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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya PT.Takaful Keluarga Bandar Lampung 

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak 

bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia.  Atas 

prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan 

Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa 

Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha 

Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, 

Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) 

mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 

Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi 

syariah di Indonesia. 

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. 

Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan 

asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan 

oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar’ie Muhammad dan mulai beroperasi 

sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi 

kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai 

anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. 

Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 

Juni 1995.
1
 

                                                           
1
 www.takaful.co.id 
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Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah 

di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga 

mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi 

sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, 

perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan 

terbaik dalam perencanaan investasi. 

Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful 

Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske 

Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar 

internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu.  Takaful Keluarga 

terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki 

tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia 

(AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif 

Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya 

penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai 

institusi.
2
 

Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan 

memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan 

pembaharuan sistem teknologi informasi terus diupayakan demi 

memberikan pelayanan prima kepada peserta. Dengan pengalaman lebih 

dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam 

                                                           
2
 Ibid. 
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menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai 

syariah bagi masyarakat Indonesia.  

Seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, 

Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap 

stakeholders dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus 

melanjutkan cita-cita founders untuk berperan serta dalam menguatkan 

simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.  

Pertumbuhan asuransi syariah saat ini sangat menggembirakan 

bahkan terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan asuransi 

konvensional baik dalam hal aset maupun investasi. Dari data yang dicatat 

OJK per Maret 2016 pertumbuhan aset asuransi syariah dianggap cukup 

baik di angka 21,67 persen. Sedangkan di bidang investasi naik menjadi 

23,64 persen dibanding tahun sebelumnya.
3
 Dapat dilihat dalam tabel 

pertumbuhan aset dan investasi berikut ini.: 

Tabel II 

Pertumbuhan Asuransi Syariah untuk Aset, Investasi, 

Kontribusi dan Klaim Quartal 1 tahun 2016 (dalam milyar rupiah) 

 

Indikator Quartal 1 

2016 

Quartal 1 

2015 

Pertumbuhan 

Aset 28,967.00 23,803.00 21.67% 

Investasi 25,726.00 20,808.00 23.64% 

Kontribusi 

Bruto 

2,753.00 2,497.00 10,25% 

Klaim Bruto 895.00 863.00 3,71% 

Sumber: aasi.or.id (data bisnis asuransi dan reasuransi syariah) 

                                                           
3
 http://aasi.or.id/main/berita,  

http://aasi.or.id/main/berita
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Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Taufik 

Marjuniadi menyatakan "Pertumbuhan kontribusinya 10,25 persen 

sehingga ini menjadi awal tahun yang baik. Meski nanti diharapkan 

pertumbuhan di atas 20 persen," ungkap Taufik saat memberikan laporan 

perkembangan asuransi syariah di acara Buka Bersama AASI di Restoran 

Prima Handayani, Selasa, 14 Juni 2016. Lebih jauh Taufik menyampaikan 

pertumbuhan market share di kuartal satu diharapkan dapat mencapai 

angka 5,79 persen. Angka ini diharapkan masih terus tumbuh di atas lima 

persen dan mencapai target yang ditetapkan OJK.
4
 

Dasar terbentuknya Asuransi Takaful itu sendiri karena beberapa 

hal: pertama, Islam memerintahkan kita untuk menyantuni orang-orang 

yang kehilangan harta benda, kematian, atau musibah lainnya. Kedua, 

asuransi merupakan kebutuhan umat, guna melindungi resiko yang 

dihadapi, sementara asuransi konvensionl dianggap haram, maka 

dibutuhkan institusi yang sama yang sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, 

karena kelangkaan pemimpin umat terhadap potensi pengembangan bisnis 

asuransi, dalam menghadapi asuransi konvensional.
5
 

Berdasarkan alasan diatas, dan untuk memenuhi kebutuhan umat 

akan layanan asuransi berbasis syariah ini, maka dibutuhkan cabang-

cabang dari asuransi takaful Indonesia, salah satu cabangnya adalah 

PT.Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung, yang beralamat di Jl. 

