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ABSTRAK 

 

PT. Bank Aceh Syari‟ah mengasuransikan pembiayaan nasabah dalam bentuk asuransi 

jiwa, yang dilakukan sebagai bentuk manajemen risiko yang terjadi akibat gagal bayar 

disebabkan oleh meninggalnya nasabah di masa pembiayaan berjalan yang dilakukan 

atas kerjasama PT. Bank Aceh Syari‟ah dengan perusahaan asuransi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penerapan jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan dengan 

akad murābaḥah di PT. Bank Aceh Syari‟ah serta tinjauan hukum Islam terhadap 

jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan murābaḥah di PT. Bank Aceh Syari‟ah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian 

kepustakaan (library research) yang selanjutnya penulis analisis menggunakan metode 

deskriptif analisis. Sehingga ditemukan bahwa pihak asuransi akan mengcover 

pembiayaan apabila nasabah meninggal dunia di masa pembiayaan berjalan dengan 

adanya klaim dari ahli waris nasabah. Sebaliknya apabila nasabah tidak meninggal 

dunia di masa pembiayaan berjalan sementara nasabah telah dapat melunasi 

pembiayaannya, premi asuransi jiwa yang telah disetorkan ke rekening pihak asuransi 

tidak dikembalikan lagi dan dianggap sebagai imbal jasa kafālah. Sementara pada 

kenyataannya risiko meninggalnya seseorang itu merupakan risiko yang tidak tentu, 

tidak ada yang bisa mengetahuinya. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengasuransian pembiayaan dalam bentuk asuransi jiwa yang diterapkan pada PT. Bank 

Aceh Syari‟ah tidak sesuai dengan hukum Islam terkait mekanisme pengelolaan dana 

asuransi syari‟ah. Berdasarkan konsep asuransi syari‟ah maka seharusnya pihak 

asuransi dan bank mengembalikan dana asuransi jiwa yang telah disetorkan oleh 

nasabah pada awal akad dengan dikurangi dana tabarru’ sebagai dana kebajikan antara 

sesama peserta asuransi dan imbal jasa kafālah untuk pihak asuransi dan bank. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 ا
 

Alīf 

 

tidak 

dilam-

bangkan 

tidak dilam- 

bangkan 
 ṭā‟ ṭ te (dengan ط

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ zet ظ Bā‟ b be ب

(dengan 

titik di 

bawah) 

-ain  „ koma ter„ ع Tā‟ t  te ت

balik (di 

atas) 

 Ṡa‟ ṡ ث

 

es (dengan 

titik di 

atas) 

 Gain  g Ge غ

 Fā‟ f Ef ؼ Jīm j  je ج

 Ḥā‟ ḥ ha (dengan ح

titik di 

bawah) 

 Qāf  q Ki ؽ

 Kāf k  Ka ؾ Khā‟ kh  ka dan ha خ

 Lām  l El ؿ Dāl  d de د
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 Żāl ż zet ذ

(dengan 

titik di 

atas) 

 Mīm  m Em ـ

 Nūn  n En ف Rā‟ r er ر

 Wau w We ك Zai  z zet ز

 Hā‟ h Ha ق Sīn  s es س

 Hamzah „ apostrof ء Syīn  sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ es (dengan ص

titik di 

bawah) 

 Yā‟ y ye م

 Ḍād ḍ de (dengan ض

titik di 

bawah) 

    

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a َـ

 kasrah I i ِـ

 ḍammah U u ُـ

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda  Nama Huruf  Gabungan Huruf Nama 

مَـ   fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

ك   fatḥah dan wāu Au a dan u َـ 
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Contoh: 

 kataba : كىتىبى 

 fa’ala : فػىعىلى 

 zukira : ذيًكرى  

 yazhabu : يىٍذىىبي  

 su‘ila : سيًئلى  

  kaifa : كىٍيفى  

 haula : ىىٍوؿ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

لَ …  fatḥah dan alīf … اَ

atau yā’ 

Ā a dan garis di 

atas 

مٍ ِ … kasrah dan yā’ Ī i dan garis di 

atas 

كٍ ُ … ḍammah dan 
wāu 

Ū u dan garis di 
atas 

Contoh: 

 qāla : قىاؿى 

 ramā : رىمىى

 qīla : ًقٍيلى 

 yaqūlu : يػىقيٍوؿي 

4. Tā’ marbūṭah (ة) 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua: 

1) Tā’ marbūṭah hidup 

Tā’ marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan 

ḍammah, transliterasinya adalah „t‟. 

2) Tā’ marbūṭah mati 
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Tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah „h‟. 

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl :  رىٍكضىةي ٍاألىٍطفىاًؿ 

      : rauḍatul aṭfāl 

ًديٍػنىةي اٍلمينػىوَّرىة  al-Madīnah al-Munawwarah :   اٍلمى

   : al-Madīnatul-Munawwarah 

 ṭalḥah :      طىٍلحىةي 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:  

 rabbanā :  رىبػَّنىا 

 nazzala : نػىزَّؿى  

 al-birr : الًبر  

 al- ḥajj : احلىجًٌ  

 nuʻʻima : نػيعًٌمى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu (اؿ(, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu :    الرَّجيلي  

 as-sayyidatu :  السىيًٌدىةي  

 asy-syamsu :  الشىٍمسي  

 al-qalamu :  القىلىمي  

 al-badīʻu :  البىًدٍيعي  

 al-jalālu :  اجلىالىؿي  

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah ini terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alīf. 

Contoh: 

 ta’khużūna : َتىٍخيذيٍكفى  

 ’an-nau :  النػٍَّوء 

 syai’un : شىٍيء 

 inna :  ًإفَّ  
 umirtu :  أيًمٍرتي  
 akala :  أىكىلى  

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fa’il, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 
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Contoh: 

ريالرَّازًًقٍيى   يػٍ ًإفَّ اَّللَّى َلىيوىخى  Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn : كى

   : Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

زىافى    Fa auf al-kaila wa al-mīzān : فىأىٍكفػيٍوا اٍلكىٍيلى كىاٍلًميػٍ

    : Fa auful-kaila wal-mīzān 

 Ibrāhīm al-Khalīl : ًإبٍػرىاًىٍيمي اخلٍىًلٍيل 

    : Ibrāhīmul-Khalīl 

اىىا   Bismillāhi majrahā wa mursāhā : ًبٍسًم اَّللًَّ َمىٍرىاىىا كىميٍرسى

َّلًلًَّ عىلىى النَّاًس ًحجر اٍلبػىٍيتً    Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijjul-baiti : كى

    : Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti 

ًبٍيالى مىًن اٍستىطىاعى   ًإلىٍيًو سى  : Man istaṭā‘a ilaihi sabīla. 

    : Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 Wa mā Muhammadun illā rasul : كىمىا ُميىمَّدهًإالَّ رىسيٍوؿه  

 Inna awwala baitin wuḍ iʻa linnāsi : ًإفَّ أىكَّؿى بػىٍيتو كىًضعى ًللنَّاسً  

 Lallażī bibakkata mubārakan : لىلًَّذم بًبىكَّةى ميبىا رىكىةن  

الًَّذم أيٍنًزؿى ًفٍيًو اٍلقيٍرأىفي  شىٍهري رىمىضىافى    : Syahru Ramaḍ anal-lażī unzila fih al- 

    Qur’ānu 

 Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn :  كىلىقىٍد رىاآهي ًِبأٍليفيًق اٍلميًبٍيً     

                 : Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni 
اٍلعىالىًمٍيى احلٍىٍمدي َّلًلًَّ رىبًٌ      : Alhamdu lillāhi rabbi al-ʻālamīn 

      : Alhamdu lillāhi rabbil ʻālamīn 

 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

 Contoh: 

 Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb :  نىٍصرهًمنى اَّللًَّ كىفػىٍتحه قىرًٍيبه   
عنا      يػٍ  Lillāhi al-amru jamīʻan :  َّلًلًَّ اأٍلىٍمريَجًى

      : Lillāhil-amru jamīʻan 

 Wallāhu bikulli syai’in ʻalīm :  كىاَّللَّي ًبكيلًٌ شىٍيءوعىًلٍيمه       

10. Tajwid  

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Catatan: 

  Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan perbankan syari‟ah di Indonesia terus mengalami 

peningkatan yang begitu pesat, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan jasa-

jasa perbankan syari‟ah yang semakin meningkat dan kini keberadaannya 

semakin diperhitungkan. Perkembangan perbankan syari‟ah yang begitu cepat 

telah memacu produk layanan dan jasa agar dapat terus berinovasi menciptakan 

produk-produk perbankan syari‟ah yang lebih baik juga sesuai syariat serta 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan maksimal bagi keperluan 

masyarakat.
1
 Serta dengan melihat penduduk Indonesia yang mayoritasnya 

beragama Islam tentunya bank syariah turut menjadi bagian penting dalam 

perekonomian Indonesia. 

