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A. Pendahuluan 

Dunia bisnis berkembang terus seiring laju 
perkembangan zaman. Namun demikian, ibarat dua 
sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan, keberadaan 
risiko juga senantiasa menyertainya. 

Bahkan, bukan hanya dalam ranah bisnis, 
perkembangan gaya hidup telah menuntut manusia 
untuk memiliki risiko dalam semua lini kehidupan. 
Lalu, mereka mulai memikirkan untuk mengalihkan 
tanggung jawab atas risiko itu kepada pihak lain. Hal 
ini kemudian dikenal dengan istilah asuransi. 

Tidak terkecuali di dunia Islam, masyarakat muslim 
juga mengaplikasikan asuransi dengan beberapa 
usaha penyesuaian agar tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip syariah, yang kemudian disebut 
sebagai asuransi syariah. 

Pada mulanya para ulama menamai asuransi ini 
dengan sebutan at-ta’min at-ta’awuni, atau jaminan 
saling tolong-menolong. Menekankan kepada kita 
bahwa asuransi bukanlah hanya sebagai bisnis 
komersil, melainkan juga suatu sikap peduli terhadap 
orang lain. Dalam hal ini, apabila salah satu anggota 
mengalami suatu musibah, maka yang lain juga akan 
ikut membantu melalui dana tabarru’/derma secara 
sukarela. 

Lalu bagaimana pandangan fiqih terhadap 
asuransi? Bagaimana diskusi para ulama terkait 
hukum asuransi? Dan apa saja usaha dalam rangka 
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melakukan penyesuaian terhadap asuransi agar tidak 

bertentangan dengan syariah? 

B. Cikal-bakal Asuransi dalam Islam 

1. Diyat ‘Aqilah 

Hal yang dianggap sebagai cikal bakal konsep 
asuransi dalam Islam adalah diyat ‘aqilah. Diyat 
‘aqilah berasal dari kebiasaan suku Arab jauh 
sebelum Islam datang (571 M). Diyat ‘aqilah ini 
kemudian dituangkan dalam konstitusi pertama di 
dunia Islam, yang dibuat langsung oleh Rasulullah 
saw yang dikenal dengan konstitusi Madinah (622 

M).  

Diyat ini sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab 
sejak zaman dahulu, yaitu jika salah satu anggota 
suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris 
korban akan dibayar uang darah (ad-diyat) sebagai 
kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. 
Saudara terdekat dari pembunuh tersebut disebut 
dengan ‘aqilah. 

Pada perkembangan selanjutnya, dengan 
datangnya Islam, sistem ‘aqilah ini disahkan menjadi 
bagian dari hukum Islam. Landasannya adalah 
keputusan Nabi saw ketika terjadi pertengkaran 
antara dua wanita dari suku Hudzail. Hadits tersebut 
adalah sebagai berikut: 

قال: »اقْ تَ تَ َلْت اْمَرأَََتِن ِمْن ُهَذْيٍل،   -رضي هللا عنه-عن أيب ُهرَْيرة  
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ا ِِف بَْطِنَها فَاْخَتَصُموا إََل  فرَمت إحدامها األخرى حبجر، فَ َقتَ َلت َْها َومَ 
َجِنيِنَها    -صلى هللا عليه وسلم-النَِّبِي   ِديََة  أَنَّ  فَ َقَضى رسول هللا: 

 )متفق عليه( َوَقَضى ِبِديَِة املرأة على َعاِقَلِتَها -َعْبد ، أَْو َولِيَدة   -ُغرَّة  
Abu Hurairah ra berkata: dua orang perempuan 
dari suku Hudzail bertengkar, kemudian salah satu 
di antaranya melempar batu kepada yang lain 
sampai ia dan janin yang dikandungnya meninggal, 
kemudian ahli waris korban mengadukan masalah 
ini kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw 
memberikan putusan bahwa diyat untuk janin yang 
dikandung adalah berupa pembebasan terhadap 
budak laki-laki atau budak perempuan. Beliau 
memberikan putusan bahwa kompensasi atas 
kematian tersebut adalah diyat yang dibayarkan 
oleh ‘aqilah-nya. Ahli waris dan keluarganya yang 
akan menerimanya. (H.R. Bukhari Muslim) 