Perintis Kemerdekaan, Kota Baru, Bandar Lampung berdiri pada tahun 

1998.
6
 

                                                           
4
 Ibid  

5
Wawancara dengan Bapak Dzulkifli, Direktor PT.Asuransi Takaful Keluarga Bandar 

Lampunng, tanggal 5 Agustus 2016. 
6
 Ibid. 
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Jumlah nasabah pada PT.Takaful Keluarga Bandar lampung dari 

mulai berdiri hingga saat ini semakin bertambah, menunjukkan data 

terakhir berjumlah 1516 nasabah.
7
 kemungkinan besar jumlah nasabah 

pada tahun yang akan datang lebih meningkat lagi, karena banyaknya 

permintaan-permintaan dari nasabah untuk membuat produk-produk baru 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8
 

PT.Takaful merupakan salah satu lembaga asuransi berbasis 

syariah yang menjadi solusi bagi umat Islam khususnya di Bandar 

Lampung yang ingin menggunakan layanan jasa asuransi yang terhindar 

dari unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran islam yaitu unsur gharar, 

maisir, dan riba sebagaimana terdapat dalam asuransi konvensional. 

B. Visi, Misi, Dan Tujuan PT.Takaful Keluarga Bandar Lampung 

1. Visi  

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam 

pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia 

dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Misi 

a) Menjadikan Asuransi Takaful Keluarga sebagai Perusahaan 

Asuransi Jiwa Terbaik di Indonesia 

b)  Menjadikan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu aset bagi 

pertumbuhan perusahaan 

                                                           
7
 Wawancara dengan Ibu Anggun, Staf Administrasi pada PT.Takaful Keluarga Bandar 

Lampung, Tanggal 5 Agustus 2016 
8
 Ibid. 
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c)  Memberikan pelayanan yang terbaik dengan dukungan teknologi. 

3. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai oleh asuransi takaful adalah 

memberikan pelayanan yang terbaik, amanah dan profesional kepada 

ummat Islam dan bangsa Indonesia.
9
 

 

C. Struktur Organisasi PT.Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung 

Dewan Pengawas Syariah 

Ketua  : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf., M.Si 

Anggota : KH. Muhyiddin Junaidi 

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama   : Dato' Mohamed Hassan Md Kamil  

Komisaris Independen : Tri Djoko Santoso 

Komisaris   : Muhammad Harris, SE 

Komisaris   :  Mahadzir Azizan 

Dewan Direksi 

Direktur Utama  : Ronny Ahmad Iskandar  

Direktur Operasional  : Rina Elviroza 

Direktur Keuangan  : Johanes 

Direktur Agency : Dzulkifli Mansyur (direktur PT.Takaful 

Keluarga Bandar Lampung) 

                                                           
9
 Dokumen PT.Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung, Dicatat tanggal 01 Agustus 

2016 

http://takaful.co.id/dewan-komisaris
http://takaful.co.id/dewan-komisaris
http://takaful.co.id/dewan-komisaris
http://takaful.co.id/dewan-komisaris
http://takaful.co.id/dewan-direksi
http://takaful.co.id/dewan-direksi
http://takaful.co.id/dewan-direksi
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Struktur organisasi PT.Takaful Keluarga Bandar Lampung terbagi 

menjadi dua yaitu kantor pusat dan kantor cabang. Dapat dilihat dalam 

bagan berikut ini:
10

 

Bagan Organisasi Kantor Pusat 

Dan Kantor Cabang PT. Asuransi Takaful Keluarga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Jenis-Jenis Produk PT.Takaful Keluarga Bandar Lampung 

Keberadaan produk asuransi syari'ah selain karena tuntutan pasar 

juga dikarenakan keberadaan terhadap prinsip-prinsip syari'ah terutama 

                                                           
10

 Ibid, dicatat tanggal 14 September 2016 
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kemaslahatan umat dan rahmat bagi alam. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa selain karena orientasi bisnis, asuransi syari'ah juga berorientasi 

bagi syi’at Islam. Hal ini yang menjadikan asuransi syari'ah dituntut lebih 

aktif, kreatif, dan inovatif terhadap berbagai perkembangan di dalam 

kehidupan masyarakat.  