Secara umum produk perbankan syari‟ah dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu produk penyaluran dana atau pembiayaan, produk penghimpunan dana dan 

produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa hingga saat ini salah satu produk yang banyak diminati ialah 

pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari‟ah dalam 

menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. 

Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syari‟ah, nasabah, dan pemerintah. 

Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana 

lainnya yang dilakukan oleh bank syari‟ah. Sebelum menyalurkan dana melalui 

pembiayaan, bank syari‟ah perlu melakukan analisis pembiayaan yang 

                                                             
1
Cecep Maskanul Hakim, Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap 

Dinamika Perkembangan Perbankan Syari’ah di Indonesia, Cet. I, (Banten: Shuhuf Media 

Insani, 2011), hlm. 71. 
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mendalam. Pembiayaan bukan bersifat utang piutang, akan tetapi merupakan 

suatu bentuk investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan 

usaha sesuai dengan fungsi pembiayaan.
2
 

Pembiayaan selalu berkaitan dengan kegiatan bisnis. Baik secara 

individu maupun kelompok (perusahaan), untuk kegiatan usaha yang produktif 

maupun konsumtif.
3
 Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan.
4
 

Dari sekian produk yang dikembangkan oleh Bank Syari‟ah, murābaḥah 

masih menjadi salah satu produk yang kian diminati serta mendominasi 

pembiayaan yang ditawarkan perbankan syari‟ah. Murābaḥah adalah akad jual 

beli barang oleh pihak perbankan sebagai penjual kepada pihak mitra yaitu 

nasabah pembiayaan sebagai pembeli, dengan menyatakan harga asal dari 

barang tersebut ditambah keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah 

pihak.
5
 

Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat 

ketidakpastian oleh nasabah dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank 

perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. 

Risiko pembiayaan dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang 

keputusan pembiayaan bagi setiap aparat pembiayaan, berdasarkan 

                                                             
2
Ismail, Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 103. 

3
Rahadi Kristiyanto, “Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syari‟ah Dan Aspek Hukum 

Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Syari‟ah Semarang”, Journal Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 2, 2010, Diakses melalui 

situs: http://ejournal.undip.ac.id, Pada tanggal 10 Februari 2020.  
4
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), hlm. 17. 
5
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm. 113. 

http://ejournal.undip.ac.id/
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kapabilitasnya (authorize limit) dan batas jumlah (pagu) pembiayaan yang dapat 

diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (financing line limit), serta 

melakukan diversifikasi.
6
 

Selain itu, dalam pembiayaan murābaḥah, pembayarannya dengan 

secara tempo dan melalui angsuran sesuai dengan kesepakatan. Setiap 

muamalah yang dilakukan secara tempo disyariatkan harus ada jaminan yang 

dapat dipegang oleh yang memberi kepercayaan bagi yang memberikan 

pembiayaan, dalam hal ini adalah lembaga keuangan syari‟ah. 

Adanya ketentuan dalam murābaḥah yaitu nasabah memberikan 

jaminan, dimaksudkan untuk menghindari risiko bank terhadap kemungkinan 

nasabah untuk membeli barang, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan 

bank, seperti kelalaian nasabah dalam pembayaran atau ketidakseriusan nasabah 

untuk komitmen terhadap transaksi yang telah dilaksanakan maupun risiko gagal 

bayar yang disebabkan meninggalnya nasabah dalam masa pembiayaan berjalan 

yang berakibat fatal bagi perkembangan perbankan syari‟ah dan perekonomian 

secara keseluruhan. 

Adapun ketentuan yang diberlakukan pihak perbankan terhadap nasabah 

peserta pembiayaan dalam hal ini pembiayaan murābaḥah ialah peserta 

pembiayaan harus membayar terlebih dahulu sejumlah biaya yang diantaranya: 

biaya administrasi, biaya materai, biaya pengikatan jaminan, dan biaya jaminan 

asuransi, tanpa mengurangi dari jumlah pencairan pembiayaan.
7
 

Dalam sistem perbankan, jaminan menjadi salah satu ukuran 

kemampuan kekayaan yang dimiliki nasabah pembiayaan sehingga dapat 

                                                             
6
 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 

hlm. 220. 

7
Ummi Kalsum dan Rahmi, “Restrukturisasi Pembiayaan Murābaḥah Bermasalah 

(Studi Pada BNI Syari‟ah Cabang Kendari),” Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 

Vol. 2, No. 2, Desember 2017, (Kendari: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kendari, 

2017), hlm. 64. Diakses melalui situs: https://core.ac.uk, Pada tanggal 10 Februari 2020. 

https://core.ac.uk/
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menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Dengan adanya jaminan, maka pihak 

nasabah dapat memperoleh kepercayaan dari pihak bank terhadap kemampuan 

finansial yang dimilikinya sehingga nasabah nantinya pun dianggap mampu 

mengembalikan dana pembiayaan yang dipinjamnya.
8
 Jaminan dalam 

pembiayaan memiliki dua fungsi, yang pertama untuk pembayaran utang jika 

seandainya terjadi wanprestasi atau gagal bayar dimana pihak debitur tidak 

mampu melunasi uang pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank dengan 

cara mencairkan (menjual) jaminan tersebut untuk proses pelunasan 

pembiayaan. Fungsi kedua ialah untuk mengukur seberapa besar tingkat 

pembiayaan yang dapat diberikan oleh pihak bank kepada pihak debitur.
9
 

Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang 

di dalam perjanjian kredit atau kepastian terkait akan tercapainya suatu prestasi 

dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini dapat tercipta dengan mengikat 

perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan. Sehubungan dengan 

adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau pembiayaan, maka 

secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan 

dan jaminan kebendaan.
10

 Dimana jaminan kebendaan meliputi agunan 

sedangkan jaminan perorangan meliputi jaminan kecelakaan, dan jaminan 

asuransi jiwa. 

Sampai dengan saat ini, sistem jaminan yang diterapkan dalam 

perbankan syari‟ah adalah sistem jaminan konvensional bukan sistem jaminan 

syari‟ah. Hal ini dikarenakan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

                                                             
8
Muhammad Maulana, “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syari‟ah Di 

Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah Dan Muḍārabah),” Jurnal Ilmiah Islam 

Futura, Vol. 14, No. 1, Agustus 2014, hlm. 85. Diakses melalui situs: http://jurnal.ar-raniry.ac.id, 

Pada tanggal 04 Maret 2020. 
9
Hidayatina, “Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan Terhadap Pembiayaan 

Murābaḥah Pada Perbankan Syari‟ah, (Analisis Konsep Jaminan Dan Asuransi Dalam Ekonomi 

Islam)”, Diakses melalui situs: https://neliti.com, Pada tanggal 04 Maret 2020, t.t., hlm. 124. 
10

Djuhaendah Hasan, Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, (Proyek Elips dan 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998), hlm. 70. 

http://jurnal.ar-raniry.ac.id/
https://neliti.com/
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Syari‟ah sebagai regulasi pelaksanaan perbankan syari‟ah tidak secara spesifik 

mengatur tentang jaminan syari‟ah, demikian pula peraturan pelaksana lainnya 

seperti Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam kerangka kepatuhan syari‟ah sudah 

seharusnya perbankan syariah menerapkan jaminan syari‟ah. UU No. 21 Tahun 

2008 secara tegas telah menentukan bahwa perbankan syari‟ah memiliki 

kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.
11

 Jadi sudah 

sepatutnya undang-undang perbankan syari‟ah tidak hanya mengatur tentang 

perikatan syari‟ah (akad) terutama dalam hal pembiayaan tapi juga mengatur 

tentang jaminan syari‟ah dikarenakan antara perikatan syari‟ah dengan jaminan 

syari‟ah adalah dua hal yang berkaitan erat, mengingat saat ini dalam 

pelaksanaan sistem pembiayaan di lembaga keuangan dalam hal ini perbankan  

mustahil jika tidak mensyaratkan jaminan karena setiap aktivitas pembiayaan 

pasti membutuhkan jaminan sebagai pengamanan serta untuk memberikan 

keyakinan pada pihak bank terkait kemampuan nasabah dalam hal 

mengembalikan dana pembiayaan pada saat jatuh tempo.  

