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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Profil Perusahaan 

American International Assurance Group Limited dan anak perusahaannya 

(secara bersama-sama disebut sebagai “AIA” atau “Group”) merupakan kelompok 

perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia yang tercatat di 

bursa saham dunia. AIA Group Limited memiliki anak perusahaan atau cabang 

yang beroperasi di 17 pasar di Asia Pasifik, yaitu Hong Kong, Thailand, 

Singapura, Malaysia, Cina, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, 

Vietnam, Selandia Baru, Macau, Brunei, dan memiliki 97 persen saham anak 

perusahaan di Sri Lanka, serta 26 persen kepemilikan saham usaha patungan di 

India, dan kantor perwakilan di Myanmar. Bisnis yang kini dikenal dengan nama 

AIA (American International Assurance), pertama kali didirikan di Shanghai 90 

tahun yang lalu. AIA merupakan pemimpin pasar di wilayah Asia Pasifik (kecuali 

Jepang) berdasarkan premi asuransi jiwa dan menduduki posisi terdepan di 

mayoritas pasarnya. AIA memiliki total aset sebesar US$147 miliar per 31 Mei 

2013. 

AIA Financial merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa patungan 

terkemuka di Indonesia, pelopor dan pelaku bisnis yang dominan dalam industri 

asuransi jiwa. AIA Financial menawarkan beragam produk asuransi termasuk 

asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan asuransi yang 

dikaitkan dengan investasi serta produk dana pensiun yang dipasarkan melalui 

kantor-kantor pemasaran dan layanan yang tersebar di berbagai kota di seluruh 

Indonesia. AIA Financial merupakan anggota perusahaan dari Kelompok 
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Perusahaan AIA. Cikal bakal AIA Financial adalah PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti 

kemudian berganti nama menjadi PT Asuransi Lippo Life. Dengan nama baru 

tersebut perusahaan yang berada dalam manajemen Lippo Group ini mulai 

beroperasi pada 29 Desember 1983, dan ijin pemerintah tersebut adalah ijin 

pertama yang dikeluarkan setelah pemerintah membekukan perijinan untuk 

perusahaan asuransi jiwa selama beberapa tahun. 

Untuk memperluas jaringan bisnis dan tuntutan pasar, pada 29 Desember 

2004, PT Asuransi AIG Lippo Life berganti nama menjadi PT AIG LIFE. Di 

Indonesia AIA telah masuk sejak tahun 1975 di bawah bendera PT. AIA Indonesia 

yang merupakan patungan antara AIA (60%) dan Ikrar Abadi (40%). Kemudian 

pada tahun 1997, AIA masuk lagi melalui pembelian 70% saham PT. Lippo Life 

dan berubah nama menjadi PT. AIG LIPPO (tidak menggunakan nama AIA agar 

tidak terjadi kebingungan bagi para klien antara AIG LIPPO dengan AIA 

Indonesia). 

Pada akhir bulan Mei 2009 Ikrar Abadi memutuskan untuk membeli 

saham AIA di PT. AIA Indonesia dan perseroan akan mengganti nama mereka. 

Maka bergantilah nama PT. AIG Life menjadi PT. AIA Financial pada tanggal 1 

Juni 2009. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian operasi dan bisnis 

kami, serta agar lebih fokus dalam memberikan produk dan layanan yang terbaik 

kepada masyarakat. 

AIA ini termasuk asuransi unit link dimana peserta dapat menggabungkan 

antara proteksi dan investasi. Ada 2 produk utama dalam AIA Financial yaitu 

produk asuransi konvensional dan produk asuransi syariah. 
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4.2. Produk Asuransi Konvensional 

Di dalam produk asuransi konvensional yang terdapat di AIA Financial 

Cabang Malang, batas minimal usia peserta adalah 0 tahun (punya akta) sampai 

dengan maksimal usia 70 tahun. Namun, usia tentunya akan menentukan besarnya 

premi yang harus dibayar. Suharnanto selaku Manager AIA Financial Cabang 

Malang mengatakan bahwa semakin tua usianya, maka akan semakin mahal 

besarnya premi yang harus dibayar. Ini berkaitan dengan semakin tua usia 

seseorang, maka tingkat risikonya juga akan semakin tinggi. Sedangkan untuk 

jangka waktu maksimal dalam mengikuti asuransi jiwa ini adalah usia 99 tahun. 