Produk asuransi syari'ah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, 

bukan saja muslim tetapi juga non-muslim. Prinsip tolong menolong 

bukan saja ditunjukkan kepada sesama muslim tetapi seluruh manusia, di 

mana satu dengan yang lain sebagai sesama manusia mempunyai potensi 

mendapatkan resiko yang sama dalam hidup ini. Prinsip tolong-menolong 

inilah yang menjadi kelebihan sistem asuransi syari'ah di banding asuransi 

konvensional. Dan hal ini yang menjadikan alasan bagi masyarakat untuk 

tertarik menjadi bagian dari penyelenggaraan asuransi syari'ah. 

Konsekuensi dari perkembangan asuransi syari'ah dan banyaknya 

masalah masyarakat yang ditemui, akan berdampak semakin beragam 

produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk asuransi syari'ah 

merupakan suatu solusi dari kondisi permintaan masyarakat akan 

keberadaan suatu produk. Maka dengan keadaan ini perlu dukungan dari 

berbagai elemen masyarakat yang menjadikan posisi asuransi syari'ah 

dengan produk-produknya semakin berarti dalam pembangunan. 

PT.Takaful Keluarga Bandar lampung merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam asuransi jiwa, dengan demikian ada 

beberapa produk yang ditawarkan, Diantaranya: 
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1. Produk Takaful Individu 

Macam-macam produk takaful dengan unsur individu 

diantaranya:
11

 

a. Takafulink Salam 

Program takaful yang memberikan kesempatan kepada peserta 

untuk memilih jenis instrument investasi sesuai syari'ah guna 

pengembangan dananya dan memberikan santunan bila peserta 

mengalami musibah. Takafulink Salam merupakan program 

unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan 

jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu Anda untuk 

berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan 

termasuk persiapan hari tua. 

1) Keunggulan Takafulink Salam 

a) Manfaat perlindungan jiwa maksimal 

(1) Takafulink Salam memberikan manfaat perlindungan jiwa 

maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santunan 

yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik bagi 

keluarga tercinta. 

(2) Takafulink Salam memberikan manfaat perluasan 

perlindungan tambahan tanpa perlu membayar lebih, 

diantaranya: 

                                                           
11

 PT.Asuransi Takaful Keluarga  Bandar Lampung, Brosur Produk Takaful 
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(a) Asuransi tambahan penyakit kritis (perlindungan 

terhadap 49 jenis penyakit kritis). 

(b) Asuransi tambahan kecelakaan diri/PA (Perlindungan 

terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan). 

(c) Asuransi tambahan TPD (Perlindungan terhadap cacat 

tetap total akibat penyakit atau kecelakaan). 

(d) Asuransi manfaat tunai harian rawat inap (perlindungan 

terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat 

inap di rumah sakit). 

(3) Takafulink Salam juga memberikan manfaat bebas premi, 

seperti: 

(a) Asuransi tambahan payor term (manfaat yang 

memberikan pembebasan premi jika pemegang polis 

meninggal dunia). 

(b) Asuransi tambahan payor CI (Manfaat yang 

memberikan pembebasan premi jika pemegang polis 

terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis). 

(c) Asuransi tambahan payor TPD (manfaat yang 

memberikan pembebasan premi jika pemegang polis 

menderita cacat tetap total akibat penyakit atau 

kecelakaan). 

b) Manfaat Investasi yang Optimal 
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Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam 

memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan 

selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Takafulink 

Salam menawarkan 4 jenis investasi yang dapat 

dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan. 

