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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga 

Bandar Lampung 

Harta Hak milik dalam arti sebenarnya tidak hanya sekedar aset 

biasa, akan tetapi memiliki arti yang sangat luas harta merupakan sejumlah 

aset yang tidak berwujud dan dapat mengalir serta memiliki nilai-nilai 

ekonomi, kepemilikan harta sesungguhnya adalah Allah SWT manusia 

hanya sebagai khalifah di muka Bumi ini yang diberikan amanah untuk 

menjaga dan melestarikannya. 

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan sangatlah berperan 

dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional serta 

membantu mensejahterakan masyarakat.  

Asuransi merupakan sebuah kebutuhan dasar bagi manusia, karena 

kecelakaan, dan kerugian yang berbentuk financial maupun non financial 

memerlukan santunan. Asuransi sebagai organisasi penyantun masalah-

masalah yang bersifat menyeluruh, seperti kematian, cacat, kebakaran, 

banjir, badai, dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan 

transportasi, serta kerugian financial yang disebabkannya. Risiko-risiko 

kerugian tersebut tidaklah bisa hanya mengandalkan dan tergantung pada 

sukarelawan dan tindakan pemerintah saja, kenyataan ini menuntut 
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asuransi untuk diperlukan sebagai kebutuhan dasar manusia pada ruang 

lingkup dari kegiatan-kegiatan dan situasi yang di alami manusia. 

Fenomena asuransi sangatlah unik ditengah-tengah masyarakat 

modern sekarang, apalagi Indonesia sudah termasuk dalam arus ekonomi 

ASEAN yang mengharuskan masyarakatnya lebih bekerja keras, kreatif 

dan penuh inovatif. Sistem asuransi memungkinkan perolehan manfaat 

yang lebih baik lagi. Bersamaan dengan itu, semangat solidaritas pun 

dipupuk melalui iuran kebajikan (tabarru’) peserta asuransi takaful dan 

semakin banyak peserta semakin banyak pula tabarru’nya. Sistem 

tabarru’ dan bagi hasil (mudharabah) yang ditetapkan dalam pola 

operasional asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung mengharuskan 

adanya transparansi di dalam status dana dan pengelolaannya. Demikian 

pula dalam hal kontribusi biaya pengelolaannya, yang disisihkan sedikit 

dari premi tahun pertama saja.  

Ditetapkan dengan jelas dan menjadi bagian dari kesepakatan 

peserta. Sejak awal peserta mengetahui dengan jelas komponen premi 

yang disetorkan, yaitu tabarru’ (iuran kebajikan), tabungan hak mutlak 

peserta, dan kontribusi biaya pengelolaan 30 persen premi tahun pertama. 

Peserta dapat melihat perkembangan nilai tunai polis dari waktu ke waktu 

yakni akumulasi tabungan dan bagi hasilnya. Ketika peserta bermaksud 

mengundurkan diri dalam masa perjanjian Asuransi karena sesuatu hal, 

nilai tunai yang dapat diterimanya dapat dihitung nilainya dan jelas 

sumbernya (berasal dari tabungan dan bagi hasilnya). Demikian pula 
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perundang-undangan ketika klaim meninggal yang diterima oleh ahli waris 

peserta, terdiri dari manfaat asuransi atau santunan kebajikan (bersumber 

dari tabarru’-tabarru’ peserta), tabungan yang disetorkan dan bagi hasil 

tabungannya itu. Dalam hal investasi, selain pertimbangan profitabilitas, 

kesesuaian usaha dengan ketentuan takaful merupakan faktor penentu 

keputusan investasi. 

Di dalam asuransi Takaful yang sebenarnya terjadi yakni saling 

bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri. 

Perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan (amanah) oleh para 

peserta, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan 

kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. 

Dalam melaksanakan akad tabarru’ perusahaan Asuransi Takaful 

Keluarga Bandar Lampung tampaknya telah mengikuti ketentuan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad 

Tabarrru’ pada Asuransi Syariah. Dilihat dari penetapan dana tabarru’ 

yang terletak pada semua produk asuransi, dalam hal ini pada perusahaan 

asuransi takaful terletak pada produk yang bersifat individual maupun 

kumpulan. 

