang timbul pada 

periode yang akan datang.  

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN  

Pengakuan Awal  

14.   Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam 

dana peserta.  

15.  Dana tabarru‟ yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas 

pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, 

tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para perserta.  

16.  Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana  tabarru‟ juga berasal dari hasil 

investasi dan akumulasi cadangan surplus  underwriting dana  tabarru‟. Investasi 

oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) 

antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah) atau pengelola dana (mudharabah 

atau mudharabah musytarakah).  

17.  Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:  

(a) dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau 

mudharabah musytarakah; dan atau  

(b)  kewajiban jika menggunakan akad wakalah.  

18.  Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan 

akad wakalah bil ujrah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan 

penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat.  

19.  Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad  mudharabah, 

atau mudharabah musytarakah, mengacu kepada PSAK yang relevan.  

20.   Bagian kontribusi untuk ujrah/fee diakui sebagai pendapatan dalam 

laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit 

underwriting dana tabarru’.  
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Pengukuran Setelah Pengakuan Awal  

Surplus dan Défisit Underwriting Dana Tabarru  

21.  Penetapan besaran pembagian surplus underwriting dana tabaru tergantung 

kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.  

(a)  seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru‟;  

(b)  sebagian sebagai cadangan dana  tabarru‟ dan sebagian lainnya didistribusikan 

kepada peserta; atau  

(c)  sebagian sebagai cadangan dana  tabarru‟, sebagian didistribusikan kepada 

peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola.  

22.  Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada 

peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan 

kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan 

perubahan dana tabarru’.  

23.  Surplus underwriting dana tabarru’ yang diterima entitas pengelola diakui 

sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana 

tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam 

neraca.  

24.  Jika terjadi defisit underwriting dana  tabarru‟, maka entitas pengelola wajib 

menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (qardh). 

Pengembalian qardh tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana 

tabarru‟ yang akan datang.  

25.  Pinjaman qard dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit 

underwriting dana tabaru diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana 

talangan sebesar jumlah yang disalurkan  

Penyisihan Teknis (Technical Provision)   

26.    Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari:  

(a) Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan 

kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang (penyisihan 

kontribusi yang belum menjadi hak).  

(b) Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim 

yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan 

dibayar pada periode mendatang. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan 

dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban  reasuransi.  
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(c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim 

yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. 

Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang 

menjadi kewajiban reasuransi.  

27.  Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban 

dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’.  

28.   Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:  

(a) Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan 

metode yang berlaku dalam industri perasuransian.  

(b) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang 

masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus 

mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai 

dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangkan bagian reasuransi dan 

bagian klaim yang telah dibayarkan.  

(c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan  diukur sebesar jumlah estimasi 

klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal  neraca berdasarkan 

pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang 

dilaporkan dan metode statistik.  

Cadangan Dana Tabarru’  

29.  Cadangan dana tabarru‟ digunakan untuk:  

(a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang; dan  

(b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada 

periode mendatang untuk jenis asuransi (class of business) yang menunjukkan 

derajat volatilitas klaim yang tinggi.  

30.  Cadangan dana tabarru’ diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang 

dianggap mencerminkan kehatihatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan 

pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru’.  

31.   Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai 

saldo cadangan dana tabarru’ yang dibutuhkan diperlakukan sebagai 

penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru’.  

PENYAJIAN  

32.  Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada 

peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana 

tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus yang 
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didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos 

“bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada 

pengelola” dalam laporan perubahan dana tabarru’.  

33.  Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. 

34.  Dana tabarru disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban 

dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan)  

35.  Cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah pada laporan perubahan 

dana tabarru’.  

PENGUNGKAPAN  

36.  Entitas pengelola mengungkapkan terkait kontribusi, mencakup tetapi 

tidak terbatas pada:  

(a) Kebijakan akuntansi untuk:  

(i) kontribusi yang diterima dan perubahannya;  

(ii)  pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya  

(b)  Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi;  

(c) Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi;  

(d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian risiko dan ujrah 

dari total kontribusi per jenis asuransi;  

(e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru’; dan  

(f)  Jumlah pinjaman (qardh) untuk menutup defisit underwriting (jika ada).  

37.  Entitas pengelola mengungkapkan terkait dengan dana investasi, 

mencakup tetapi tidak terbatas pada:  

(a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari 

peserta; dan  

(b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam 

pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.  

 

38.  Entitas pengelola mengungkapkan terkait penyisihan teknis, mencakup 

tetapi tidak terbatas pada:  

(a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan 

digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);dan  

(b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan 

teknis dan perubahan basis yang digunakan.  

 

39.  Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana tabarru’, 

mencakup tetapi tidak terbatas pada:  
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(a) Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana 

tabarru’;  

(b) Perubahan cadangan dana tabarru’ per jenis  tujuan pencadangannya 

(saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, 

dan saldo akhir);  

(c) Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru’ jika terjadi 

likuidasi atas produk atau entitas;dan  

(d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus 

underwriting.  

  

40.  Entitas pengelola mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik 

dana tabarru’.  

KETENTUAN TRANSISI  

41.   Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif.  

TANGGAL EFEKTIF  

42.  Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup 

periode laporan yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan 

lebih dini dianjurkan.  
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Lampiran 5. Polis Asuransi Jiwa Syariah 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 



86 
 

 



87 
 

 



88 
 

 



89 
 

 



90 
 

 



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 



94 
 

 



95 
 

 