(1) Istiqomah (pasar uang dan sukuk) 

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi: 

(a) Minimal 80% : efek pendapatan tetap syariah. 

(b) Maksimal 20% : instrumen pasar uang syariah. 

(2) Mizan (Balanced) 

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi: 

(a) 50%-70%: Efek pendapatan tetap syariah 

(b) 20%-40%: saham syariah. 

(c) Maksimal 20%: instrumen pasar uang syariah. 

(3) Ahsan (balanced Aggresive) 

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi: 

(a) 20%-40%: efek pendapatan tetap syariah. 

(b) 50%-70%: saham syariah. 

(c) Maksimal 20%: instrumen pasar uang syariah. 

(4) Alia (Aggresive) 

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi: 

(a) Minimal 80% : saham syariah. 

(b) Maksimal 20% instrumen pasar uang syariah. 
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2) Mekanisme Pengelolaan Takafulink Salam 

a) Sebagian kontribusi yang disetorkan akan dialokasikan 

untuk tujuan investasi yang menggunakan mekanisme 

satuan unit, dimana harga satuannya disebut sebagai nilai 

unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari bursa dengan 

menggunakan metode pasar yang berlaku untuk setiap 

instrumen investasi (yang akan dipublikasikan setiap ari 

kerja berikutnya). 

b) Ujroh (biaya akuisisi) akan dikenakan dari kontribusi yang 

disetorkan pada awal-awal tahun kepesertaan. 

c) Tabarru’ (biaya asuransi) dan biaya administrasi dikenakan 

setiap bulan dengan memotong saldo unit (besarnya tabaru’ 

ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin dan besarnya 

manfaat takaful yang diambil). 

d) Biaya administrasi sebesar Rp.25.000 per bulan, dipotong 

dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2. 

e) Tidak ada biaya penarikan. 

f) Biaya free look, pengalihan dan penarikan hanya akan 

dikenakan jika melakukan transakssi tersebut.
12

 

 

 

 

                                                           
12

 Ibid. 
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b. Takafulink Salam Cendekia 

Takafulink Salam Cendekia merupakan produk investasi 

murni syariah, memberikan manfaat dana pendidikan yang optimal 

bagi sang buah hati. 

1) Manfaat Takafulink Salam Cendekia 

a) Menyediakan Dana Pendidikann 

Takafulink Salam Cendekia menyediakan manfaat dana 

pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. 

b) Memberikan Perlindunga Asuransi  

(1) Peserta (anak) 

Memberikan manfaat perlindungan asuransi 

kepada anak sebagai peserta sejak usia 30 hari dengan 

manfaat santuan yang sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Payor (pemegang polis) 

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang 

polis, yaitu: 

(a) Payor Term jika pemegang polis meninggal dunia. 

(b) Payor TPD (Total Permanent Disability) jika 

pemegang polis menderita cacat tetap total akibat 

penyakit atau kecelakaan. 

c) Memberikan manfaat tambahan  
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(1) Peserta (Anak) 

(a) Personal Accident, asuransi tambahan kecelakaan 

diri (perlindungan terhadap risiko meninggal dunia 

karena kecelakaan). 

(b) Cash Plan, asuransi manfaat tunai harian rawat inap 

(perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus 

menjalani rawat inap di rumah sakit). 

(2) Payor (pemegang polis) 

Hanya mendapatkan Payor CI (Critical illness) jika 

pemegang polis terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit 

kritis. 

d) Memberikan Investasi yang Optimal 

Memberikan nilai investasi optimal dengan komposisi 

investasi:
13

 

 

Alokasi 

Investasi 

Jenis Investasi 

Istiqamah Mizan Ahsan 

Efek 

Pendapatan 

Tetap Syariah 

Min. 80% 50%-70% 20%-40% 

Saham Syariah  20%-40% 50%-70% 

Pasar uang 

syariah 

Maks. 20% Maks. 20% Maks.20% 
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 Ibid  
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c. Fulnadi (Takaful Dana Pendidikan) 

Merupakan program asuransi untuk perorangan bermaksud 

menyediakan dana pendidikan untuk cita buah hati yang 

didambakan. Program takaful untuk perencanaan dana pendidikan 

bagi putra atau putri hingga ke jenjang sarjana. 