2. Kafalah Yatim 

Selain diyat ‘aqilah, hal yang menjadi cikal-bakal 
asuransi syariah adalah kafalah al-yatim. Nabi saw 
bersabda: 

َوأَََن وََكاِفُل الَيِتيِم "  َعْن َسْهٍل، قَاَل: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ئًا  "ِِف اجلَنَّةِ  نَ ُهَما َشي ْ )رواه    َهَكَذا َوَأَشاَر ِِبلسَّبَّابَِة َوالُوْسَطى، َوفَ رََّج بَ ي ْ

 البخاري(
Artinya: “Saya dan orang yang menanggung anak 
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yatim di surga kelak akan seperti ini.” Nabi saw 
mengatakan demikian seraya berisyarat dengan 
jari telunjuk dan jari tengahnya sambil 
merenggangkan sedikit antara keduanya. (H.R. 
Bukhari) 

Hadits di atas kemudian menjadi dalil naqli 
disyariatkannya kafalah dalam Islam. Adapun yang 
dimaksud dengan kafalah, menurut Hanafiyah adalah 
sebagai berikut: 

 ِإََل ِذمَِّة اأْلَِصيِل ِِف اْلُمطَالََبةِ َضمُّ ِذمَِّة اْلَكِفيِل 
Dihimpunnya tanggungan orang yang ditanggung 
kepada tanggungan orang yang  menanggungnya 
dalam hal terjadi tuntutan. 

Sedangkan menurut Malikiyah, pendapat yang 
masyhur di kalangan Syafi’iyah, dan Hanabilah, 
kafalah adalah: 

 أَْن يَ ْلَتزَِم الرَِّشيُد ِبِِْحَضاِر بََدٍن َمْن يَ ْلَزُم ُحُضورُُه ِِف ََمِْلِس اْْلُْكمِ 
Menggantikannya orang yang menanggung dari 
penghadiran badan orang yang ditanggungnya di 
muka hukum . 

Sedangkan yang dimaksud dengan kafalah al-
yatim, Abu al-Faraj berkata: 

 َوأما َكَفاَلة اْلَيِتيم فمعناها اْلقيام أبَْمره وتربيته 
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Adapun kafalah al-yatim, maknanya adalah 

mengurusi urusannya dan mendidiknya. 

Hal ini kemudian menjadi sandaran terhadap 
aplikasi asuransi syariah di masa kontemporer. 

C. Hukum Asuransi 

Konsep dan perjanjian asuransi merupakan jenis 
akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa 
pertama perkembangan fiqih Islam. Hal ini 
menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat 
tentang hukum asuransi menurut syariat Islam. 

Perbedaan pendapat bermunculan dari pada 
ulama fiqih masa kini (mu’ashirah). Di antara mereka, 
ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, 
dan sebagian yang lainnya melarang dan 
mengharamkannya. Ada pula kelompok yang 
mengharamkan asuransi hanya pada sebagian 
macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu 
saja. 

1. Pendapat yang Mengharamkan 

Di antara para ulama yang memandang 

keharaman asuransi adalah sebagai berikut: 

a. Ibnu Abidin  

Ibnu Abidin (w 1252 H) seorang ulama dari 
kalangan Hanafiyyah dianggap orang pertama di 
kalangan fuqoha yang mendiskusikan masalah 
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asuransi. Beliau adalah seorang ulama bermazhab 
Hanafi, yang mengawali untuk membahas asuransi  
dalam karyanya yang populer, yaitu Hasyiyah 
Ibnu’Abidin, Bab Jihad. 

Beliau menulis, ‘’Telah menjadi kebiasaan bila para 
pedagang menyewa kapal dari seorang Harby, 
mereka membayar upah pengangkutannya. Di 
samping itu, ia juga membayar sejumlah uang untuk 
seorang Harby yang berada di negeri asal penyewa 
kapal, yang disebut sebagai sukarah ‘premi asuransi’ 
dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai 
kapal yang disewanya itu, apabila musnah karena 
kebakaran, atau kapal tenggelam, atau dibajak dan 
sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu 
menjadi penanggung sebagai imbalan uang yang 
diambil dari para pedagang itu. Penanggung itu 
mempunyai wakil yang mendapat perlindungan 
(musta’man) yang di negeri kita berdiam di kota-kota 
pelabuhan Negara Islam atas seizin penguasa. Si 
wakil tersebut menerima premi asuransi dari 
pedagang, dan apabila barang-barang mereka 
tertimpa peristiwa yang disebutkan di atas, maka dia 
(si wakil) yang membayar kepada para pedagang 
sebagai uang pengganti sebesar uang yang pernah di 
terimanya.1 