Pada perjanjian awal, maka semua ketentuan serta peraturan yang akan 

melandasi semua perjanjian asuransi ini dituangkan dalam bentuk polis asuransi 

jiwa. Di dalam polis ini terdapat beberapa ketentuan yang mengatur seperti umum 

(penanggung (AIA Financial), pemegang polis (yang namanya dicantumkan 

dalam polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi), tertanggung 

(yang atas risiko jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan polis), yang 

ditunjuk, tahun polis, tahun premi, masa asuransi, premi, masa leluasa, cuti premi 

otomatis, uang pertanggungan, dana investasi, asuransi dasar, asuransi tambahan), 

dasar polis, berlaku dan berakhirnya polis, premi, manfaat asuransi, permintaan 

dan pembayaran manfaat asuransi, pilihan jenis investasi, biaya-biaya, penarikan 

dan penebusan, pembatalan polis, perubahan polis, pemulihan polis, mata uang 

polis, ketentuan tambahan, persengketaan, serta ada deskripsi manfaat asuransi 

tambahan hospital & surgical plus untuk peserta yang menambahkan asuransi 

kesehatan di dalam asuransi jiwanya. 
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Untuk pembayaran premi asuransi ini, ada batas maksimal pembayarannya 

yaitu jatuh tempo setelah 45 hari kerja. Apabila pemegang polis belum 

membayarnya, maka akan ada cuti premi otomatis yang artinya suatu kondisi 

dimana Nilai Akun akan secara otomatis dikurangi, pada tanggal jatuh tempo 

setiap bulan, dengan biaya-biaya yang timbul untuk menjaga agar polis tetap 

berlaku apabila Premi Dasar belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa 

(Polis, AIA Financial). Namun, kewajiban untuk membayar premi ini tidak 

dibedakan dalam penetapan jangka waktu. Untuk produk asuransi konvensional 

ini, pemegang polis dapat menempeli asuransi jiwanya dengan produk-produk 

lainnya. Asuransi jiwa disini berperan sebagai rider. 

Jika pemegang polis hanya menginginkan rider saja, maka premi yang 

dibayarkan nilainya akan lebih kecil karena hanya menggunakan satu produk saja 

yaitu asuransi jiwa. Namun, selain membeli rider pemegang polis juga bisa 

membeli produk yang lain seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. 

Tentunya premi yang dibayarkan akan lebih tinggi nilainya karena proteksi yang 

diberikan kepada Tertanggung juga semakin besar. Intinya adalah di AIA 

Financial ini berusaha memberikan perlindungan sebaik mungkin sesuai dengan 

kebutuhan setiap Tertanggung. 

Apabila di tengah-tengah perjanjian asuransi ini Tertanggung meninggal 

dunia, maka secara otomatis perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal 

berupa Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum di dalam polis sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 

Presentase Uang Pertanggungan 

 

Usia pada saat meninggal 

(berdasarkan usia sebenarnya) 

Presentase Uang Pertanggungan 

< 1 tahun 20% 

1 tahun s/d < 2tahun 40% 

2 tahun s/d < 3 tahun 60% 

3 tahun s/d < 4 ahun 80% 

≥ 4 tahun 100% 

Sumber: Polis Asuransi Jiwa, AIA Financial, 2010 

Manfaat Meninggal ini berlaku dimanapun Tertanggung berada dan untuk semua 

jenis risiko yang dipertanggungkan, kecuali apabila Tertanggung meninggal 

dalam Masa Asuransi karena penyakit AIDS/HIV, meninggal karena tindak 

kejahatan asuransi yang dilakukan pihak yang memiliki atau turut memiliki 

kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini, mencoba bunuh diri yang terjadi 

dalam waktu 2 tahun sejak tanggal penerbitan polis/tindakan lainnya ke arah itu, 

serta dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak 

kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak. 

Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi serta 

yang berhak menerima Manfaat Asuransi ini hanyalah Tertanggung, namun 

apabila dalam hal ini Tertanggung berhalangan atau meninggal dunia maka yang 

berhak adalah Yang Ditunjuk atau jika berhalangan maka ahli waris yang sah. 
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Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal karena Tertanggung 

meninggal harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut: 

1. Polis yang masih berlaku 

2. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan 

3. Surat kuasa asli (apabila dikuasakan) 

4. Surat Keterangan dari Yang Ditunjuk tentang sebab-sebab kematian 

Tertanggung (formulir A) 

5. Surat Keterangan dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang 

sebab-sebab kematian Tertanggung (formulir B) 

6. Tanda bukti diri yang sah dari Tertanggung 

7. Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang 

8. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari 

Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan 

9. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal 

karena kecelakaan 

10. Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh 

Konsulat Jenderal R.I setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar 

negeri 

11. Dokumen lain yang dinyatakan perlu yang berkaitan dengan Manfaat 

Asuransi 

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus 

diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak risiko yang 

dipertanggungkan terjadi. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak perusahaan 

menyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan 
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bunga dan/atau ganti rugi apapun. Jika sampai jangka waktu yang ditentukan 

Tertanggung tidak mengajukan klaim, dalam hal ini berarti belum meninggal 

dunia (untuk asuransi jiwa) atau tidak sakit (untuk asuransi kesehatan), maka 

perusahaan akan mengembalikan semua dana premi yang telah dibayarkan. 