Pihak perbankan membuat sistem pengamanan pembiayaan yang 

disalurkan yang dijamin oleh asuransi dari risiko pembiayaan macet, yang 

disebabkan meninggalnya nasabah peserta pembiayaan. Pengasuransian 

pembiayaan yang diberikan bank untuk melindungi pembiayaan dari 

kemungkinan tidak kembalinya pembiayaan yang telah diberikan bank kepada 

nasabah.
12

 

Sistem pengamanan pembiayaan yang dimaksud dicantumkan di dalam 

polis asuransi yang disebut dengan Klausula Bank (Banker’s Clause). Dalam 

klausula ini dinyatakan secara tegas bahwa pihak bank sebagai penerima ganti 

                                                             
11

Noor Hafidah, “Implementasi Konsep Jaminan Syari‟ah Dalam Tata Aturan UU 

Perbankan Syari‟ah”, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No. 2, Tahun 2012, hlm. 123, Diakses 

melalui situs: http://arenahukum.ub.ac.id, Pada tanggal 04 Maret 2020. 
12

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank, 

(Jakarta: Indeks, 2006), hlm. 241. 
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kerugian atas peristiwa yang terjadi atas objek pertanggungan sebagaimana telah 

tertuang dalam perjanjian asuransi tersebut. Klausula ini muncul sebagai akibat 

adanya hubungan kemitraan antara nasabah dengan bank sehingga objek 

pertanggungan menjadi jaminan. Jika terjadi peristiwa terhadap objek yang 

dipertanggungkan maka pihak asuransi yang akan membayarkan sisa 

pembiayaan nasabah kepada pihak bank.
13

 

Asuransi adalah transaksi pertanggungan dimana pihak yang menutup 

asuransi (nasabah) mengalihkan risikonya kepada pihak penanggung (asuransi). 

Pengalihan risiko itu diterima penanggung dengan mendapatkan imbalan berupa 

premi.
14

 Premi adalah sejumlah dana tertentu yang harus dibayarkan nasabah 

atau tertanggung sebagai konsekuensi dari disepakatinya perlindungan terhadap 

pembiayaan atau oleh pihak penanggung.
15

 Nasabah terlebih dahulu 

menyetorkan premi ke pihak bank selanjutnya pihak bank sebagai wakil dari 

nasabah menyerahkan premi kepada pihak asuransi. Besarnya premi tergantung 

dari jangka waktu pembiayaan dan jumlah risiko (terkait besarnya dana 

pembiayaan) yang dipertanggungkan. 

Jumlah premi asuransi yang dibayar oleh nasabah sesuai dengan jangka 

waktu pembiayaan, semakin lama jangka waktu pembiayaannya semakin besar 

jumlah pembayaran asuransinya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko atas 

pembiayaan yang diberikan oleh bank syari‟ah. 

Menurut konsep Islam, Apabila nasabah pada pembiayaan murābaḥah 

telah mampu melunasi kewajibannya membayar cicilan pembiayaan sehingga 

dia tidak melakukan wanprestasi dan tidak meninggal dunia maka sudah 

                                                             
13

Hilda Pratiwi, 2016, Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan 

Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat Banker’s Clause, Diponegoro Law 

Journal, Volume 5, No. 3, Diakses melalui situs: https://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/, 

Pada tanggal 02 Desember 2020. 
14

Syarif Arbi, Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, (Jakarta: Djambatan, 

2003), hlm. 193. 
15

Ibid, hlm. 237. 

https://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/


7 

 

 

seharusnya nasabah tersebut memperoleh haknya yaitu mendapat pengembalian 

dana premi asuransi yang telah disetorkan dengan dikurangi dana tabarru’.
16

 

Namun yang terjadi ialah ketika perjanjian kontrak telah berakhir, atau 

dengan kata lain nasabah telah melunasi kewajibannya membayar cicilan 

pembiayaan kepada pihak bank syari‟ah, premi asuransi yang menjadi salah satu 

bentuk jaminan pembiayaan yang diterima dan telah disetorkan oleh nasabah 

pada awal akad tidak dikembalikan lagi kepada nasabah. Premi tersebut 

dianggap sebagai imbal jasa yang diperoleh oleh pihak bank yang berkaitan 

dengan jaminan asuransi.
17

 

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam terkait penerapan asuransi jiwa pada pembiayaan murābaḥah ditinjau 

menurut hukum Islam dengan mengangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Jaminan Asuransi Jiwa pada Pembiayaan Murābaḥah (Suatu 

Penelitian pada PT. Bank Aceh Syari‟ah)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka ada 

beberapa permasalahan yang akan diteliti, diantaranya yaitu: 

1. Bagaimana penerapan jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan 

murābaḥah pada PT. Bank Aceh Syari‟ah? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan asuransi jiwa 

murābaḥah pada PT. Bank Aceh Syari‟ah? 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan 

murābaḥah pada PT. Bank Aceh Syari‟ah  

                                                             
16

Hidayatina, Ketentuan Premi...., hlm. 133. 
17

Ibid., hlm. 121. 
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2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jaminan asuransi jiwa 

pada pembiayaan murābaḥah pada PT. Bank Aceh Syari‟ah  

D. Kajian Pustaka 

Terdapat beberapa karya ilmiah/penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Jaminan Asuransi Jiwa pada Pembiayaan Murābaḥah”. Tujuan adanya 

kajian pustaka ini adalah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian 

ini, sehingga tidak adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, 

maka penulis perlu menjelaskan topik penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, skripsi dengan judul “Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa 

Pembiayaan Syari‟ah Berdasarkan Akad Kafālah Di Bank Muamalat Dan Akad 

Wakālah Bil Ujrah Di Bank BNI Syari‟ah Cabang Malang” oleh Shanhaz Ulfah 

Hapsari pada tahun 2015 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Penelitian 

tersebut membahas mengenai cara pengajuan klaim asuransi jiwa dalam 

aktivitas pembiayaan syari‟ah serta pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan 

akad kafālah pada Bank Muamalat yang terjadi antara pihak Bank Muamalat 

Kantor Pusat dengan pialang asuransi. Sedangkan penggunaan akad Wakālah bil 

Ujrah pada BNI Syari‟ah Cabang Malang terjadi antara pihak BNI Syari‟ah 

Kantor Pusat dengan perusahaan asuransi syari‟ah secara langsung. Dimana 

pihak bank memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syari‟ah untuk 

mengelola dana peserta dan berkewajiban melunasi hutang peserta ketika 

meninggal dunia yang dikarenakan sakit ataupun kecelakaan.
18

 

Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Muḍārabah (Studi Kasus Di Bank 

                                                             
18

Shanhaz Ulfah Hapsari, Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syari’ah 

Berdasarkan Akad Kafālah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakālah Bil Ujrah Di Bank BNI 

Syari’ah Cabang Malang, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015). 
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BNI Syari‟ah Cabang Yogyakarta)” oleh Kurnia Rusmiati pada tahun 2012 

(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Penelitian tersebut membahas tentang 

praktik penerapan jaminan di Bank BNI Syari‟ah Cabang Yogyakarta yang 

dirasa telah sesuai dengan prinsip syari‟ah serta alasan penerapan jaminan dalam 

akad pembiayaan muḍārabah adalah untuk menjaga harta serta menghindari 

penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kontrak.
19

 Jaminan 

yang dimaksudkan dalam penelitian tersebut adalah konsep jaminan yang 

umumnya diketahui oleh banyak orang yaitu jaminan berupa sertifikat tanah 

maupun barang berharga lainnya. Sedangkan penulis lebih memfokuskan 

penelitian kepada jaminan asuransi jiwa dalam pembiayaan dengan akad 

murābaḥah. 