Dalam setiap iuran premi dari seorang peserta yang masuk ke 

perusahaan Takaful langsung dipecah menjadi dua bagian, yaitu : 
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1. Rekening peserta, yaitu rekening tabungan peserta 

2. Rekening peserta khusus, yaitu uang yang diniatkan sebagai dana 

kebajikan (tabarru’) dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat 

takaful) kepada ahli waris, bila ada peserta yang ditakdirkan meninggal 

dunia. Besarnya rekening peserta khusus tergantung pada tingkat usia 

dan jangka waktu pertanggungan. Rekening ini besarnya antara 5 

sampai 30 persen dari iuran premi, semakin tua usia peserta maka 

semakin besar tabarru’nya. 

Mekanisme premi tanpa unsur tabungan dilakukan dengan setiap 

premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, 

yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebajikan atau tabarru’ 

guna membayar klaim kepada peserta bila terjadi musibah atas harta benda 

peserta mengalami kerugian. 

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. 

Dalam pelaksanaan asuransi akad tabarru’ yang menggunakan 

prinsip syari'ah dengan akad tabarru’ yaitu niat tolong menolong pada 

sesama peserta apabila ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan 
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tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga 

apabila Allah SWT mentakdirkan kita lebih dahulu mendapat musibah.  

Tabarru’ berasal dari kata tabarraa yatabarru’ tabarrauan, yang 

artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut 

mutabari (dermawan). Niat tabarru’ merupakan alternatif uang yang sah 

dan diperkenankan. Tabarru’ bermaksud memberikan dana kebajikan 

secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta, 

ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah.  

Pelaksanaan akad tabarru di PT Asuransi Takaful Keluarga Bandar 

Lampung tampaknya sudah sesuai dengan prinsip syari'at Islam dengan 

cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya hal-hal yang 

dilarang agama seperti adanya unsur gharar, maisir, dan riba. Sebab usaha 

asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung dalam prakteknya lebih 

menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan riba, kemudian 

menghidupkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha. Tidak 

adanya gharar bisa dilihat pada adanya kejelasan sumber dana untuk 

membayar setiap klaim yang akan diambil dari tabungan khusus tabarru’, 

rekening tabungan dan hasil investasi. Maisir atau 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. 
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B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru’ 

Pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung 

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat telah menjadi satu 

kekuatan tersendiri bagi perkembangan Islam baik secara kultural maupun 

secara struktural (kelembagaan). Sejarah membuktikan bahwa Islam di 

Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun dan mengukir 

sejarah ditanah air Indonesia. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam. 

Dalam Islam sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak akan optimal 

karena ada unsur keterpaksaan, unsur ikhlas harus ditanamkan bagi semua 

masyarakat khususnya bagi semua pelaku asuransi. Dalam Islam bukan 

hanya materi saja yang dicari tapi niai-nilai yang lain harus dipupuk 

seperti persaudaraan, silaturahim, tolong-menolong (ta’awun) dan lain 

sebagainya. Jika semua ini terwujud kehidupan bermasyarakat akan 

harmonis dan terciptanya kesejahteraan.  

Dalam bisnis Islam segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali yang 

diharamkan, jadi segala bentuk transaksi bisnis mulai dari permodalan, 

penjaminan, sampai penjualan serta pembagian hasil bisnis, selama tidak 

menyalahi aturan syariah maka diperbolehkan. 

Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk 

memproteksikan keadaan dimasa akan datang yang belum pasti terjadi atas 

sebuah risiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. 

Menghadapi masa yang akan datang merupakan bukan sesuatu yang dapat 
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dipungkiri oleh seseorang, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan 

terjadi belum jelas realitanya. Ini dikarenakan realita dari kehidupan 

manusia berjalan secara terikat oleh masa lalu, masa sekarang, dan masa 

yang akan datang. Seseorang tidak dapat memastikan apakah masih hidup 

atau masih dalam keadaan sehat dalam seminggu yang akan datang? Atau 

apakah harta yang dimilikinya akan terhindar dari bencana atau tidak? 