Bahkan, perusahaan dapat memberikan dana tersebut 100% lebih karena dana 

yang diberikan telah diinvestasikan kembali oleh perusahaan. 

4.3. Produk Asuransi Syariah 

Di dalam produk asuransi jiwa syariah yang terdapat di AIA Financial 

Cabang Malang, sama dengan halnya produk asuransi konvensional, batas 

minimal usia peserta adalah 0 tahun (punya akta) sampai dengan maksimal usia 

70 tahun. Sedangkan untuk jangka waktu maksimal dalam mengikuti asuransi ini 

adalah usia 99 tahun. Yang berbeda dengan asuransi konvensional yakni pada 

perjanjian awal, di asuransi syariah akan dilakukan akad yakni Akad Wakalah bil 

Ujrah yang mana memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil untuk 

mengelola Dana Tabarru; dan/atau Dana Investasi sesuai bentuk kuasa atau 

wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa Ujrah (fee) (lihat lampiran 5). 

Semua ketentuan serta peraturan yang akan melandasi semua perjanjian 

asuransi ini dituangkan dalam bentuk polis asuransi jiwa syariah. Di dalam polis 

ini terdapat beberapa ketentuan yang mengatur seperti umum yang menjelaskan 

mengenai pengertian dari istilah-istilah yang digunakan di dalam polis (lihat 

lampiran 5) salah satunya adalah pengelola (AIA Financial), pemegang polis, serta 

peserta (yang atas risiko jiwanya diadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah), 

kemudian ketentuan lainnya ada Akad Wakalah bil Ujrah, dasar polis, berlaku 

dan berakhirnya polis, kontribsi, manfaat asuransi, manfaat loyalitas, permintaan 
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dan pembayaran manfaat asuransi, dana investasi, aslokasi dana investasi dan 

perubahannya, biaya-biaya, surplus underwriting, unit dan nilai unit, penarikan 

nilai akun, pembatalan polis, perubahan polis, pemulihan polis, mata uang polis, 

ketentuan tambahan, persengketaan, serta ada deskripsi manfaat asuransi 

tambahan hospital & surgical syari’ah plus untuk peserta yang menambahkan 

asuransi kesehatan di dalam asuransi jiwanya. 

Untuk pembayaran kontribusi asuransi, ada batas maksimal 

pembayarannya yaitu jatuh tempo setelah 45 hari kerja. Apabila pemegang polis 

belum membayarnya, maka akan ada cuti kontribusi otomatis yang artinya suatu 

kondisi dimana Nilai Akun akan secara otomati dikurangi, pada tanggal jatuh 

tempo setiap bulan, dengan biaya-biaya yang timbul untuk menjaga agar polis 

tetap berlaku (Polis Asuransi Jiwa, AIA Financial). Perlakuan asuransi syariah ini 

sama dengan asuransi konvensional yaitu, pemegang polis dapat menempeli 

asuransi jiwanya dengan produk-produk lainnya. Asuransi jiwa disini berperan 

sebagai rider. 

Berbeda dengan asuransi konvensional yang tidak memiliki Dewan 

Pengawas, di syariah ada Dewan Pengawas khusus yang dinamakan Dewan 

Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).  DSN adalah 

lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai 

fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah 

yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. DSN adalah 

dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki 

kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk dan jasa dan kegiatan 
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usaha bank dengan prinsip syariah. DSN berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 

sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999.  

Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan 

nilai dan prinsip-prinsip Syariah  dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman 

dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari`ah. Melalui DPS, DSN dapat 

melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari`ah dalam sistem dan 

manajemen lembaga keuangan syari`ah (LKS). Tugas DSN ini berbeda dengan 

tugas Bank Indonesia (BI). Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan 

pengawasan, namun DSN lebih kepada pembuatan fatwa produk-produk syariah, 

sementara BI lebih berfokus pada masalah manajemen dan perbankan secara 

umum dan tidak masuk pada persoalan.  

Menurut keputusan DSN No 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan 

Majelis Ulama Indonesia, maka tugas dan kewenangan DSN adalah 

menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 

perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan 

fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan 

jasa keuangan syariah, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 

Menurut Muhaimin Iqbal (2006), untuk dapat menjalankan tugas Dewan 

Syariah Nasional memiliki kewenangan, (1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat 

DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan 

hukum pihak terkait, (2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi 

ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instasi yang berwenang, seperti 

Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, (3) Memberikan rekomendasi dan 

atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu 



33 
 

lembaga keuangan syariah, (4) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah 

yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter 

atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, (5) Memberikan peringatan 

kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan 

dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, (6) Mengusulkan kepada instasi yang 

berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 

Berdasarkan Surat Keputusan DSN No. 3 tahun 2000, dijelaskan bahwa 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN. Tugas 

utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar 

sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 

Tim Dewan Pengawas Syariah yang ada di AIA Financial yaitu Prof. DR. 