Ketiga, skripsi dengan judul “Sistem Pertanggungan pada Penjaminan 

Bancassurance oleh Asuransi Askrida Syari‟ah menurut konsep Kafālah” oleh 

Nuraiza Zahara pada tahun 2018 (UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Penelitian 

tersebut membahas tentang sistem pertanggungan bancassurance yang 

memberikan jaminan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank 

Aceh Syari‟ah dan perusahaan Askrida Syari‟ah sebagai penanggung dengan 

menerapkan konsep kafālah. Penelitian tersebut difokuskan pada belum 

efektifnya konsep kafālah yang dijalankan oleh pihak asuransi yang terlihat dari 

imbal jasa kafālah yang belum sesuai dengan jumlah minimal yang telah 

ditetapkan oleh pihak bank.
20

 

Keempat, skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful 

Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI 

                                                             
19

Kurnia Rusmiati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad 

Pembiayaan Muḍārabah (Studi Kasus Di Bank BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta), (Skripsi UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012). 
20

Nuraiza Zahara, Sistem Pertanggungan pada Penjaminan Bancassurance oleh 

Asuransi Askrida Syari’ah Menurut Konsep Kafālah, (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 

2018). 
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Syari‟ah Boulevard Bukit Dharmo Surabaya” oleh Sugeng Hariadi pada tahun 

2017 (UIN Sunan Ampel Surabaya). Penelitian tersebut membahas tentang 

pelaksanaan asuransi takaful pembiayaan (bancassurance) serta sistem 

pengelolaan premi asuransi takaful pembiayaan (bancassurance) yang 

dibayarkan oleh nasabah selanjutnya diinvestasikan oleh PT. Asuransi Takaful 

Keluarga yang telah bekerja sama dengan BNI Syari‟ah. Pihak Bank BNI 

Syari‟ah dan PT. Asuransi Takaful Keluarga mengelola premi asuransi milik 

nasabah tersebut menggunakan akad muḍārabah dan musyārakah pada jenis 

usaha yang sesuai dengan prinsip syari‟ah.
21

 

Kelima, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kerjasama Program Asuransi 

Takaful Pembiayaan (Bancassurance) Antara PT. Asuransi Takaful Keluarga 

Dengan PT. Bank Syari‟ah Mandiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut 

Perspektif Hukum Islam” oleh Junien Prihartini pada tahun 2011 (UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau). Penelitian tersebut terfokus kepada pelaksanaan kerjasama 

program Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance), faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya kendala-kendala dalam pelaksanaan kerjasama 

tersebut, serta tinjauan ekonomi Islam terhadap program Asuransi Takaful 

Pembiayaan antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan PT. Bank Syari‟ah 

Mandiri Cabang Pekanbaru.
22

 

Keenam, skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Asuransi Dalam 

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero), TBK Kantor Cabang Syari‟ah Malang” oleh Mega Listra pada tahun 

2015 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Penelitian tersebut membahas 

                                                             
21

Sugeng Hariadi, Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan 

(Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Syari’ah Boulevard Bukit 

Dharmo Surabaya, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017). 
22

Junien Prihartini, Pelaksanaan Kerjasama Program Asuransi Takaful Pembiayaan 

(Bancassurance) Antara PT. Asuransi Takaful Keluarga Dengan PT. Bank Syari’ah Mandiri 

Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, (Skripsi UIN Sultan Syarif 

Kasim, Riau, 2011). 
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tentang perhitungan nilai premi asuransi yang harus dibayarkan oleh nasabah 

peserta pembiayaan dengan melihat umur nasabah, periode masa kredit, ukuran 

rumah per meter dan lain-lain.
23

 

Dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan tersebut, terdapat 

perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.  

E. Penjelasan Istilah 

Berkaitan dengan judul skripsi yang ingin penulis teliti yaitu mengenai 

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Pada Pembiayaan 

Murābaḥah, kiranya penulis perlu terlebih dahulu menjelaskan tentang beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari 

kesalahan pemahaman yang tidak diharapkan. Berikut istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan: 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah aturan yang didasarkan pada wahyu Allah swt., 

dan sunnah Rasul, bak yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) 

maupun yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) yang dilakukan 

oleh umat Muslim.
24

 

2. Pembiayaan 

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syari‟ah 

kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang 

telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.
25

 

3. Murābaḥah 

                                                             
23

Mega Listra, Analisis Penerapan Asuransi Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), TBK Kantor Cabang Syari’ah 

Malang, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015). 
24

Evi Iryani, “Hukum Islam: Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, hlm. 24, Diakses melalui situs: 

https://ji.unbari.ac.id, Pada tanggal 1 September 2020 
25

Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari’ah 

(Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 7.  

https://ji.unbari.ac.id/
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Murābaḥah adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana bank 

membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem 

pembayaran ditangguhkan. Di dalam prakteknya dilakukan dengan cara 

bank membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan 

barang yang diperlukan nasabah atas nama bank. Pada saat yang bersamaan 

bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga 

pokok ditambah sejumlah keuntungan/mark up untuk dibayar oleh nasabah 

dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara bank dengan 

nasabah.
26

 

4. Jaminan Asuransi jiwa 

Salah satu bentuk jaminan yang diminta oleh pihak bank syari‟ah 

kepada nasabah adalah jaminan asuransi jiwa dalam bentuk premi asuransi 

jiwa. Tujuannya adalah sebagai jaminan terhadap pembiayaan nasabah bank 

oleh pihak asuransi jika terjadi gagal bayar oleh nasabah pembiayaan yang 

dikarenakan nasabah pembiayaan meninggal dunia pada masa pembiayaan 

berjalan.
27

 

F. Metode Penelitian 

 Dalam setiap penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang 

dilewati untuk mencapai pembahasannya. Cara-cara tersebut ditempuh dengan 

langkah-langkah yang ada dalam metode penelitian. Karya ilmiah selalu 

memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan 

cara-cara tertentu sesuai dengan pembahasan yang hendak dibahas. Data yang 

dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan 

berguna. 

1. Pendekatan Penelitian 

                                                             
26

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait 

(BAMUI & Takaful) di Indonesia, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 51.  
27

Hidayatina, Ketentuan Premi..., hlm. 121. 
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Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara kualitatif 

yaitu penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi 

yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk 

memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.
28

 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

analisis
29

 yang merupakan sifat dari penelitian kualitatif. Deskriptif analisis 

yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan yang aktual 

dengan jalan menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi seluruh data 

yang berhubungan dengan penulisan ini.
30

 Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi 

penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Dimana hasil 

analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti disajikan 

dalam bentuk kata-kata atau uraian naratif, kemudian akan diambil pokok 

pikiran dari fenomena yang ada sesuai dengan topik penelitian. Hakikat 

pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa 

dan bagaimana suatu fenomena terjadi.
31

 Tujuan dari penggunaan metode 

deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan situasi atau fenomena serta 

menganalisis dan menafsirkan suatu fakta yang terjadi di lapangan dalam 

hal ini terkait adanya jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan murābaḥah 

serta bagaimana penerapan jaminan asuransi jiwa tersebut ditinjau menurut 

hukum Islam. 

                                                             
28

Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Pendekatan, Jenis, dan Metode 

Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), hlm. 9, Diakses melalui 

situs: http://staff.uny.ac.id, Pada tanggal 28 November 2020. 
29

Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 19. 
30

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 

hlm. 75. 
31

Sukmadinata, Metode Penelitian..., hlm. 23. 

http://staff.uny.ac.id/
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3. Sumber Data 

Sumber data yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang 

terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh 

data dari karyawan bidang Legal Kebijakan pada kantor pusat PT. Bank 

Aceh Syari‟ah. Serta sumber data tertulis seperti syarat pengajuan 

pembiayaan murābaḥah dan syarat pengajuan klaim asuransi jiwa. Dalam 

penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan judul maupun 

objek penelitian, maka sumber data diperoleh dari: 

a. Data Primer  

Data primer didapatkan dari penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data primer melalui informasi 

yang diperoleh langsung dari pihak terkait dalam penelitian ini data 

diperoleh dari karyawan bidang Legal Kebijakan kantor pusat PT. Bank 

Aceh Syari‟ah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan membaca, 

mempelajari dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian ini. Penulis juga menggunakan literatur 

pendukung lainnya, seperti artikel dan jurnal dari internet yang berkaitan 

dengan objek kajian.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang penulis gunakan untuk pengumpulan data di 

lapangan untuk tujuan penelitian ini adalah: 

a. Wawancara  
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Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber yang bersangkutan guna memperoleh informasi tentang 

penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah guiden interview, yaitu 

proses tanya jawab secara lisan yang diarahkan pada suatu masalah, yang 

mana sebelum melakukan wawancara penulis telah menyiapkan 

pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang dimaksud. Penulis 

juga melakukan wawancara tertulis terkait syarat dan dokumen untuk 

pengajuan pembiayaan yang tidak bisa disampaikan secara lisan. Penulis 

melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Legal Kebijakan serta Staf 