 

1 Ibnu Abidin, Hasyiyah Ibnu’ Abidin, Beirut, Darul 
kutub Al-Ilmiyah, Damaskus, 2003. jilid 11 hal 476 
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Kemudian ia mengatakan, “Yang jelas, menurut 
saya, tidak boleh (tidak halal) bagi si pedagang itu 
mengambil uang pengganti dari barang-barangnya 
yang telah musnah, karena yang demikian itu 
termasuk iltizamu ma lam yalzam2 “mewajibkan 
sesuatu yang tidak wajib”. ’’Dengan ungkapan inilah, 
sehingga Ibnu ‘Abidin dianggap orang pertama di 
kalangan fuqaha yang membahas masalah asuransi. 

b. Muhammad al-Ghazali 

Dalam kitabnya Al-Islam wal Manahiji Al-
Isytirakiyah, Muhammad al-Ghazali seorang ulama 
dari Mesir mengatakan bahwa asuransi itu 
mengandung riba, karena beberapa hal : 

1. Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang 
premi dikembalikan kepada terjamin dengan 
disertai bunganya dan ini adalah riba. Apabila 
jangka waktu yang tersebut di dalam polis 
belum habis dan perjanjian diputuskan, maka 
uang premi dikembalikan dengan dikurangi 
biaya-biaya administrasi. Dan, muamalah 
semacam itu dilarang oleh hukum agama 

 

478 

2 Muhammad Abdul Mun’in, Mausu’atul Iqtishad Al-
Islamiy. Mesir, Darul kitab Al-Mishri, 1996 hlm: 359. 
Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, 
Damaskus, Darul Fikri, 1984, cet 1 jilid 4, hlm 441 
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(syara’). 
2. Ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin 

pada waktu terjadinya peristiwa yang 
disebutkan di dalam polis, juga tidak dapat 
diterima oleh syara’. Karena, orang-orang yang 
mengerjakan asuransi bukan syarikat di dalam 
untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain 
ikut memberikan sahamnya dalam uang yang 
diberikan kepada terjamin. 

3. Perusahaan asuransi di dalam kebanyakan 
usahanya, menjalankan pekerjaan riba 
(pinjaman berbunga, dan lain-lainnya). 

4. Perusahaan asuransi di dalam usahanya 
mendekati pada usaha lotre, di mana hanya 
sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat 
mengambil manfaat. 

5. Asuransi dengan arti ini merupakan salah satu 
alat untuk berbuat dosa. Banyak alasan uang 
dicari-cari guna mengorek keuntungan dengan 
mengharap datangnya peristiwa yang tiba-tiba.3 

c. Yusuf al-Qaradhawi 

Al-Qaradhawi, Ulama dan Guru Besar Universitas 
Qatar dalam kitabnya Al-Halal Wal Haram Fil Islam 
mengatakan bahwa asuransi (konvensional) dalam 

 

3 Muhammad al-Ghazali, Al-Islam wal Munaahiji Al-
Isytiraakiyah, kairo, Darul Kutub, 1996 hlm 29 
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praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah Islam. Ia mencontohkan dalam 
asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota 
membayar sejumlah uang (x rupiah misalnya) setiap 
tahun. Apabila dia bisa lolos dari kecelakaan, maka 
uang jaminan itu hilang (hangus). Sedangkan, si 
pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang 
tersebut dan sedikit pun ia tidak mengembalikannya 
kepada anggota asuransi itu. Tetapi bila terjadi suatu 
kecelakaan, maka perusahaan akan membayar 
sejumlah uang yang telah diperjanjikan bersama.  

Usaha semacam ini, kata al-Qaradhawi, sama 
sekali jauh dari watak perdagangan dan solidaritas 
bersyarikat.  