H. Fathurrahman Djamil, MA sebagai ketua, Drs. HM. Ichwan Sam, dan Dra. Hj. 

Mursyidah Thahir, MA. Jadi dapat dipastikan setiap kegiatan asuransi syariah di 

AIA akan mendapatkan pengawasan langsung dari DPS yang ditunjuk. 

4.3.1. Pembahasan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSNMUI/III/2006 

Di dalam produk asuransi syariah AIA Financial ini, terdapat beberapa 

akad yang digunakan dalam kegiatan asuransi. Pertama, Akad Tabarru’ yaitu 

akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru’ 

yang merupakan milik peserta secara kolektif untuk tujuan tolong-menolong di 

antara para peserta berupa santunan. Kedua, Akad Tijarah yaitu akad antara 

peserta secara kolektif atau secara individu dengan pengelola dengan tujuan 

komersil. Salah satu bentuk Akad Tijarah adalah pengelolaan investasi. 
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Ketiga, Akad Wakalah bil Ujrah yaitu Akad Tijarah dengan memberikan 

kuasa kepada Pengelola sebagai Wakil Peserta untuk melakukan pengelolaan 

Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai bentuk/klausul kuasa atau 

wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee). Keempat, Akad 

Mudharabah yaitu Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Pengelola 

sebagai wakil Peserta untuk melakukan pengelolaan investasi Dana Tabarru’ dan 

atau Dana Investasi Peserta, sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan dengan 

imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan nisbah yang 

telah disepakati sebelumnya. Kelima, Akad Mudharabah Musytarakah yaitu Akad 

Tijarah yang memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Peserta untuk 

melakukan pengelolaan investasi Dana Tabarru’ dan atau Dana Investasi Peserta, 

yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan, sebatas kuasa atau wewenang 

yang diberikan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan nisbah 

yang telah disepakati sebelumnya. 

Di polis asuransi jiwa syariah AIA Financial ini sudah ada Akad Tabarru’ 

(lihat lampiran 5) yang artinya AIA Financial telah menerapkan ketentuan angka 1 

bagian pertama dari ketentuan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

53/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan 

Reasuransi Syariah (lihat lampiran 3) yang menyatakan bahwa akad tabarru’ 

merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Karena Akad 

Tabarru’ ini merupakan dasar dari kontrak asuransi syariah. Pada asuransi syariah 

setiap peserta yang bergabung dengan asuransi syariah mempunyai niat untuk 

menolong dan melindungi sesama peserta yang sedang tertimpa musibah. Usaha 

untuk saling menolong dan melindungi diantara para peserta tersebut dilakukan 
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dengan cara menyisihkan sebagian dananya sebagai kontribusi kebajikan yang 

disebut tabarru’. 

Berikut ini adalah penerapan salah satu akad pada produk asuransi syariah 

di AIA Financial yaitu Akad Wakalah bil Ujrah yang digambarkan dalam bentuk 

berikut ini: 

Gambar 4.1 

Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah 

Sumber: Data Elektronik, AIA Financial, 2010 

Penjelasannya adalah, kontribusi dari Peserta terdiri dari Kontribusi Dasar 

dan Kontribusi Top Up (jika ada) yang kemudian diunitkan menjadi Nilai Akun 

Kontribusi Dasar dan Top Up. Nilai Akun dapat diambil jika peserta melakukan 

Withdrawal atau Full Surrender atau Meninggal atau Maturity (Polis). 

Iuran Tabarru’ diambil dari Nilai Akun setiap bulan sebagai biaya 

asuransi untuk pembayaran Klaim peserta dimasa yang akan datang. Biaya 

Bulanan yang terdiri dari Iuran Tabarru’, Biaya Pemeliharaan, Biaya 

Administrasi Polis, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Administrasi Risiko diambil 
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dari Nilai Akun setiap bulan sebagai biaya pengelolaan asuransi. Biaya per 

transaksi yang terdiri dari Biaya Pengalihan, Biaya Pembatalan Polis, diambil dari 

Nilai Akun setiap terjadi transaksi tersebut. Biaya Pengelolaan Investasi Top Up 

akan dikenakan setiap terjadi transaksi pembayaran Kontribusi Top Up. 