Bidang Legal Kebijakan pada kantor pusat PT. Bank Aceh Syari‟ah 

mengenai jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan murābaḥah. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti catatan transkrip, 

buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya. Data dokumentasi yang 

penulis peroleh dalam penelitian ini adalah data terkait syarat dan 

dokumen untuk pengajuan pembiayaan murābaḥah, data terkait 

dokumen untuk pengajuan klaim asuransi jiwa nasabah pembiayaan yang 

meninggal dunia. 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan 

untuk mempermudah proses pengumpulan data dalam penelitian. Adapun 

instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah alat tulis buku dan pulpen 

yang digunakan untuk mencatat informasi yang penulis peroleh pada saat 

wawancara dengan pihak pemberi informasi, penulis menggunakan fitur 

perekam suara dari handphone yang dijadikan sebagai alat untuk merekam 

suara saat proses wawancara agar setelah selesai wawancara penulis dapat 
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mendengar kembali dengan teliti pembahasan dari pihak pemberi informasi 

yang tertinggal ketika penulis sedang mencatat. 

6. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih untuk diteliti 

guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. 

Dalam penulisan karya ilmiah mengenai jaminan asuransi jiwa pada 

pembiayaan murābaḥah ini, lokasi penelitiannya adalah pada Kantor Pusat 

PT. Bank Aceh Syari‟ah yang beralamat di Batoh, Kecamatan Lueng Bata, 

Banda Aceh. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang sudah 

terkumpul dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas masalah atau 

pertanyaan yang diangkat dalam penelitian. Jawaban tersebut diperoleh 

melalui pengumpulan data dan memprosesnya hingga menghasilkan 

kesimpulan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat 

deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan 

sesuatu yang sedang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta. Serta berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.
32

 Metode 

deskriptif analisis yang penulis maksudkan di sini adalah suatu metode 

untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

jaminan asuransi jiwa pada PT. Bank Aceh Syari‟ah. 

Langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan ialah dengan 

mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait dengan jaminan asuransi 

jiwa pada pembiayaan murābaḥah di PT. Bank Aceh Syari‟ah, mengolah 

                                                             
32

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua 

(Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 22. 
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data mengenai jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan murābaḥah, 

mengevaluasi pemberlakuan jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan 

murābaḥah di PT. Bank Aceh Syari‟ah dengan analisis kualitatif yaitu 

mengkaji kesesuaian antara teori mengenai asuransi jiwa dengan prinsip 

syari‟ah pada pembiayaan dengan penerapannya pada PT. Bank Aceh 

Syari‟ah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam menelaah dan memahami karya ilmiah ini, 

maka penulis akan terlebih dahulu memaparkan secara keseluruhan mengenai 

sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yang disusun dalam 

berbagai subbab, dan masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara 

satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan ini merupakan suatu 

pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas, yaitu: 

Bab satu merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian 

pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas mengenai 

pembiayaan murābaḥah, jaminan menurut hukum Islam, asuransi jiwa menurut 

hukum Islam, serta kerjasama (bancassurance) antara bank dengan asuransi. 

Bab tiga merupakan pembahasan mengenai profil Bank Aceh Syari‟ah, 

penerapan jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan murābaḥah, mekanisme 

klaim asuransi jiwa pada pembiayaan di Bank Aceh Syari‟ah dan jaminan 

asuransi jiwa pada pembiayaan murābaḥah menurut tinjauan hukum Islam. 

Bab empat merupakan penutup yang merupakan bagian terakhir dari 

penulisan karya ilmiah ini yang berisi uraian kesimpulan serta saran dari seluruh 

pembahasan skripsi yang dianggap perlu dan berguna berkaitan dengan judul 

yang akan dibahas. 
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BAB DUA 

PENJELASAN UMUM MENGENAI JAMINAN ASURANSI 

JIWA DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH 

 

 
A. Pembiayaan Murābaḥah 

1. Pengertian Pembiayaan Murābaḥah 

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, 

pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dipersamakan 

dengan kredit berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk muḍārabah dan 

musyārakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijārah atau sewa beli 

dalam bentuk ijārah muntahiya bittamlīk, transaksi jual beli dalam bentuk 

piutang murābaḥah, salam dan istishna, transaksi pinjam-meminjam dalam 

bentuk piutang qardh dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk 

ijārah untuk transaksi multijasa.
33

 

Selanjutnya kata murābaḥah berasal dari kata ribhu (ربح) yang 

artinya menguntungkan.
34

 Murābaḥah adalah istilah dalam fiqh Islam yang 

berarti suatu bentuk jual beli ketika penjual menyatakan biaya perolehan 

barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang 

diinginkan.
35

 

Aktivitas pembiayaan murābaḥah yang terjadi di perbankan ialah 

dimana bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, 

                                                             
33

Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, Pasal 1 

poin ke 25. 
34

Abdullah al-Mushih dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu 

Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 198. 
35

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 

hlm. 81. 
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kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan 

tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian 

hari secara tunai maupun cicil. 

Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka 

(urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang telah 

disepakati dalam akad dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka 

waktu yang disepakati. Pembiayaan murābaḥah ini dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi. Selain itu 

dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. 

2. Dasar Hukum Murābaḥah 

a. Al-Qur‟an 

أىٍف تىكيوفى ًِتاىرىةنعىن تػىرىاضو مًٌ  نىكيٍم ًِبٍلبىاًطًل ًإَّلَّ االًَّذٍينى أىمىنيوٍاالىَتىٍكيليوآأىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ أىيػرهى نكيٍمْۗ َيى
 ًإفَّ اَّللَّى كاىفى ًبكيٍم رىًحيمنا

 كىالى تػىٍقتيلويآ أىنفيسىكيٍمْۗ
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisā‟ {4}: 29) 

  Berdasarkan ayat tersebut, penulis berkesimpulan bahwa kita 

dianjurkan untuk bermuamalah dengan sesama manusia melalui kegiatan 

jual beli, karena sesungguhnya jual beli merupakan cara yang halal untuk 

memperoleh hasil yang halal dan di ridhai Allah swt. 

3. Rukun dan Syarat Murābaḥah 

Ada beberapa rukun dalam murābaḥah yang wajib dijalankan pada 

saat transaksi yaitu:
36

  

a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang 

untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan 

dan akan membeli barang.  

                                                             
36

Ascarya, Akad dan Produk..., hlm. 82.   
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b. Objek akad, yaitu barang dagangan dan harga.  

c. Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:
37

 

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.  

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.  

c. Kontrak harus bebas dari riba.  

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian.  

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  

Secara prinsip jika syarat dalam poin (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, 

maka pembeli memiliki pilihan:
38

 

1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 

2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas 

barang yang dijual. 

3) Membatalkan kontrak. 

Jual beli secara murābaḥah dengan syarat-syarat demikian hanya 

dapat dilakukan untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki 

oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Apabila produk tersebut 

tidak dimiliki penjual, maka sistem yang digunakan adalah murābaḥah 

kepada pemesan, dikatakan demikian karena si penjual semata-mata 

mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang 

memesannya.  

4. Risiko Pembiayaan Murābaḥah 

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya 

kegagalan counterparty seperti nasabah pembiayaan yang tidak mampu 

                                                             
37

Ibid., hlm. 201. 
38

Ibid.  
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mengembalikan dana pembiayaan kepada pihak bank (tidak mampu 

memenuhi kewajibannya) seperti tertuang dalam kesepakatan.
39

 Setiap 

pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian 

oleh nasabah dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu 

mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. 

Pada transaksi pembiayaan tentunya pihak bank harus dapat 

mengantisipasi timbulnya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini 

muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau 

bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikannya atau 

investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko 

pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau 

melakukan investasi karena terlalu dituntut memanfaatkan kelebihan 

likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam 

mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. 