Al-Qardhawi juga menunjuk contoh dalam 
asuransi jiwa. Apabila anggota asuransi itu 
membayar sejumlah uang (Rp 2.000.000 misalnya) 
pada periode pertama kemudian mendadak 
meninggal dunia, maka dia akan mendapat 
pengembalian sejumlah uang tersebut dengan 
penuh, tidak kurang satu sen pun. Tetapi kalau dia 
bersyirkah dalam berdagang tadi, maka dia akan 
memperoleh pengembalian sejumlah uang yang 
disetor pada periode itu ditambah dengan 
keuntungannya.  

Kemudian apabila dia berkhianat kepada 
perusahaan, dan tidak bisa lagi membayar untuk 
periode-periode berikutnya, padahal dia sudah 
pernah membayar sebagian, maka sejumlah uang 
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yang disetor itu (atau sebagian besarnya) akan 

hilang. Ini adalah suatu perjanjian (akad) yang rusak.4 

d. Wahbah az-Zuhaili 

Wahbah Az-Zuhaili ulama ahli fiqih, Guru Besar 
Universitas Damaskus Syria dalam kitabnya Al-Fiqih 
Al-Islami Wa Adilatuhu mengatakan bahwa pada 
hakikatnya akad asuransi termasuk dalam ‘aqd 
gharar, yaitu akad yang tidak jelas tentang ada 
tidaknya sesuatu yang diakadkan. Padahal, Nabi 
Muhammad saw, melarang jual beli gharar. Jika 
diqiyaskan pada akad pertukaran harta, maka akad 
asuransi memberi kesan gharar seperti gharar yang 
terdapat dalam akad jual beli.  

Akad asuransi bersama (mutual) juga merupakan 
akad pertukaran harta. Ia juga termasuk gharar, 
sebagaimana gharar yang terjadi di kebanyakan akad 
pertukaran harta. Ahli syariah memasukkannya ke 
dalam kelompok aqd-qharar. Ini di sebabkan akad 
asuransi itu adalah untuk kejadian yang akan datang 
yang belum pasti diketahui atau tidak diketahui 
terjadinya, karenanya gharar melekat dan menyatu 
dalam praktik dan akad asuransi. Oleh karena itu, 
kata az-Zuhaili, tidak halal (haram) bagi seorang 

 

4 Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, Al-Halal wal 
Haram Fil Islam, Dar al-Fikr, beirut, 1996. hlm 476-
477 
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pedagang dan bagi seorang mukmin mengambil 
ganti rugi dari harta, yang diberikan oleh perusahaan 
asuransi. Karena, itu jaminan yang cacat dan batal 
menurut ukuran syara’.5 

e. Lembaga-lembaga Fatwa 

Pandangan-pandangan ulama yang dituangkan 
dalam pendapat lembaga Internasional maupun 
nasional, muktamar atau fatwa oleh majelis majma’ 
dan atau ormas Islam yang memandang keharaman 
asuransi antara lain: 

1. Muktamar Ekonomi Islam, bersidang pertama 
kali tahun 1976 M di Mekah, dihadiri sekitar 
200 ulama, profesor syari’ah, dan pakar-pakar 
ekonomi dari berbagai negara muslim. Dalam 
keputusannya tentang asuransi, muktamar 
berkesimpulan bahwa asuransi konvensional 
hukumnya haram karena mengandung riba 
dan gharar.6 

2. Majma’ al-Fiqih al-Islami al’-Alami (Kesatuan 
Ulama Fiqih Dunia) bersidang pada tahun 1979 
M di Mekah. Keputusan mayoritas ulama; 

 

5 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu, 

Dar al-Fikr, Damaskus 1984. jilid 4 hlm 455-459 

6 Ahmad Muhammad al-Assal, Fathi Ahmad Karim, 
An-Nidzam Al-Iqtishad Fil Islam Mabadiuhu wa 
Ahdafuhu, kairo 
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asuransi jenis perniagaan haram hukumnya, 
baik asuransi jiwa maupun yang  lainnya. 

3. Majelis Ulama Kesatuan Besar, dalam 
musyawarah pada tahun 1977 M, di Arab 
saudi. keputusannya: asuransi jenis 
perniagaan hukumnya haram. 