Apabila ada manfaat asuransi yang ingin diterima maka Yang berhak 

mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi serta yang berhak 

menerima Manfaat Asuransi ini hanyalah Peserta, namun apabila dalam hal ini 

Peserta berhalangan atau meninggal dunia maka yang berhak adalah Yang 

Ditunjuk atau jika berhalangan maka ahli waris yang sah. Pengajuan permintaan 

pembayaran Manfaat Meninggal karena Peserta meninggal harus dilengkapi 

dengan berkas-berkas sebagai berikut: 

1. Formulir permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Syariah yang telah 

diisi dengan benar dan lengkap 

2. Polis yang masih berlaku 

3. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan 

4. Surat kuasa asli (apabila dikuasakan) 

5. Surat Keterangan dari Yang Ditunjuk tentang sebab-sebab kematian 

Tertanggung (formulir A) 

6. Surat Keterangan dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang 

sebab-sebab kematian Tertanggung (formulir B) 

7. Tanda bukti diri yang sah dari Tertanggung 

8. Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang 

9. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari 

Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan 
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10. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal 

karena kecelakaan 

11. Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh 

Konsulat Jenderal R.I setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar 

negeri 

12. Dokumen lain yang dinyatakan perlu yang berkaitan dengan Manfaat 

Asuransi 

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas harus 

diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak risiko yang 

dipertanggungkan terjadi. Di dalam ketentuan yang harus dipenuhi di atas, 

terdapat syarat untuk menunjukkan polis yang masih berlaku. Hal ini dikarenakan 

polis merupakan bukti bahwa benar peserta tersebut merupakan peserta dari 

Asuransi AIA Financial. Di dalam polis tersebut juga sudah dicantumkan 

kesepakatan antara pihak peserta dengan pengelola serta apa saja manfaat yang 

bisa didapatkan apabila peserta mengalami musibah (lihat lampiran 5). 

Pengelolaan manfaat asuransi pada AIA Financial tersebut sesuai dengan 

ketentuan angka 2 bagian pertama dari ketentuan hukum fatwa Dewan Syariah 

Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi 

Syariah dan Reasuransi Syariah (lihat lampiran 3) yang menyebutkan bahwa akad 

tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta 

pemegang polis. Polis merupakan bukti autentik berupa akta yang mengenai 

adanya perjanjian asuransi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. 
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Di dalam polis asuransi jiwa syariah AIA Financial terdapat cara 

perhitungan Surplus Underwriting yaitu dengan menggunakan formula sebagai 

berikut: 

 

dimana: 

Pendapatan Dana Tabarru’ adalah penjumlahan dari Total Iuran Tabarru’ 

untuk tahun berjalan, Total penerimaan investasi Dana Tabarru’, Total 

penerimaan klain reasuransi, Total penerimaan surplus underwriting dari 

reasuransi (jika ada), dan Total alokasi Surplus Underwriting dari tahun 

sebelumnya (jika ada). Pengeluaran Dana Tabarru’ adala penjumlahan dari 

Kontribusi reasuransi, Klaim yang dibayarkan, Cadangan teknis, Pembayaran 

Qardh (jika ada). 

Formula di atas akan digunakan untuk menghitung surplus underwriting 

asuransi dasar maupun asuransi tambahan (jika ada) secara terpisah. Jika terdapat 

surplus underwriting, maka presentase pembagiannya (nisbah) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemegang polis : 60% 

2. Pengelola  : 20% 

3. Dana Tabarru’ : 20% 

Surplus Underwriting yang menjadi milik peserta akan dihitung secara prorata 

berdasarkan besarnya Iuran Tabarru; dari peserta dan akan disimpan dalam 

rekening khusus. Pengelola tidak mengenakan imbalan atas pengembalian dana 

Surplus Underwriting di dalam rekening khusus yang pengelola kelola tersebut 

(lihat lampiran 5). Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Surplus Underwriting = Pendapatan Dana Tabarru’ – Pengeluaran Dana Tabarru’ 
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No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ no. 4 (lihat lampiran 3) yang 

membahas mengenai pengelolaan yakni pembukuan dana Tabarru’ harus terpisah 

dari dana lainnya dan hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif 

peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’. 

Pada produk asuransi syariah AIA Financial, keuntungan peserta asuransi 

dilakukan dengan sistem bagi hasil. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip syariah 

yang tidak memperbolehkan adanya riba’. Di polis asuransi jiwa syariah AIA 

Financial terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting (lihat lampiran 5), 

yaitu: 

1. Surplus Underwriting dibagikan kepada Peserta yang memenuhi kriteria 

belum pernah atau tidak sedang mengajukan permintaan pembayaran 

manfaat asuransi untuk risiko yang terjadi dalam tahun berjalan, polis 

telah inforce minimal 3 bulan pada saat tanggal jatuh tempo perhitungan 

Surplus Underwriting, dibagikan secara proporsional kepada Peserta bila 

kepesertaan belum mencapai 1 tahun pada saat Surplus Underwriting 

dihitung secara proporsional (tergantung dari jumlah bulan dan jumlah 

biaya Tabarru’-nya). 