Risiko pembiayaan juga tampak ketika perekonomian mengalami 

krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya 

penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya sehingga timbulnya 

risiko kredit macet.
40

 

Dapat diketahui bahwa pembiayaan dengan akad murābaḥah 

merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang 

di awal akad dan pembayaran kemudian baik dalam bentuk angsuran 

maupun dalam bentuk sekaligus. Dengan demikian, pada pemberian 

pembiayaan murābaḥah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko 

tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Risiko pada 

                                                             
39

Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 260. 
40

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 

hlm. 220. 
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pembiayaan dengan akad murābaḥah ini menimbulkan akibat bagi pihak 

bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam 

pembiayaan murābaḥah antara lain:
41

 

a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 

b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di 

pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak 

bisa mengubah harga jual beli tersebut. 

c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 

nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan. 

d. Dijual, karena pembiayaan murābaḥah bersifat jual beli dengan 

utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik 

nasabah. 

B. Jaminan  

Jaminan (collateral) merupakan salah satu syarat yang diberikan oleh 

pihak bank umum maupun bank syari‟ah kepada nasabah yang ingin 

mengajukan pembiayaan. Persyaratan yang demikian itu dilakukan untuk 

menutupi dana pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara 

mencairkan atau menguangkan jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah 

ditetapkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi atau 

dengan kata lain jaminan diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi 

terhadap bank.  

1. Pengertian Jaminan  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia jaminan berasal dari kata 

jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat diartikan sebagai 

tanggungan.
42
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Menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 

Februari 1991, jaminan diartikan sebagai: “Suatu keyakinan kreditur (bank) 

atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang 

diperjanjikan.”
43

 

Jaminan dan Agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang 

dapat saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai 

tanggungan atas pinjaman yang diterima.
44

  

Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (fiqh) dibagi menjadi 

dua; jaminan yang berupa orang (personal guarantee) dan jaminan yang 

berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang dikenal dengan istilah 

ḍamān atau kafālah, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal 

dengan istilah rahn.  

a. Kafālah  

Secara etimologi, kafālah berarti al-ḍamanah, hamālah, dan 

za’āmah, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni 

menjamin atau menanggung. Sedangkan secara terminologi kafālah 

didefinisikan sebagai: “Jaminan yang diberikan oleh kafiil (penanggung) 

kepada bank (penerima hak tanggungan) atas kewajiban/prestasi yang 

harus ditunaikan nasabah (tertanggung).”  

Di samping itu, kafālah berarti hamālah (beban), za’āmah 

(tanggungan). Disebut ḍamān apabila penjamin itu dikaitkan dengan 

harta, hamālah apabila dikaitkan dengan diyat (denda dalam hukum 

qishash), za’āmah jika berkaitan dengan harta (barang modal) dan 

kafālah apabila penjamin itu dikaitkan dengan jiwa. 
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Dapat disimpulkan bahwa kafālah adalah produk jasa dimana 

dalam prakteknya ada jaminan milik nasabah (makful ‘anhu) sebagai 

salah satu syarat memperoleh pembiayaan yang diserahkan kepada bank 

(makful lahu) selaku penyedia pembiayaan kemudian oleh nasabah 

diserahkan kepada perusahaan asuransi (kafiil) yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada bank apabila sampai masa 

jatuh tempo suatu pembiayaan terjadi wanprestasi atau gagal bayar. 

Dalam praktik perbankan syari‟ah, terdapat jenis-jenis kafālah 

yang diantaranya: 

1) Kafālah bi an-Nafs 

Yaitu jaminan atas diri (personal guarantee). Dalam praktik 

perbankan syariah kafālah bi an-Nafs adalah ketika seorang nasabah 

mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan 

seseorang. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang 

apapun, tetapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran 

dana pembiayaan nasabah ketika yang dibiayai mengalami 

kesulitan.
45

 

2) Kafālah bi al-Māl 

Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan 

utang. Jenis kafālah ini merupakan medan yang paling luas bagi 

bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan 

imbalan fee tertentu. Seperti: Letter of Credit dan Bank Garansi.
46

 

3) Kafālah bi-Taslīm  

Biasanya dilakukan untuk menjamin dikembalikannya 

barang sewaan, pada waktu masa sewa berakhir. Dalam praktik 

perbankan kafālah jenis ini dapat dilaksanakan dalam untuk 
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kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan 

perusahaan penyewa (leasing company). Jaminan pembayaran bagi 

bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan 

uang jasa (fee) kepada nasabah itu. 

4) Kafālah al-Munjazah 

Merupakan jaminan  mutlak uang tidak dibatasi oleh kurun 

waktu tertentu dan tidak dibatasi untuk kepentingan atau tujuan 

tertentu. Di perbankan kafālah ini berbentuk pemberian jaminan 

berupa performance bonds (jaminan prestasi). 

5) Kafālah al-Muthlaqah 

Merupakan penyederhanaan dari kafālah al-munjazah, 

dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan 

tertentu. Kafālah jenis ini biasanya diterapkan oleh industri 

perbankan maupun asuransi.
47

 

b. Rahn  

Para pengikut madzhab Syafi‟i mendefinisikan bahwa al-rahn 

adalah: “Menjadikan nilai jaminan sebagai ganti hutang tatkala tidak bisa 

melunasinya.”
48

 Madzhab Hambali mendefinisikan al-rahn sebagai: 

“Barang yang dijadikan jaminan utang dimana harga barang itu sebagai 

ganti hutang ketika tidak sanggup melunasinya.” Sedangkan madzhab 

Maliki mendefinisikan bahwa al-rahn adalah: “Sesuatu yang bisa 

dibendakan/diwujudkan menjadi harta yang diambil dari pemiliknya 

sebagai jaminan untuk hutang yang harus dibayar.” 

Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio: “al-rahn adalah menahan 

salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) 
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atas hutang/pinjaman (marhun bih), yang diterimanya.” Marhun tersebut 

memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau 

penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil 

kembali seluruh atau sebagian piutangnya.  

Kesimpulannya ialah rahn adalah sesuatu yang berwujud 

barang/benda milik debitur yang digunakan sebagai jaminan yang 

diserahkan oleh debitur kepada kreditur guna meyakinkan kreditur atas 

pembiayaan yang diberikan yang dapat dicairkan apabila debitur 

melakukan wanprestasi. 

Dari pengertian tentang jaminan tersebut, dapat dinyatakan 

jaminan berkaitan erat dengan masalah utang piutang. Sehingga, Jaminan 

dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian penyerahan sejumlah harta 

milik debitur untuk kepentingan pelunasan utang kepada kreditur 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bilamana dalam 

waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang atau 

wanprestasi oleh debitur.  

Berdasarkan pemaparan tentang jaminan tersebut, maka konsep 

jaminan yang sesuai dengan penelitian penulis mengenai penyertaan 

jaminan asuransi jiwa dalam pembiayaan, ialah akad kafālah sebab 

dalam pengaplikasiannya di perbankan akad kafālah cenderung 

dipraktekkan dalam pemberian penjaminan untuk perorangan atau dapat 

disebut bancassurance.  

2. Dasar Hukum Jaminan 

Jaminan diperlukan selain sebagai pemenuhan atas ketentuan 

Undang-undang perbankan, juga merupakan salah satu kontra garansi atas 

kemungkinan terjadinya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank, 

menurut pandangan Islam jaminan merupakan ketentuan yang disyariatkan. 
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Adanya firman Allah swt., dan hadis Nabi saw.,terkait dengan keberadaan 

jaminan, yaitu: 

a. Al-Qur‟an  

تيٍم عىلىى سىفىرو كَّ  ًإٍف كينػٍ  فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا فػىٍليػيؤىدًٌ كى
ْۗ
اتًبنا فىرًىىافه مٍَّقبيوضىةه ديكا كى َلٍى ِتًى

ا فىًإنَّو’أىمىانػىتىوي الًَّذل اٍؤُتًينى   كىمىٍن يٍَّكتيٍمهى
َۚ
ادىةى  كىالى تىٍكتيميوا الشَّهى

ْۗ
ٍلبيوي  ῏كىٍليػىتًَّق اَّللَّى رىبَّوي ’ْۗ ءىاًِثه قػى

 كىاَّللَّي ِبىا تػىٍعمىليوفى عىًليمه 
Artinya: Jika kamu dalam  perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu  

(para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-

Baqarah {2}: 283). 