1) Manfaat Asuransi Dana Pendidikan 

a) Jika peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, anak 

sebagai penerima hibah mendapatkan: 

(1) Tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) dan 

beasiswa selama 4 tahun di perguruan tinggi. 

b) Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian 

berakhir, peserta mendapatkan: 

(1) Nilai tunai. Seluruh dana di rekening tabungan 

peserta yang berasal dari saldo tabungan dan bagian 

keuntungan atas hasil investasinya (mudharabah). 

c) Jika anak sebagai penerima hibah meninggal sebelum 

seluruh tahapan diterima, peserta atau ahli waris 

mendapatkan: 

(1) Nilai tunai. 

(2) Santunan sebesar 10% dari manfaat takaful awal (premi 

taunan x masa perjanjian). 

d) Jika peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian, 

polis bebas premi dan ahli waris mendapatkan: 
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(1) Santunan sebesar 50% dari manfaat takaful awal 

(jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total 

karena kecelakaan) atau 100% dari manfaat takaful 

awal (jika meninggal karena kecelakaan). 

(2) Nilai tunai 

e) Anak sebagai penerima hibah mendapatkan: 

(1) Tahapan masuk TK, SD, SMP, SMA, PT. 

(2) Beasiswa setiap tahun sejak peserta mengalami 

musibah s/d 4 tahun di perguruan tinggi. 

f) Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam 

pemberian beasiswa di perguruan tinggi peserta mengalami 

musibah 

(1) Meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena 

kecelakaan, ahli warisnya akan menerima nilai 

tunai. 

(2) Meninggal karena kecelakaan, ahli warisnya akan 

menerima nilai tunai dan santunan sebesar 50% dari 

manfaat takaful awal. 

(3) Penerima hibah akan tetap menerima beasiswa 

sampai yang bersangkutan 4 tahun di perguruan 

tinggi.
14
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 PT.Asuransi Takaful Keluarga  Bandar Lampung, Brosur Produk Takaful 
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2. Produk Takaful Kumpulan 

Macam-macam produk takaful yang mengandung unsur kumpulan 

diantaranya: 

a. Fulmadicare  

Produk Takaful Kesehatan Kumpulan Fulmedicare adalah 

suatu program asuransi kesehatan kumpulan (Group Health 

Insurance) yang merupakan proteksi ekonomi bagi Perusahaan 

dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi para 

karyawan beserta keluarganya sehingga dapat membantu 

Perusahaan dalam mengendalikan biaya jaminan kesehatan.  

Dengan konsep syariah yang berdasarkan prinsip ta’awun 

(tolong menolong), Fulmedicare dapat dirancang sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan  dengan memperhatikan batas-batas asuransi. 

b. Takafuk Al-Khairat Kumpulan 

Program Takaful Al Khairat adalah suatu program asuransi 

yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada 

ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa 

perjanjian.
15
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 Ibid  
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E. Pelaksanaan Akad Tabarru’ Di PT.Takaful Keluarga Bandar 

Lampung 

Akad tabarru’ adalah perjanjian antara satu pihak dengan pihak 

yang lain tanpa menghaapkan imbalan apapun serta dilandasi dengan sikap 

tolong-menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan. 

Walaupun pada dasarnya akad tabarru’ tidak mencari keuntungan dan 

tidak mengharapkan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di 

Indonesia, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip 

tolong menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga 

pengelola dana. 

Dengan adanya akad tabarru’ ini berarti peserta asuransi telah 

melakukan persetujuan dan perjanjian dengan pihak perusahaan sebagai 

pengelola untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana unuk dikelola 

dan di manfaatkan untuk membantu peserta lain apabila mengalami 

kerugian, akad tabarru’ ini memiliki prinsip yaitu saling menanggung 

sesama peserta asuransi.  

