
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pada era modern ini, perkembangan dan pertumbuhan masyarakat 

sangat cepat sekali. Masalah yang timbul juga banyak dan tak terduga. 

Salah satu ciri dari masa ini adalah berkembang pesatnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, di samping juga didukung oleh munculnya 

semangat globalisasi. Masalah-masalah kontemporer bermunculan banyak 

sekali, bak jamur dimusim hujan. Ini disebabkan perkembangan 

masyarakat yang begitu pesat dan pengaruh dunia Barat terhadap dunia 

Timur. Di antara isu-isu yang muncul ada yang berkaitan dengan isu 

seputar demokratisasi, hak asasi, gender, dan keadilan ekonomi-sosial. Di 

sisi lain, muncul lembaga-lembaga ekonomi baru yang sebelumnya secara 

formal dalam dunia Timur belum terlembagakan dalam sebuah institusi, 

seperti lembaga perbankan dan asuransi. Kedua lembaga ini, di dunia barat 

merupakan barang lama yang telah ada dan telah menjadi salah satu 

instrumen sekaligus mesin ekonomi pada era modern. Sebagai imbas dari 

proses globalisasi, kedua instrumen ini diboyong kedunia Islam. Maka 

menjadi tugas hukum Islam untuk menindaklanjuti ataupun dalam wujud 

“pengislaman” kedua lembaga/institusi keuangan tersebut. 

 Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara 

rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis 



kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan booming-nya 

semangat revolusi industri di kalangan masyarakat Barat, banyak tuntutan 

untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau 

aktivitas ekonomi. Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrumen dalam 

pertumbuhan industri merasa bahwa aktivitas di pabrik tidak hanya 

sekedar untuk kepentingan ekonomi tanpa risiko. Tetapi sebaliknya 

mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, 

keselamatan jiwanya benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang 

bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Sehingga secara psikologis, 

ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas 

ekonominya, di samping risiko yang selama ini dikhawatirkan dapat 

dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi suatu yang tidak 

memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam 

aktivitas ekonomi. Maka pilihan yang tepat terdapat pada institusi 

asuransi.
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 Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak 

dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil 

temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat 

pencerahan (reinaissance). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan 

bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut 

pada masa sekarang (kini). Dasar yang menjadi semangat operasional 

asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya 
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hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau 

golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk 

pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif. 

 Asuransi sebagai perusahaan modern merupakan hasil temuan 

dunia barat yang diadopsi ke dunia Timur dengan landasan utamanya 

adalah nilai-nilai ekonomi dan kapitalis. Tak heran, jika dalam dunia 

asuransi Barat nilai utama yang dikedepankan adalah nilai ekonomi 

(economic value). Seorang yang masuk sebagai nasabah sebuah 

perusahaan asuransi, akan mempunyai pemikiran bagaimana dia 

mendapatkan keuntungan dari perusahaan asuransi. Logika ini didasarkan 

pada semangat revolusi industri yang berkembang di dunia Barat.
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 Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti 

sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia 

mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individual ataupun 

risiko kelompok. Masyarakat medern sampai saat ini, mempunyai 

kandungan risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-

waktu yang lampau karena kemajuan teknologi disegala bidang. Kemajuan 

teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia 

dapat menimbulkan risiko yang semakin luas.
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 Apabila ditinjau dari kurun waktu mula jadinya asuransi dan 

kegiatan asuransi di Indonesia, sesungguhnya belum terlalu lama, sehingga 

masih merupakan suatu lembaga yang relatif baru. Meskipun secara 

autentik tidak dapat dibuktikan bahwa dasar-dasar asuransi sudah dikenal 

dan ada dalam nilai-nilai kebudayaan dan tata pergaulan asli di Indonesia, 

tetapi ternyata asuransi dapat hidup dan diterima sebagai suatu hal yang 

wajar dalam tata pergaulan masyatakat indonesia secara luas. Dapat 

diterimanya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia dapat ditelaah dari 

berbagai aspek dan sisi. 

 Pertama, dapat ditinjau dari sisi dan aspek nilai serta arti 

pentingnya asuransi dan lembaga asuransi dalam bidang perekonomian 

pada umumnya. Secara umum memang dapat disebutkan bahwa asuransi 

dan lembaga asuransi itu adalah merupakan lembaga ekonomi, yaitu 

sebagai lembaga peralihan risiko. Dengan demikian, maka asuransi adalah 

merupakan suatu kebutuhan dalam tata pergaulan ekonomi, terutama 

pergaulan ekonomi internasional. 

 Kedua, dari sisi sosial budaya, meskipun asuransi belum dapat 

diterima secara mutlak, tetapi nilai manfaatnya sudah mulai dapat diterima 

oleh masyarakat, khusus melalui mekanisme kerja asuransi sosial. 

Diterimanya hal tersebut oleh masyarakat tidak lain karena pada asuransi 

sosial mengandung pula unsur-unsur kebersamaan/gotongroyong yang 

merupakan sesuatu yang mempunyai nilai khusus pada masyarakat. 



 Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di 

Indonesia ialah sejak berlakunya kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya KUHD Belanda di 

Indonesia adalah atas dasar asas konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 

No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku 

pada tanggal 1 Mei 1848. 

 Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada 

paruh akhir tahun 1994. Yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful 

Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT 

Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-

385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai 

oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang 

diperoleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, 

Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Depertemen Keuangan, dan 

Pengusaha Muslim Indonesia. 

 Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syari’ah masih 

mendasarkan legalitasnya pada undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang 

Perasuransian. Dalam kitab undang-undang hukum dagang pasal 246, 

yaitu : “asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung 

mengaitkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu 

premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin 

akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”. 



 Landasan hukum di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum 

yang kuat bagi asuransi syari’ah karena tidak mengatur keberadaan 

asuransi berdasarkan prinsip syari’ah, serta tidak mengatur teknis 

pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. 

 Secara hukum positif yang berlaku peraturan perundang-undangan 

yang mengatur bisnis asuransi dapat dikelompokkan dalam dua (2) 

kelompok, yaitu :  

 Pertama, hukum private asuransi, yang dalam bahasa Inggris 

disebut Incurance Act adalah hukum privat yang mengatur mengenai 

asuransi itu sendiri, sepreti obyek asuransi, kepentingan dalam asuransi, 

orang yang diperbolehkan menutup asuransi, kontrak asuransi dan lain-

lain. 

 Kedua, hukum publik asuransi adalah hukum yang mengatur badan 

usaha yang menyelenggarakan usaha asuransi, hal-hal yang diatur antara 

lain : jenis asuransi, bidang usaha, kepemilikan dan lain sebagainya. 

 Dalam perindustrian asuransi di Indonesia, jumlah perusahaan 

perasuransian yang telah berdiri sampai dengan data per 31 juli 2001 

adalah sebanyak 312 perusahaan yang memiliki izin unsaha untuk 

beroperasi, yaitu yang terdiri atas 175 perusahaan asuransi dan perusahaan 

reasuransi, dan 137 perusahaan penunjang asuransi. Dari perusahaan 

asuransi dan reasuransi yang ada terdiri dari 61 perusahaan asuransi jiwa, 

105 perusahaan asuransi kerugian, 4 perusahaan reasuransi, 2 perusahaan 



penyelenggara program asuransi sosial dan jamsostek, dan 3 perusahaan 

penyelenggara asuransi untuk PNS, TNI, dan Polri. 

 Penduduk yang mendiami Negara Republik Indonesia pada 

umumnya beragama Islam sehingga memerlukan asuransi untuk 

melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Mereka 

mebutuhkan perlingdungan dari asuransi. Hal itu bukan berarti tidak 

menyakini takdir yang mereka akan hadapi dengan usaha (ikhtiar). 

 Sejak tahun 1994, industri perasuransian mulai dimasuki oleh 

asuransi syari’ah, yaitu asuransi syari’ah takaful. Meskipun pada awalnya 

pendirian perusahaan asuransi syari’ah ini menjadi kontradiksi pendapat 

tentang kehalalan atas usaha tersebut, yaitu disatu pihak ada kalangan 

orang Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qadha 

dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Mereka beranggapan bahwa 

kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah dan 

merupakan hal yang tidak dapat ditolak. Namun dipihak yang lain bagi 

sebagian umat Islam beranggapan bahwa setiap manusia juga 

diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan
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 Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru, dan 

belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur fiqh klasik. Pembahasan 

asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase 
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lahirnya ulama kontemporer.
5
 Para ahli hukum Islam (fuqaha) menyadari 

sepenuhnya bahwa status hukum asuransi syari’ah belum pernah di 

tetapkan oleh para pemikir hukum Islam di zaman dahulu. Pemikiran 

asuransi dimaksud, muncul ketika terjadi akulturasi budaya antara Islam 

dengan budaya Eropa.
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 Karena itu, solusi yang tampak sebagai prakarsa warga masyarakat 

Islam adalah pembentukan asuransi syari’ah dan saat ini sudah 

berkembang pesat. Hal dimaksud dimulai dengan berdirinya asuransi 

takaful Indonesia tahun 1994,  dan kini ada 14 (empat belas) perusahaan 

asuransi syari’ah. Walaupun asuransi syari’ah begitu marak, belum ada 

literatur lengkap tentang bisnis yang dapat menjadi rujukan standar 

praktisi dan akademisi dibidang asuransi syari’ah. Karena itu, yang terjadi 

selama ini kajian ilmiah yang ada hanya terdapat dibeberapa jurnal atau 

makalah-makalah seminar ekonomi syari’ah.
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 Namun dalam hal ini keberadaan asuransi syariah di Indonesia 

secara konstitusi masi sangatlah lemah dan masih perlu adanya political 

will (kebijakan politik) yang mengdukung dari pemerintah Indonesia saat 

ini. Ini terlihat dengan belum adanya peraturan setingkat undang-undang 

yang secara khusus mengatur tentang asuransi syari’ah di Indonesia. 