Berdasarkan ayat tersebut penulis menyimpulkan bahwa bagi 

orang yang mengadakan perjanjian hutang piutang hendaknya membuat 

catatan dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi, namun jika 

perjanjian hutang piutang dilakukan tanpa membuat catatan maka 

pinjaman dapat diberikan dengan menyertakan jaminan agar timbul rasa 

saling percaya. 

b. Hadis 

ًر ٍيرعىٍن األىٍعمىًش عىٍن إبٍػرىاًىٍيمى عىٍن األىٍسوىًد عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى  بىةي حىدَّ ثػىنىا جى يػٍ حىدَّ ثػىنىا قػيتػى
هىا قىالىٍت اٍشتػىرىل رىسيٍوؿي اَّللًَّ  لَّمى ًمٍن يػىهيٍوًدمٌو طىعىامان كىرىىىنىوي اَّللَّي عىنػٍ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسى

 ًدٍرعىوي 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Ia berkata: Telah 

bercerita kepada kami Jarir, dari al-A‟masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, 

dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw., pernah membeli makanan 
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dari seorang Yahudi (Abu Syahm) dengan menggadaikan baju besinya 

kepada Yahudi tersebut. (H.R. Bukhari)
49

 

Berdasarkan hadis tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

penerapan jaminan telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah saw., yang 

menegaskan bahwa Rasulullah saw., pernah melakukan hutang piutang 

pada orang Yahudi untuk sebuah makanan dengan menggadaikan 

(menjaminkan) baju besi beliau sebagai penguat kepercayaan atas 

transaksi tersebut. 

3. Tujuan Jaminan 

Bank melindungi uang yang diberikan kepada nasabah lewat 

pembiayaan dari resiko kerugian. Pihak perbankan membuat sistem 

pengamanan pembiayaan yang dijamin oleh asuransi dari risiko pembiayaan 

macet, yang disebabkan meninggalnya nasabah atas dana yang disalurkan. 

Pengasuransian pembiayaan yang diberikan bank untuk melindungi 

pembiayaan dari kemungkinan tidak kembalinya pembiayaan yang telah 

diberikan bank kepada nasabah.  

Sistem pengamanan yang dibuat berupa jaminan asuransi jiwa atas 

pembiayaan yang telah disediakan oleh bank, yang harus dibayar oleh 

nasabah pada saat pencairan dana (pembiayaan). Tujuan jaminan asuransi 

jiwa atas pembiayaan adalah untuk melindungi pembiayaan dari risiko 

kerugian. Pembiayaan tanpa jaminan asuransi sangatlah berisiko besar bagi 

bank, mengingat jika nasabah meninggal dunia di dalam perjalanan 

pembiayaan berlangsung, pihak bank akan sulit untuk menutupi kerugian 

terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Sebaliknya, 

dengan adanya jaminan asuransi pembiayaan relatif lebih aman mengingat 

setiap pembiayaan yang macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. 
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C. Asuransi  

1. Pengertian Asuransi  

Pada awalnya kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie, 

yang dalam hukum Belanda disebut Verzekering yang artinya 

pertanggungan. Di Inggris digunakan istilah insurance dan assurance yang 

berarti pertanggungan. Istilah insurance digunakan untuk asuransi kerugian, 

sedangkan assurance digunakan untuk asuransi jiwa.
50

  

Sedangkan dalam Islam, asuransi berasal dari bahasa Arab, at-

ta’min ( التىٍأًمٍيي) yang berasal dari kata āmana ( أىمىنى) yang memiliki arti 

memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, 

penanggung disebut mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman 

lahu atau musta’min.
51

 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian, “Asuransi atau Pertanggungan adalah 

perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, 

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung 

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, 

yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan 

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 

yang dipertanggungkan.”
52

 

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa maka fokus pembahasan 

diarahkan pada jenis asuransi, butir (b). Dengan mempersempit pembahasan 
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pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang hanya 

melingkupi jenis asuransi jiwa, dimana disebutkan bahwa: “Asuransi jiwa 

adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi 

untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 

hidupnya seseorang yang diasuransikan.” 

Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Perasuransian yaitu: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu 

perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi 

penerimaan kontribusi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya 

suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”
53

 

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk 

mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan 

ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial). Dari sudut 

pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) 

pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung 

berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang 
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dipertanggungkan kepada tertanggung sedangkan tertanggung membayar 

premi secara periodik kepada penanggung.
54

 

Menurut PSAK No. 108, paragraf 7, definisi asuransi syari‟ah 

adalah: “Sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau 

seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko 

tertentu akibat musibah pada jiwa, badan atau benda yang dialami oleh 

peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat 

tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan 

pendapatan entitas pengelola.”
55

 

Sementara itu menurut Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum 

asuransi syari‟ah, “asuransi syari‟ah adalah usaha saling melindungi dan 

tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi 

dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian 

untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai 

dengan syari‟ah. Asuransi syari‟ah bersifat saling melindungi dan tolong 

menolong yang dikenal dengan istilah ta’āwun, yaitu prinsip hidup saling 

melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara 

sesama anggota peserta asuransi syari‟ah dalam menghadapi malapetaka.”
56

 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (at-

ta’min) adalah “Transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu 

berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban 

memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi 
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sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang 

dibuat.”
57

 

Asuransi adalah transaksi pertanggungan dimana pihak yang 

menutup asuransi risiko kepada pihak penanggung. Pengalihan risiko itu 

diterima penanggung dengan mendapatkan imbalan berupa premi.
58

 Premi 

adalah sejumlah dana tertentu yang harus dibayarkan nasabah atas 

tertanggung sebagai konsekuensi dari disepakatinya perlindungan atau 

proteksi oleh pihak penanggung.
59

 Besarnya premi tergantung pada jangka 

waktu dan jumlah risiko yang dipertanggungkan. 

Asuransi jiwa adalah akad yang terikat terhadap kewajiban 

menanggung sebagai ganti premi dengan menyerahkan sejumlah harta 

kepada yang meminta tanggungan atau pihak ketiga ketika meninggalnya 

al-Mu’amman dalam kehidupannya atau lama hidupnya sesuai masa yang 

ditentukan.
60

 Asuransi jiwa merupakan sebuah janji dari perusahaan 

asuransi kepada nasabah bahwa apabila si nasabah mengalami risiko 

kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan 

santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut. 

2. Dasar Hukum Asuransi Syari‟ah 

Dalam melakukan usaha perasuransian perlu diketahui terlebih 

dahulu adanya dasar hukum yang terkait dengan asuransi, diantaranya ialah: 

a. Al-Qur‟an 

ا الًَّذينى ءىامىنيوٍا اتػَّقيوٍا اَّللَّى كىٍلتػىٍنظي  أىيػرهى رهًِبىا َيى ًبيػٍ  ًإفَّ اَّللَّى خى
ْۗ
 كىاتػَّقيوٍا اَّللَّى

ٍرنػىٍفسه مَّا قىدَّ مىٍت ًلغىدوَۚ
  تػىٍعمىليوفى 

                                                             
57

Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari’ah, (Bandung: Alfabeta, Cet. 1, 2010), hlm. 

189. 
58

Syarif Arbi, Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, (Jakarta: Djambatan, 

2003), hlm. 193. 
59

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank, 

(Jakarta: Indeks, 2006), hlm. 237. 
60

Ibid., hlm. 269-271. 



33 

 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Ḥasyr {59}: 18). 