4. Majma’al-Fiqih al-Islami, sekali lagi bersidang 
pada tanggal 28 desember 1985 di Jeddah, 
memutuskan pengharaman asuransi jenis 
perniagaan (konvensional). Majma’ fiqih 
menyerukan agar seluruh umat islam dunia 
menggunakan asuransi ta’awuni.7 

5. Fatwa jawatan kuasa kebangsaan malaysia, 
pada tanggal 15 juni 1972, Insurance Nyawa 
(asuransi jiwa) sebagaimana yang dijalankan 
oleh perusahaan asuransi sekarang adalah 
muamalat yang fasid karena tidak sesuai 
dengan prinsip-prinsip Islam, di mana akadnya 
mengandung gharar, judi, dan riba, maka 
hukumnya menurut islam adalah haram.8  

2. Pendapat yang Menghalalkan 

Sebagian ulama kontemporer memandang bahwa 

 

7 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih al- Islam Wa Adillatuhu, 
Damaskus, Darul Fikri, 1984, jilid 5, hlm 3423 

8 Syarikat Takaful Malaysia, Buku Panduan Pendirian 
Syarikat Takaful Malaysia, 1984, hlm.62 
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asuransi pada dasarnya tidak bertentangan dengan 
syariah sehingga hukumnya boleh. Berikut sebagian 
ulama yang dimaksud berserta argumen-
argumennya: 

a. Abdul Wahab Kholaf 

Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo ini 
mengatakan bahwa asuransi itu boleh, sebab 
termasuk akad mudharabah. Akad mudharabah 
dalam syariat Islam ialah perjanjian persekutuan 
dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan 
oleh satu pihak dan dengan tenaga dipihak yang lain. 
Demikian pula dalam asuransi, orang berkongsi 
(nasabah), memberikan hartanya dengan jalan 
membayar premi, sementara dari pihak lain 
(perusahaan asuransi) ‘’memutarkan” harta tadi, 
sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal 
balik, baik bagi nasabah maupun bagi perusahaan, 
sesuai dengan perjanjian mereka.  

Pendapat Syekh Abdul Wahab dalam majalah 
Hiwaul Islam No 11 tahun V11 ditutupnya dengan 
kesimpulan bahwa perikatan asuransi jiwa adalah 
akad yang sah, berguna bagi para anggota (nasabah), 
bagi perusahaan asuransi, bagi masyarakat dan tidak 
merusak seseorang. Juga tidak memakan harta 
seseorang dengan tidak benar, melainkan 
merupakan tabungan, koperasi, dan memberikan 
kecukupan bagi kepentingan nasabah yang usianya 
telah lanjut dan kepentingan ahli warisnya, ketika ia 
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tiba-tiba meninggal dunia. Syariat Islam hanya 
mengharamkan yang merusak atau yang bahayanya 
lebih besar dari manfaatnya. 

b. Mustafa Ahmad az-Zarqa,  

Mustafa az-Zarqa, Guru Besar Universitas Syiria, 
yang cukup produktif dalam menulis seputar 
ekonomi Islam ini berpendapat, jika di antara 
anggota sebuah asuransi sebelum preminya selesai 
diangsur, maka kepadanya dibayar penuh oleh 
perusahaan asuransi sebesar uang yang telah 
diperjanjikan. Asuransi semacam ini tidak 
mengandung tipuan bagi kedua belah pihak, karena 
itu hukum syara’ membolehkan.  

Az-Zarqa lebih lanjut mengatakan bahwa sistem 
asuransi ini memberi keamanan dan ketenangan hati 
bagi para anggotanya. Bagi az-Zarqa, kebolehannya 
karna tidak ada gharar. Perikatan asuransi dipandang 
sebagai prinsip yang dharuri menurut syara’ dan 
harus di praktikkan di lingkungan pegawai negeri, 
yaitu peraturan pensiun dan pendapatan pegawai.  

Peraturan pensiun dan gaji pegawai negeri 
merupakan hukum kebendaan umum pada zaman 
kita ini, bagi pegawai negeri yang relatif sedikit dan 
terbatas. Ketika pegawai telah mencapai usia lanjut, 
menurut peraturan pensiun, maka dialihkan 
statusnya sebagai pensiunan dan tidak lagi sebagai 
pegawai yang menerima gaji bulanan secara penuh 
seperti biasa. Namun, dia akan memperoleh 
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sejumlah uang yang diterima setiap bulan dari hasil 
pemotongan gaji bulannya selama ini, sesuai dengan 
masa kerja, dan dia akan terus- menerus 
memperoleh tunjangan pensiun selama hidup, 
betapa pun panjang umurnya. Dan, bahkan setelah 
yang bersangkutan mati pun akan berpindah kepada 
keluarganya. Az-Zarqa kemudian bertanya, ’’lalu 
apakah bedanya sistem pensiun tersebut dengan 
asuransi jiwa?’’ 