Secara stuktural, landasan operasional asuransi syari’ah di Indonesia 

                                                           
5
 Ibid, Hlm 10. 

6
 Ibid, Hlm 24. 

7
 Ibid, Hlm 33. 



masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian 

secara umum (konvensional).
8
  

 Ada beberapa buku yang telah membahas tentang masalah asuransi 

syari’ah, antara lian : dalam buku “Asuransi Dalam Perspektif Hukum 

Islam” AM. Hasan Ali, Membahas tentang asuransi syari’ah dengan 

mempokuskan pembahasannya pada konsep dasar hukum islam dan 

hubungannya dengan realita kekinian, asuransi dalam perspektif ekonomi 

konvensial-sejarah, konsep dan praktiknya, landasan, pendapat ulama dan 

akad yang membentuk asuransi syari’ah. 

 Dalam buku “Hukum Asuransi Syari’ah”  Zainuddin Ali, 

Menguraikan terkait pengertian asuransi syari’ah dalam makna takaful, at-

ta’min, dan at-tadhamun. Menganalisis filosofi asuransi berkenaan saling 

bertanggung jawab, kerja sama untuk saling membantu dan saling 

melindungi dari segala kesusahan. Serta menguraikan akad-akad dalam 

asuransi, baik dalam bentuk mudharabah, musyarakah, wadi’ah, 

muzara’ah, dan akad-akad jual beli yang kemudian mengungkapkan 

bahwa asuransi syari’ah takaful berimplementasi kepada berbagi hasil dan 

risiko.  

 Pesatnya perkembangan perekonomian syari’ah dewasa ini telah 

membawa pemerintah untuk semakin memperhatikan kelengkapan 

fasilitas peraturan perundang-undangan yang mendukung kelancaran 

                                                           
8
 Am. Hasan Ali, Op.Cit. Hlm. 154. 



aktivitas keseharian lembaga-lembaga ekonomi syari’ah tersebut 

khususnya dalam hal ini lembaga perasuransian. 

 Dari latar belakang tersebut penulis hendak meneliti mengenai 

dasar hukum operasional asuransi takaful di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

pokok masalah  sebagai berikut: 

Bagaimana analisa yuridis dasar hukum Islam dan hukum positif asuransi 

takaful di Indonesia ditinjau : 

1. Dari hukum Islam 

2. Dari hukum positif 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini 

bertujuan untuk: Menjelaskan bagaimana dasar hukum asuransi takaful di 

Indonesia baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum positif.  

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusunan karya ilmiah 

ini adalah : Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran di 

dalam menambah khasanah pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum 

positif yang berkaitan dengan permasalahan asuransi takaful. 

 

 



D. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis, 

pendekatan tersebut dipakai untuk menemukan asas atau doktrin 

hukum positif yang berlaku,
9
 berupa Pendapat-pendapat ahli hukum 

baik hukum Islam maupun hukum positif untuk selanjutnya dianalisa 

secara kritis. 

2. Jenis bahan hukum : 

a. Bahan hukum primer : yaitu bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan hukum Islam terkait masalah yang diteliti. 

b. Bahan hukum sekunder : yaitu bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil wawancara, dan 

lain-lain.  

3. Tekhnik pengumpulan bahan hukum 

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan. Yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum 

primer yang diambil dari hukum Islam dan hukum positif. Buku-buku 

yang secara lansung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan 

juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung 

membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding. 
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4. Teknik Analisa bahan hukum 

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa bahan hukum agar 

diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan mengunakan 

analisa data kualitatif. Dalam oprasionalnya, bahan hukum yang telah 

diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan 

mengunakan penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif dalam 

prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma 

hukum yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-

asas atau doktrin hukum.
10

 Yaitu penyusun menganalisis tentang dasar 

hukum asuransi syariah dari segi hukum Islam dan hukum positif, 

sedangkan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan 

yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.
11

 Dengan 

metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk 

mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang asuransi dalam 

hukum Islam dan hukum positif. 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali 

dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam empat 

bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling 

memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam 

skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab 

keempat, yaitu penutup. 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah untuk 

memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang 

melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk 

mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. 

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk 

menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka 

untuk memberikan penjelasan di mana posisi penulis dalam hal ini, 

dimana letak kebaharuan penelitian ini. Adapun metodologi dimaksudkan 

untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam 

penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-

langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika 

pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, 

logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka, Merupakan deskripsi umum tentang asuransi 

takaful. Di dalam bagian ini peneliti akan memaparkan tentang definisi 

asuransi takaful, sejarah asuransi takful, dasar hukum asuransi takaful 

berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, dan segala sesuatu yang 

mengatur tentang asuransi takaful. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan analisis, Bab ini disusun sebagai bagian dari 

upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam 



rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami 

tujuan dari penelitian ini, maka bab ini akan memaparkan tentang 

pembahasan dan analisis data. 

BAB IV : KESIMPULAN 

Kesimpulan dan saran, Bab ini merupakan bab terakhir dari 

pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan yang telah diuraikan 

serta akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap penting dan 

relevan. 

 

 

 