2. Bila Pemegang Polis yang telah dihitung Surplus Underwriting-nya pada 

akhir 31 Desember tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat dibagikan, 

maka Surplus Underwriting-nya akan dikembalikan ke rekening Tabarru’. 

Bila Surplus Underwriting per Peserta lebih kecil dari jumlah tertentu 

yang dicantumkan dalam Lampiran Polis maka Surplus Underwriting akan 

disalurkan ke Badan Amil Zakat dan Shadaqoh (BAZIS) 
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Dalam hal ini, sistem bagi hasil di AIA Financial sudah dapat dibenarkan 

karena sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 

tentang Akad Tabarru’ no. 5 (lihat lampiran 3) yang membahas mengenai Surplus 

Underwriting bahwasannya pilihan terhadap salah satu alternatif mengenai 

perlakuan Surplus Underwriting, harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan 

dituangkan dalam akad. 

Akan tetapi, jika yang terjadi adalah sebaliknya yaitu defisit underwriting, 

maka pihak AIA Financial akan menanggulangi kurangnya dari jumlah minimum 

yang dipersyaratkan dalam bentuk pinjaman (Qardh) (lihat lampiran 5). Dalam 

pengembalian qardh ini dicicil dari dana tabarru’. Hal ini sudah sesuai dengan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ 

no. 6 (lihat lampiran 3) yang membahas mengenai defisit underwriting dimana 

jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’, maka perusahaan asuransi 

wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman). 

4.3.2.  Pembahasan Ketentuan PSAK No. 108 

Tujuan PSAK No. 108 ini adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, 

dan penyajian, transaksi asuransi syariah. Di dalam polis asuransi jiwa syariah 

AIA Financial menjelaskan beberapa sumber dana yaitu dari kontribusi peserta 

tiap bulannya, kemudian ada iuran tabarru’ serta surplus underwritingnya, dan 

juga dari investasi (lihat lampiran 5). Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 108 

yang membahas mengenai pengukuran awal (lihat lampiran 4) yaitu selain dari 

kontribusi peserta, tambahan dana tabarru’ juga berasal dari hasil investasi dan 

akumulasi cadangan surplus underwriting dana tabarru’. Investasi oleh entitas 
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pengelola dilakukan antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah) atau pengelola 

dana (mudharabah atau mudharabah musytarakah). 

PSAK 108 juga menyebutkan bahwa penetapan besaran pembagian 

surplus underwriting dana tabarru’ tergantung kepada peserta secara kolektif, 

regulator atau kebijakan manajemen. 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 (lihat lampiran 4). 

Pengukuran dalam PSAK 108 tersebut sudah diterapkan oleh AIA 

Financial di dalam polis asuransi jiwa syariahnya yaitu keuntungan peserta 

asuransi dilakukan dengan sistem bagi hasil. Hal ini tentunya sesuai dengan 

prinsip syariah yang tidak memperbolehkan adanya riba’. Di dalam polis juga 

sudah dijelaskan mengenai pembagian surplus underwriting. Akan tetapi, jika 

yang terjadi adalah sebaliknya yaitu defisit underwriting, maka pihak AIA 

Financial akan menanggulangi kurangnya dari jumlah minimum yang 

dipersyaratkan dalam bentuk pinjaman (Qardh). Dalam pengembalian qardh ini 

dicicil dari dana tabarru’ (lihat lampiran 5). 

Dalam polis asuransi jiwa syariah dijelaskan bahwa surplus underwriting 

yang menjadi milik peserta akan dihitung secara prorata berdasarkan besarnya 

iuran tabarru’ dari peserta dan akan disimpan dalam rekening khusus. Pihak AIA 

Financial tidak mengenakan imbalan atas pengembalian dana surplus 

underwriting di dalam rekening khusus yang perusahaan kelola tersebut (lihat 

lampiran 5). Hal ini sesuai degan cara penyajian dalam PSAK 108 yaitu bagian 

surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta disajikan 
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secara terpisah pada pos “bagian surpus underwriting dana tabarru’ yang 

didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus yang didistribusikan kepada 

entitas pengelola disajikan secara erpisah pada pos “bagian surplus underwriting 

dana tabarru’ yang didistribusikan kepada pengelola” dalam laporan perubahan 

dana tabarru’ (lihat lampiran 4). 