Ulama Hukum Islam telah menetapkan bahwa 
dalam sistem pensiun tidak melihat syubhat apa pun 
atau suatu noda dipandang dari sudut syariah. 
Bahkan, Sebaliknya, mereka memandang sebagai 
prinsip yang mendesak dalam sistem kepegawaian 
negeri dan mengandung maslahat umum. Dimana 
syariat, akal, dan undang –undang mengharuskan 
untuk menyantuni para pegawai negeri yang bekerja 
bagi kepentingan negara, setelah mereka menjadi 
lemah dan untuk kesejahteraan keluarga dalam 
suatu masa tertentu, setelah mereka meninggal 
dunia. Mengapa sistem pensiun ini diterima, sedang 
perikatan lainnya yang serupa di perlukan diantara 
manusia tidak di perbolehkan? 

Az-Zarqa lalu mengambil kesimpulan bahwa 
sistem asuransi pensiun dalam bentuknya yang 
umum, menjadi bukti bolehnya dalam dalil-dalil 
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syariat islam yang sesuai dengannya.9      

c. Abdullah Alu Mahmud 

Abdullah bin Zaid Alu Mahmud seorang ulama 
yang juga pernah menjabat sebagai Kepala 
Pengadilan dan Urusan Agama di Qatar memandang 
bahwa asuransi selain asuransi jiwa hukumnya boleh 
seperti asuransi kecelakaan, kerugian dalam bisnis, 
dan lain-lain. Beliau meng-qiyas-kan asuransi kepada 
dhaman al-majhul atau dhaman ma lam yajib yaitu 
akad untuk berkomitmen menanggung sesuatu yang 
belum diketahui atau sesuatu yang bukan 
tanggungannya yang mana dalam pandangan Imam 
Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hal 
tersebut dibolehkan. 

Adapun biaya premi yang dibayarkan oleh nasabah 
menurutnya adalah sebagai kompensasi dari rasa 
aman dan tenang terhadap risiko yang dapat 
merugikannya. Menurutnya rasa aman dan 
ketenangan itu dianggap sebagai sesuatu yang 
memiliki harga. 

Selain itu, asuransi meskipun mengandung gharar 
atau jahalah akan tetapi kadarnya sedikit. Sebab 
gharar yang ada pada asuransi tidak menyebabkan 
perselisihan atau adanya pihak yang dirugikan. Di 

 

9 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Life and 
General, Gema Insani, Jakarta, 2004 hlm.76 
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samping itu saat pihak asuransi harus membayar 
dana klaim kepada nasabahnya atas suatu kerugian 
atau kecelakaan, beban tersebut tertutupi oleh 
keuntungan dari hasil memutar dana nasabah yang 
dikumpulkannya.10 

d. Muhammad Hasan Alu asy-Syaikh 

Ulama asal Saudi yang juga merupakan anggota 
Haiah Kibar al-‘Ulama Kerajaan Arab Saudi ini 
memandang asuransi hukumnya halal sebab akad 
dalam asuransi bukanlah akad pertukaran antara dua 
harta (dana premi dari nasabah dan dana klaim dari 
pihak asuransi). Melainkan uang premi yang 
dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan 
asuransi adalah kompensasi atas rasa aman terhadap 
risiko bukan kompensasi atas dana klaim yang akan 
diberikan oleh pihak asuransi kepada nasabah 
tertanggung jika terjadi sesuatu. Oleh karenanya 
tidak ada riba dan gharar di sini.11 

e. Rofiq Yunus al-Mishri 

 