Dalam hal ini manusia hanya dapat merencanakan dan 

memprediksi kejadian dimasa yang akan datang, sedang kepastian hanya 

ada ditangan Allah SWT yang maha kuasa atas segalanya. Dari sini 

manusia dituntut untuk membaca terhadap kejadian atau keadaan alam 

semesta agar dapat diambil pelajaran  dari peristiwa-peristiwa tersebut, 

dengan demkian manusia dapat melangkah kedepan dengan membawa 

harapan-harapan yang lebih baik lagi 

Jika semua peserta asuransi maupun pihak perusahaan faham 

tentang berasuransi secara syariah dan tidak menganggap mudah dan 

meremehkan sebuah akad perjanjian, maka tidak akan ada yang merasa 

dirugikan. Jika semua manusia taat dan teliti kepada semua yang 

ditentukan sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits Nabi maka manusia itu 

tidak akan tergelincir dalam kegiatan ekonomi yang salah dan melanggar 

koridor Islam. Disamping itu, kita sebagai manusia paham tentang nilai-

nilai atau teori ekonomi Islam yang menjadi dasar untuk membangun 

umaat ini menjadi sejahtera maka kita akan menjalankannya dengan penuh 

semangat. Nilai-nilai untuk membangun ekonomi Islam itu diantaranya: 
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a. Adl (keadilan) 

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya 

adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap mahluk 

ciptaannya dengan secara dzalim, akan tetapi dilakukan secara merata 

dan adil. Manusia sebagai khalifah di muka Bumi mempunyai 

kewajiban untuk menjamin sumber daya untuk diarahkan pada 

kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat dari padanya 

secara adil dan baik. 

Dalam Islam keadilan merupakan nilai penting yang harus ada 

dalam setiap elemen kegiatan manusia. Menegakkan keadilan dan 

memberantas kedzoliman merupakan risalah para Rasul, ajarannya 

yang selalu mengajak kepada kebaikan. dalam Islam tidak mendzalimi 

dan dizdolimi, implikasi dari ekonomi Islam itu adalah bahwa pelaku 

ekonomi tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi jika hal 

tersebut merugikan orang lain atau merusak alam.  

Dalam berasuransipun harus didasari dengan nilai keadilan baik 

itu peserta asuransi maupun pihak perusahaan agar tidak terjadi 

kedzoliman dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua 

asuransi yang menyangkut bahaya pada jiwa manusia baik mengenai 

anggota badan maupun kesehatan harus dilindungi secara eksklusif 

oleh badan Negara sebagi khalifah dalam suatu negara yang harus 

memberikan perlindungan dan keadilan pada masyarakatnya. 
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b. Khilafah (pemerintah) 

Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman bahwa manusia 

diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya seorang pemimpin 

yang diberikan amanah atau tanggung jawab untuk memimpin dan 

memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini khalifah atau 

seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh bagi masyarakatnya guna 

membangun kepemimpinan yang bersifat saling memahami diantara 

pemimpin dan masyarakatnya.  

c. Takaful  

Islampun memberikan sebuah contoh yang simpel bagi para 

individu untuk saling mengerti memahami guna mencapai 

kesempurnaan Islam yaitu dengan cara mencintai saudaranya lebih 

besar dari pada mencintai diri sendiri.  Jaminan masyarakat (social 

insurence) inilah yang memberikan atau mengajarkan kepada 

masyarakat untuk memahami dan membantu satu sama lain, dari segi 

materil maupun non material (ma’nawiy)  

Didalam takaful ada juga yang harus dijabarakan seperti 

jaminan untuk pemilik dan penglola dari sumber daya setiap individu, 

dan setiap individu bisa mengembangkan sumber daya ekonominya 

akan tetapi dalam mengembangkan sumber daya tidak diperbolehkan 

memonopoli barang untuk kepentingan pribadi. Jaminan bagi amar 

ma’ruf nahi munkar ini suatu keawajiban bagi setiap individu untuk 

menjalankan prilaku yang baik dan meninggalkan suatu prilaku yang 



100 
 

menyimpang, guna mencegah terjadinya suatu perpecahan antara 

individu satu dengan individu yang lainya, maka dari itu amar ma;ruf 

nahi mungka inilah yang harus dan benar – benar diperhatikan. 

 

 

 