Menurut Suharnanto, ketika diwawancarai oleh penulis terkait penggunaan 

dana, maka Suharnanto menjelaskan bahwa: 

“pada produk asuransi syariah AIA Financial terdapat Dana 

Kontribusi yang di dalamnya ada Dana Tabarru’ dan Dana 

Tabungan. Nah, dana Tabarru’ ini akan diberikan kembali kepada 

peserta asuransi apabila dalam masa asuransi itu, peserta 

mengajukan klaim kepada Kami. Dan jika peserta meninggal dunia 

dalam masa asuransi, maka dana tabarru’ akan langsung diberikan 

kepada ahli waris yang sudah ditunjuk oleh peserta. Tapi, kalau 

dalam jangka waktu yang sudah ditentukan ternyata peserta tidak 

mengajukan klaim dan belum meninggal dunia, maka Kami akan 

memberikan semua Dana Kontribusi yang sudah dibayarkan beserta 

dana tabarru’nya”. 

Sedangkan menurut Fidhayanti dalam jurnalnya, jika dalam jangka waktu 

yang sudah ditentukan peserta tidak mengajukan klaim, maka yang diberikan 

kepada peserta adalah surplus underwriting dari dana tabarru’. Dana  tabarru’ 

yang mengalami surplus underwriting tersebut merupakan hak peserta secara 

individu karena berasal dari hasil investasi dana tabarru’ yang telah diberikan 

setelah dikurangi untuk cadangan tabarru’ dan fee atau ujrah untuk pengelola 

yang telah mewakili peserta untuk mengelola dana tabarru’ tersebut.  

Namun, peneliti tidak menyetujui hal tersebut karena hal ini tidak sesuai 

dengan ketentuan asuransi syariah yaitu PSAK 108 yang menyatakan bahwa Dana 

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

karena dana ini digunakan untuk tolong-menolong antar peserta asuransi syariah. 
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Hal ini juga diungkapkan dalam Hadist dari Ibnu Abbas r.a. (dalam Fidhayanti) 

yang mengatakan,  

هللا                                      :            :                     

هللا                       :                                                             :      

فق(        :             28)     م 

“orang yang meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan/ diberikan kepada orang 
lain, adalah sama dengan seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali 

muntahannya tersebut.” 

Sifat dari perumpamaan yang terdapat dalam hadits tersebut sangatlah 

buruk. Oleh karena itu tidak baik bagi seorang muslim jika memiliki sifat yang 

buruk sehingga disamakan dengan hewan yang paling buruk pada saat kondisinya 

yang terburuk. Apabila hibah telah diberikan maka tidak boleh diambil kembali. 

Namun hal berbeda dilakukan oleh AIA Financial, yang mana AIA menerapkan 

sistem pengembalian. Pengembalian dilakukan ketika terjadi dua hal, yaitu selama 

periode polis tidak terjadi klaim dan pada saat perjanjian diputus secara sepihak 

oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. 

4.4. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah 

Ketika penulis menanyakan tentang perbedaan asuransi konvensional 

dengan asuransi syariah di AIA Financial kepada Suharnanto selaku Kepala 

Kantor Cabang AIA Financial Cabang Malang, maka yang dikatakan Suharnanto 

adalah: 

“perbedaan asuransi yang konvensional dan asuransi yang syariah ya 

terletak di pertumbuhan investasinya mbak. Kalau asuransi konvensional 

kan lebih cepat karena pertumbuhan investasinya mengikuti pasar, jadi 

tergantung pada IHSG. Kalau pas nilainya tinggi, untungnya bisa dapet 

banyak. Tapi pernah dulu pas ekonomi turun, ruginya juga nggak main-

main mbak, sekitar 10.000 lho. Untungnya, asuransi konvensional di AIA 

ini juga di re-asuransikan di Internasional. Jadi kalau ada kerugian, masih 

ada yang ikut menanggungnya. Sedangkan asuransi syariah sendiri di 

Indonesia ini masih bisa dikatakan lamban. Tapi, ada keuntungannya kalau 

kita lebih memilih asuransi syariah. Karena syariah ini kan ada Dewan 

Pengawasnya, jadi kalau misalnya ada kerugian itu nggak akan bisa sampai 
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bener-bener anjlok kayak konvensional. Yah, walaupun untungnya juga 

nggak bisa setinggi konvensional, tapi kan yang penting jelas, halal, dan 

nggak riba’.” 

Jadi peneliti menulis berdasarkan hasil wawancara dan memberikan 

kesimpulan mengenai perbedaan produk asuransi konvensional dengan produk 

asuransi syariah adalah di dalam produk asuransi konvensional, pedoman atas 

dilakukannya asuransi masih belum jelas karena tidak ada sumber hukum yang 

pasti. Sedangkan untuk produk asuransi syariah sudah pasti ada pedomannya yaitu 

Al-Qur’an, sunnah, fatwa DSN-MUI, dan sebagainya. Kemudian, dalam produk 

asuransi syariah sudah pasti perjanjiannya menggunakan akad. Dalam hal ini 

menggunakan Akad Wakalah bil Ujrah. Sedangkan produk asuransi konvensional 

hanya menggunakan akad yang intinya melakukan perjanjian asuransi serta 

mengungkapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Perbedaan lainnya adalah semua lembaga keuangan syariah memiliki 