Dengan mekanisme dana di asuransi syari'ah premi yang 

dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening yaitu rekening tabungan 

peserta dan rekening tabarru’ peserta sebagai dana tolong-menolong. 

Dana tabarru’ merupakan sebagian dari kontribusi risiko peserta yang 

diniatkan untuk saling tolong-menolong diantara para peserta yang 
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digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, 

selanjutnya dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan.
16

 

Akad tabarru’ merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak 

yang bersifat nirlaba sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan 

komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong 

dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan tabarru’ tidak boleh 

mensyaratkan imbalan apapun. Dana tabarru’ ini haram untuk ditarik 

kembali karena dapat disamakan dengan hibah. 

Pihak perusahaan akan mendapatkan ujrah dari pengelolaan dana 

tabarru’ tersebut yang dikumpulkan dari para peserta. Karena para peserta 

telah mempercayai perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dan 

dana tersebut merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan. 

Implementasi akad takafuli dan tabarru’ dalam sistem asuransi 

syari'ah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi 

dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka 

premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan 

satunya lagi rekening tabarru’. Sedangkan untuk produk yang tidak 

mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayar akan 

dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru’. Keberadaan rekening 

tabarru’ menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar 

ketidakjelasan (ke-gharar-an) asuransi dari pembayaran klaim. Maisir atau 
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judi tidak berlaku dalam asuransi takaful karena premi yang disetor ke 

perusahaan bila mana kontraknya habis atau bila peserta mengundurkan 

diri dana yang disetorkan tidak hilang.
17

 

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dalam PT. Asuransi 

Takaful Keluarga Bandar Lampung terbagi menjadi dua sistem yaitu 

sistem pada produk saving (tabungan), dan sistem pada produk non saving 

(tidak ada tabungan). 

1. Sistem pada produk saving (ada unsur tabungan) 

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara 

teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung 

kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah 

minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi dibayarkan oleh 

peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda. 

a. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik 

peserta yang dibayarkan bila : 

1) Perjanjian berakhir 

2) Peserta mengundurkan diri 

3)  Peserta meninggal dunia 

b. Rekening tabarru’ yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah 

diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan 

saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila : 
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1) Peserta meninggal dunia 

2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) 

2. Sistem pada produk non saving 

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam 

rekening tabarru’ perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah 

diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling 

menolong dan saling membantu dan dibayarkan bila : 

a)  Peserta meninggal dunia 

b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).
18

 

3. Manfaat Asuransi (manfaat takaful) 

a. Manfaat Takaful pada produk tabungan 

Manfaat takaful yang akan diperoleh peserta takaful atau ahli 

warisnya adalah sebagai berikut : 

1) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa 

perjanjian. Maka ahli warisnya akan memperoleh : 

a) Dana rekening tabungan yang telah disetor 

b) Bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah 

dari rekening tabungan. 

c) Selisih dari manfaat takaful awal (rencana 

menabung) dengan premi yang sudah dibayar. 

2) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian 

berakhir, maka peserta akan memperoleh : 
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a) Dana rekening tabungan yang telah disetor. 

b) Bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah 

dari rekening tabungan. 

b. Manfaat takaful pada produk non saving 

1) Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa 

perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana 

santunan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah 

yang direncanakan peserta. 

2) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta 

akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru’ 

yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah.
19

 

 

Pelaksanaan asuransi pada Takaful keluarga Bandar Lampung, 

surplus dana tabarru’ dikembalikan sebagian kepada peserta melalui 

mekanisme mudharabah (bagi hasil). Akad yang mendasari kontrak 

asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung adalah akad tabarru’, di 

mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu (kontribusi/premi) 

tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima 

kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. Hal ini tentu akan sangat 

berbeda dengan akad dalam asuransi konvensional. Dalam  asuransi 

konvensional, akad yang digunakan adalah akad mu’awadhah, yaitu suatu 
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perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain 

berhak menerima pengganti dari pihak yang diberinya. 