10 Abdullah bin Zaid Alu Mahmud, Majmu’ah ar-
Rasail, jilid 4, h. 31 

11 Muhammad Hasan Alu Syaikh, ‘Aqd at-Ta’min at-
Tijari li at-Ta’widh ‘an adh-Dharar, Haqiqatuhu wa 
Ahkamuhu, Majallah al-Jam’iyyah al-Fiqhiyyah as-
Sa’udiyyah, Vol. 8 tahun 2011, h. 284 
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Seorang peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi Islam 
di Jeddah Arab Saudi ini juga berpendapat bahwa 
asuransi pada hakikatnya adalah akad untuk membeli 
rasa aman. Di mana menurutnya rasa aman terhadap 
risiko keuangan dapat dianggap sebagai sesuatu yang 
dapat ditransaksikan sebagaimana Hak Kekayaan 
Intelektual, keduanya adalah hal yang abstrak dan 
dianggap memiliki nilai ekonomis sehingga sah 
dijadikan sebagai objek akad perniagaan. 

f. Lembaga Fatwa Mesir 

Lembaga Fatwa  Mesir atau Daarul Iftaa al-
Mishriyyah mengeluarkan fatwa terkait asuransi 
bahwa asuransi dengan segala jenis dan macamnya 
hukumnya boleh dan halal. 

Sebagaimana fatwa yang ditulis oleh Syekh Ali 
Jum’ah dalam laman resmi Daarul Iftaa Mesir 
menyebutkan bahwa asuransi pada dasarnya adalah 
akad tabarru’ atau semacam iuran sosial yang 
dikumpulkan oleh nasabah kepada pihak asuransi 
untuk menanggung risiko kerugian yang menimpa 
sebagian nasabahnya. Oleh karenanya, gharar dalam 
asuransi dimaafkan sebab ada pada akad 
sosial/tabarru’. 

Di samping itu menurutnya asuransi tidak 
disebutkan hukumnya dalam al-Qur’an dan Sunnah 
sehingga untuk menggali hukumnya dapat merujuk 
kepada ‘urf dan mashlahah mursalah, di mana 
asuransi pada hari ini menjadi kebutuhan dan 
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kemaslahatan banyak orang. 

Bahkan dalam fatwa tersebut Syekh Ali Jum’ah 
menganjurkan dan mendorong agar asuransi dapat 
menjangkau lebih luas lagi lapisan masyarakat agar 
manfaat dan kemaslahatannya dapat dirasakan lebih 
banyak orang.12 

3. Ringkasan Dalil 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan dalil 
dan argumen dari kedua kubu ulama baik yang 
mengharamkan atau yang menghalalkan adalah 
sebagai berikut: 

a. Dalil Haram 

1) Gharar 

Kedua pihak -nasabah dan perusahaan asuransi- 
sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah yang 
harus dibayarkan, nasabah tidak mengetahui berapa 
kali ia harus membayarkan premi sampai ia bisa 
melakukan klaim, begitu juga perusahaan asuransi 
tidak mengetahui klaim akan dibayarkan ataukah 
tidak, karena semuanya dikembalikan kepada risiko 

tidak pasti yang akan menimpa nasabah.  

Gharar yang terdapat dalam asuransi ini dianggap 

 

واألشخاص 12 الممتلكات  على   diakses ,(dar-alifta.org) الفتاوى  -  التأمين 
pada tanggal 10 Juni 2021 

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=12166&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_-_%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=12166&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_-_%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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tidak dapat ditolerir dikarenakan ia bukan sesuatu 
yang bersifat sangat dibutuhkan, setiap orang dapat 
hidup dengan tenang dan nyaman walaupun ia tidak 
mempunyai hubungan apapun dengan perusahaan 
asuransi.  Karena syarat agar diperbolehkannya suatu 
transaksi yang didalamnya terdapat unsur gharar 
adalah apabila transaksi tersebut tidak 
diperbolehkan maka masyarakat akan berada dalam 
kesusahan (masyaqqah). 

2) Riba 

Unsur riba dalam asuransi konvensional terjadi 
ketika antara nasabah dan perusahaan asuransi telah 
terjadi tukar-menukar uang yang merupakan barang 
ribawi secara tidak kontan dengan jumlah yang tidak 
sama, maka dalam hal ini telah terjadi riba nasa’ dan 
riba fadhl. Di saat nasabah membayarkan kewajiban 
preminya, sementara belum terjadi klaim, di sini 
telah terjadi riba nasa’. Adapun riba fadhl terjadi 
ketika nasabah melakukan klaim, pada saat itu 
nasabah mendapatkan jumlah nominal berbeda dari 

jumlah premi yang ia setorkan. 