Dewan Pengawas yang bernama Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas 

Syariah. Sedangkan untuk konvensional tidak ada Dewan Pengawas yang 

mengawasi jalannya praktek dalam hal keuangan. Selain itu penginvestasian dana 

asuransi syariah dilakukan pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip 

syariah. Contohnya seperti menginvestasikannya pada Bank Syariah dan obligasi 

syariah. Untuk asuransi konvensional, penginvestasian dana ini terbuka untuk 

semua instrumen investasi yang menguntungkan. Sehingga akan sangat besar 

kemungkinan adanya riba’. 

Jika dilihat dari pertumbuhan investasinya, asuransi konvensional lebih 

cepat dibandingkan asuransi syariah. Selain itu konvensional lebih menjanjikan 

keuntungan yang besar, sedangkan syariah keuntungannya hanya sedikit-sedikit. 
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Mungkin inilah yang menyebabkan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia 

kurang pesat. Namun, dalam asuransi syariah, unsur-unsur premi didasarkan pada 

tabarru’ dan tabungan. Selain itu, untuk pembayaran klaimnya diambilkan dari 

rekening tabarru’ yang merupakan kumpulan dana pemegang polis dengan tujuan 

tolong-menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional, unsur-unsur preminya 

terdiri dari penerimaan bunga serta biaya-biaya yang dibebankan seperti biaya 

pengelolaan investasi, biaya bulanan, dan biaya pembatalan “free lock”. 

Landasan sistem operasional pada asuransi syariah terletak pada Al-

Qur’an dan hadist. Jadi, jelas terhindar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan atau 

diharamkan oleh syariat Islam seperti hal-hal yang mengandung unsur masyir, 

gharar, dan riba’. Contohnya dalam hal pengelolaan dana, pengelola asuransi 

memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening tabarru’ agar tidak 

terjadi pencampuran dana. Sedangkan untuk asuransi konvensional, jika dilihat 

dari pedomannya yang tidak jelas maka dikhawatirkan dalam usahanya ada unsur 

ketidakpastian atau bahkan ada praktek yang merugikan orang lain. 

Berdasarkan studi dokumen, perbedaan asuransi konvensional dengan 

asuransi syariah dilihat dari polis adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah 

Berdasarkan Polis Asuransi Jiwa 

 

Asuransi Konvensional Asuransi Syariah 

Akad yang digunakan adalah akad 

mulzim yang berarti perjanjian yang 

wajib dilaksanakan bagi kedua 

belah    pihak, pihak penanggung 

dan pihak tertanggung. 

Akad yang digunakan adalah akad 

Wakalah bil Ujrah yang berarti akad 

Tijarah dengan memberikan kuasa 

kepada Pengelola sebagai Wakil 

Peserta untuk melakukan 

pengelolaan Dana Tabarru’ dan/atau 

Dana Investasi Peserta, sesuai 

bentuk/klausul kuasa atau 
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wewenang yang diberikan, dengan 

imbalan berupa ujrah (fee). 

Istilah : 

Penanggung (PT. AIA Financial) 

Tertanggung (yang atas jiwanya 

diadakan perjanjian asuransi) 

Premi (sejumlah uang yang 

dibayarkan kepada penanggung 

sehubungan dengan penutupan polis 

ini) 

Istilah: 

Pengelola (PT. AIA Financial) 

Peserta (yang atas risiko jiwanya 

diadakan perjanjian Asuransi Jiwa 

Syariah berdasarkan polis ini) 

Kontribusi (sejumlah uang yang 

dibayarkan kepada pengelola 

sehubungan dengan penutupan polis 

ini) 

Tidak ada penjelasan mengenai akad 

polis 

Ada penjelasan mengenai akad polis 

(Wakalah bil Ujrah) 

Tidak ada pemberitahuan 

sebelumnya karena sudah ada 

kesepakatan dalam polis apabila 

bisa berubah sewaktu-waktu 

Ada pemberitahuan sebelumnya 

secara tertulis ketika akan merubah 

besarnya biaya pengelolaan 

investasi 

Jangka waktu wajib membayar 

premi dasar sebelum tanggal jatuh 

tempo untuk jangka waktu 3 tahun 

pertama 

Jangka waktu wajib membayar 

kontribusi dasar sebelum tanggal 

jatuh tempo untuk jangka waktu 5 

tahun pertama 

Tidak ada iuran tabarru’ Ada biaya iuran tabarru’ untuk 

dimasukkan dalam dana tabarru’ 

Tidak ada surplus underwriting Ada surplus underwriting 

Sumber: Penulis, 2014 

 