Dalam praktiknya pelaksanaan akad tabarru’ pada Takaful 

Keluarga telah sesuai dengan syariah, karena dari pihak perusahaan dalam 

melayani nasabahnya yang ingin membeli produk pertama-tama 

ditawarkan terlebih dahulu dan menjelaskan semua bentuk akad kepada 

calon nasabah asuransi. Sehingga segala ketentuan akad yang telah 

disepakati tercantum dalam polis asuransi.
20

 

Sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional no 53 tentang akad 

tabarru’ pada asuransi syariah disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 

dan 2, dikatakan bahwa (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.
21

 

Dengan demikian, sesuai fatwa yang berlaku maka sudah tentu 

pihak perusahaan meletakkan semua akad tabarru’ pada semua produk 

yang terdapat di PT.Takaful Keluarga baik dalam produk yang bersifat 

individu maupun produk yang bersifat kumpulan. Sehingga dana tabarru’ 

yang terkumpulpun dibedakan dalam pembukuan rekeningnya atau disebut 

sebagai dana khusus. Dan setiap peserta asuransi takaful dibebankan dana 
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tabarru’, karena dengan adanya dana tabarru’ ini untuk mengkaver 

apabila peserta mengalami musibah.  

Disinilah fungsi dan manfaat dana tabarru’ yaitu sebagai dana 

cadangan yang apabila diantara para peserta mengalami musibah. Maka 

dana klaim diambil dari dana tabarru’ yang dipotong dari rekening 

tabungan peserta setelah dikurangi oleh biaya pengelolaan. Dana tabarru’ 

yang telah diberikan dengan niat ikhlas oleh semua peserta asuransi yang 

bertujuan untuk tolong-menolong dan peserta yang memberikan dana 

tabarru’ ini hanya mengharapkan pahala dari Allah swt saja.  

Beberapa ulama di dewan syari'ah nasional (DSN-MUI) 

berpendapat bahwa dana yang sudah diikhlaskan sebagai tabarru’ tidak 

boleh pada saat bersamaan ada akad mudharabah (bagi hasil), karena ada 

kaidah syara’ yang tidak membenarkan ada dua akad dalam satu 

perjanjian. Pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa tidak dibenarkan 

suatu akad tabarru’ diubah menjadi akad tijarah “mudharabah”. 

Walaupun pendapat ini dibantah oleh ulama, namun sebagian ulama 

berpendapat bahwa dibenarkan pada satu perjanjian, di mana ada akad 

mudharabah, dan pada saat bersamaan di dalamnya juga terdapat akad 

tabarru’. 

Dalam fatwa DSN-MUI dengan jelas mengatur ketentuan dalam 

akad tijarah dan akad tabarru’, sebagai berikut : 

a. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila 

pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya 
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sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan 

kewajibannya. 

b. Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.
22

 

 

Pada ketentuan tentang akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi 

akad tijarah, yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang berlaku bagi 

peserta asuransi. Jika peserta asuransi telah menyetorkan dana premi 

dalam bentuk akad tabarru’ berupa hibah, maka peserta tersebut tidak 

boleh merubah akadnya menjadi pembayaran premi dengan akad tijarah. 

Pada ketentuan dana premi tabarru’ dapat diinvestasikan, maksudnya di 

sini adalah bahwa pihak perusahaan asuransi selaku pengelola dana premi 

tersebut dibolehkan untuk melakukan investasi di bidang-bidang dan 

dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam.
23

 

Sistem operasionalnya asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung 

adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi 

antara para pesertanya. Perusahaan asuransi Takaful Keluarga Bandar 

Lampung diberikan kepercayaan, amanah oleh para peserta asuransi. 
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