Begitu juga halnya dengan investasi yang 
dilakukan perusahaan asuransi konvensional dengan 
dana yang terkumpul dari nasabah melalui premi, 
baik dengan cara deposito berjangka dan sertifikat 
deposito di bank-bank konvensional,  sertifikat BI, 
saham dibursa efek, obligasi, unit penyertaan 
reksadana, pinjaman polis, pinjaman hipotik, 
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maupun investasi langsung yang sebagian besar 

menggunakan sistem ribawi.  

3) Qimar 

Qimar atau Maisir (judi) ialah adanya unsur 
spekulasi/untung-untungan (mukhatharah) di mana 
keuntungan dan kerugian antar pihak-pihak yang 
terlibat dikaitkan terhadap sesuatu yang tidak dapat 
diprediksi. Dalam asuransi, pihak nasabah 
membayarkan sejumlah premi kepada pihak 
perusahaan atas dasar bahwa pihak perusahaan akan 
memberikan ganti rugi apabila peristiwa yang telah 
disepakati terjadi. Maka dapat dilihat, adanya 
ketidaktahuan akan siapa yang akan mendapatkan 
keuntungan, karena keuntungan tersebut 
disandarkan kepada peristiwa yang belum tentu 
terjadi. 

b. Dalil Halal 

1) Hukum Asal Muamalah 

Tidak terdapat teks syariah baik al-Qur’an maupun 
sunnah yang secara eksplisit menyebutkan asuransi 
oleh karenanya, hukumnya dikembalikan kepada 
hukum asalnya yaitu halal selama tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariah. 

2) ‘Urf dan Mashlahah Mursalah 

Oleh karena tidak disebutkan hukum asuransi 
dalam al-Qur’an dan Sunnah, sehingga untuk 
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menggali hukumnya dapat merujuk kepada ‘urf dan 
mashlahah mursalah, di mana asuransi pada hari ini 
menjadi kebutuhan dan kemaslahatan banyak orang 
untuk memitigasi risiko keuangan sebagai bentuk 
perencanaan keuangan di masa depan. 

3) Asuransi adalah akad Mudharabah 

Menurut Abdul Wahab Khalaf asuransi pada 
dasarnya menjalankan prinsip akad mudharabah 
yang dibolehkan dalam Islam. Dalam asuransi, 
nasabah memberikan hartanya dengan jalan 
membayar premi, sementara dari pihak lain 
(perusahaan asuransi) ‘’memutarkan” harta tadi, 
sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal 
balik, baik bagi nasabah maupun bagi perusahaan, 
sesuai dengan perjanjian mereka. 

4) Qiyas kepada dhaman al-majhul 

Sebagian ulama meng-qiyas-kan asuransi kepada 
dhaman al-majhul atau dhaman ma lam yajib yaitu 
akad untuk berkomitmen menanggung sesuatu yang 
belum diketahui atau sesuatu yang bukan 
tanggungannya yang mana dalam pandangan Imam 
Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hal 
tersebut dibolehkan. 

5) Gharar dalam Asuransi dimaafkan 

Gharar yang ada dalam asuransi adalah gharar 
yang dibolehkan sebab dianggap tidak berpotensi 
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menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak akad. 
Di samping itu penetapan premi yang dibayar oleh 
nasabah dan besaran klaim yang dijanjikan 
perusahaan asuransi sudah melalui proses 
perhitungan yang matang dengan 
mempertimbangkan segala aspek sehingga gharar-

nya masih terukur. 

Adapun menurut Syekh Ali Jum’ah, asuransi pada 
dasarnya adalah akad tabarru’ atau semacam iuran 
sosial yang dikumpulkan oleh nasabah kepada pihak 
asuransi untuk menanggung risiko kerugian yang 
menimpa sebagian nasabahnya. Oleh karenanya, 
gharar dalam asuransi dimaafkan sebab ada pada 
akad sosial/tabarru’. 

6) Asuransi adalah akad terhadap rasa aman 

Rasa aman terhadap risiko keuangan dapat 
dianggap sebagai sesuatu yang dapat ditransaksikan 
sebagaimana Hak Kekayaan Intelektual, keduanya 
adalah hal yang abstrak dan dianggap memiliki nilai 
ekonomis sehingga sah dijadikan sebagai objek akad 

perniagaan. 
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