Berdasarkan ayat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Islam 

mengakui adanya takdir Allah swt., seperti kecelakaan, kemalangan dan 

kematian. Maka dari itu sebagai manusia, kita diperintahkan untuk 

membuat perencanaan untuk menghadapi risiko yang bisa terjadi di masa 

mendatang. 

b. Hadis 

هيمىا أىٍخبػىرىهي أىفَّ  اًلمنا أىٍخبػىرىهي أىفَّ عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عيمىرى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍ عىًن اٍبًن ًشهىابو أىفَّ سى
: اٍلميٍسًلمي أىخيو اٍلميٍسًلًم الى يىٍظًلميوي  لَّمى قىاؿى كىالى ييٍسًلميوي كىمىٍن  رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسى

ًتًو، كىمىٍن فػىرَّجى عىٍن ميٍسًلمو كيٍربىةن فػىرَّجى اَّللَّي عىٍنوي كيٍربىةن  ًة أىًخٍيًو كىافى اَّللَّي ِف حىاجى  كىافى ِف حىاجى
تػىرىهي اَّللَّي يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  تػىرى ميٍسًلمنا سى ًت يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة، كىمىٍن سى  ًمٍن كيريِبى

Artinya: Dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan kepadanya, 

sesungguhnya Abdullah bin Umar ra., mengabarkan kepadanya bahwa 

Rasulullah saw., bersabda, “Seorang muslim adalah saudara muslim 

yang lain, tidak boleh menzhaliminya dan tidak menyerahkannya. 

Barangsiapa mengusahakan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan 

memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa melapangkan satu kesusahan 

seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara 

kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa menutup (aib) 

seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat. 

(H.R. Muslim).
61

 

Hadis tersebut menerangkan tentang perintah tolong-menolong 

(ta’awun) yang merupakan prinsip kehidupan manusia yang universal, 

siapapun, kapanpun dan dimanapun, akan mengakui prinsip ini. Karena 

manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, maka prinsip ini 

juga harus ditegakkan dalam bekerja dan mengembangkan bisnis syariah. 

Tolong-menolong dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat 
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menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan 

orang-orang yang tidak seiman dengan kamu.
62

 

Dari petikan hadis dan penafsiran tersebut penulis berkesimpulan 

bahwa dalam berasuransi, sikap tolong-menolong terlihat dari kerelaan 

nasabah asuransi yang menyisihkan dananya ke rekening tabarru’ yang 

tujuannya untuk menolong nasabah yang sedang mengalami musibah.   

c. Ijtihad  

1) Fatwa sahabat  

Pada masa Nabi Muhammad saw., dan para sahabatnya, 

kegiatan asuransi tidak disebutkan secara langsung dengan kata 

asuransi akan tetapi telah ada praktik yang serupa dengan asuransi, 

yaitu praktik berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti-rugi) 

pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. 

Beliau berkata, “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan 

tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus 

menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti-rugi) atas 

pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang 

anggota masyarakat mereka”. Umar-lah orang yang pertama kali 

mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional 

per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling 

menanggung beban.
63

 

2) Ijma’ 

Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal 

āqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya 

ijma’ atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain 

yang menentang pelaksanaan āqilah ini. Āqilah adalah iuran darah 

                                                             
62

M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, hlm. 9-10. 
63

Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari’ah, (Bandung: Alfabeta, Cet. 1, 2010), hlm. 

191. 



35 

 

 

yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (ashābah) dari si 

pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara 

tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang 

menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan 

anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang 

menentang Khalifah Umar, bisa disimpulkan bahwa telah terdapat 

ijma’ di kalangan sahabat Nabi saw., mengenai persoalan ini.
64

 

3) Qiyās 

Qiyās adalah metode ijtihad dengan jalan menyampaikan 

hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-

Qur‟an dan as-Sunnah atau al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya 

disebut dalam Al-Qur‟an dan as-Sunnah atau al-Hadis karena 

persamaan „illat (penyebab atau alasannya). Dalam kitab Fathul 

Bāri, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem āqilah 

diterima Rasulullah saw., menjadi bagian dari hukum Islam. Ide 

pokok dari āqilah adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk 

melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk 

membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi 

keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi 

syari‟ah saat ini. Jadi, apabila dibandingkan permasalahan asuransi 

syari‟ah yang ada pada saat ini dapat diqiyāskan dengan sistem 

āqilah yang telah diterima dimasa Rasulullah.
65

 

4) Istihsan  

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan 

menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan 

kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli Ushul Fiqh adalah 
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memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan āqilah di 

kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan, bahwa sistem 

āqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah 

yang berkelanjutan.
66

 

3. Rukun Asuransi Syari‟ah 

Menurut Mazhab Hanafi, rukun kafālah (asuransi) hanya ada satu, 

yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun kafālah 

(asuransi) adalah sebagai berikut: 

a. Kafil (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah 

baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan 

dilakukan dengan kehendaknya sendiri; 

b. Makfullah (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang 

berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan 

diketahui oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal 

tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan; 

c. Makful ‘anhu (orang yang berhutang); 

d. Makful bih (objek utang) disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap 

keadaannya (pasti). 

4. Prinsip-prinsip Asuransi Syari‟ah 

Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para para 

peserta untuk mengelola kontribusi (premi), mengembangkan dengan jalan 

yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai 

isi akta perjanjian yang telah disepakati. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

asuransi syariah atau asuransi takaful menerapkan prinsip, diantaranya: 

a. Tauhid (Unity) 

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana 

seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang 
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tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak setiap melakukan 

aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah 

swt., selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada 

bersama kita. 

b. Keadilan (Justice) 

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai 

keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan 

dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan 

kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. 

c. Tolong-menolong (Ta’awun) 

Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai 

niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya 

(anggota asuransi lainnya) yang pada suatu ketika mendapatkan musibah 

atau kerugian. 

d. Kerjasama (Cooperation) 

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk 

akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu 

antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam 

operasionalnya, akad yang digunakan dalam bisnis asuransi dapat 

memakai konsep muḍārabah atau musyārakah. 

e. Amanah (Trustworthy/al-amanah) 

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud 

dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui 

penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan 

asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk 

mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. 
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Seseorang yang menjadi nasabah asuransi juga harus amanah. Nasabah 

asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan 

dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian 

(peril) yang menimpa dirinya. 

f. Kerelaan (Al-Ridha) 

Dalam berasuransi, kerelaan (al-ridha) dapat diterapkan pada 

setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal 

untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan 

asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru’).
67

 

g. Larangan riba, gharar dan maisir 

Dalam usaha berasuransi, tentunya harus menjauhi kegiatan yang 

mengandung unsur riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah 

(batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak 

sama kualitas, kuantitas,dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam 

transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah Penerima 

Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman 

karena berjalannya waktu (nasi’ah); maisir, yaitu transaksi yang 

digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-

untungan; gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak 

dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan 

pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
68
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5. Premi  

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, premi 

adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada 

perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
69

 

Premi pada asuransi syari‟ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan 

oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabarru’. Dana tabungan 

adalah dana titipan dari peserta asuransi dan akan mendapatkan alokasi bagi 

hasil (muḍārabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap 

tahun. Sedangkan dana tabarru’ adalah derma atau dana kebajikan yang 

diberikan dan di ikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan 

dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Dana tabungan 

peserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta 

yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim tunai maupun 

klaim manfaat asuransi.
70

 

Maka dapat disimpulkan bahwa premi merupakan pembayaran 

sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk 

mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari 

tertanggung kepada penanggung.  

Mengenai pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat 

perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan  dengan 

anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran. 

Premi asuransi jiwa yang dibayarkan pihak nasabah (tertanggung) 

kepada pihak asuransi (penanggung) besarnya berbeda-beda tergantung 
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berbagai faktor. Pada asuransi jiwa, harga premi dipengaruhi faktor internal 

dan eksternal.
71

 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang datangnya dari pihak 

penanggung (perusahaan asuransi jiwa) bukan dari pihak tertanggung 

(nasabah asuransi jiwa). Faktor tersebut antara lain: 

1) Hasil investasi perusahaan,  

2) Biaya yang diperhitungkan atas pengeluaran, pajak, dan laba, 

3) Manfaat perlindungan premi. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari pihak 

tertanggung. Beberapa faktor eksternal adalah: 

1) Umur, 

2) Jenis kelamin, 

3) Pekerjaan,  

4) Kesehatan. 

6. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syari‟ah 

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syari‟ah sangat berbeda 

dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari‟ah (Life Insurance), 

untuk produk-produk yang mengandung unsur saving “tabungan”, dana 

yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu 

rekening peserta dan rekening tabarru’. Kemudian total dana 

diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta 

dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 
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Akumulasi dana ditambah hasil investasi yang ada di rekening dana 

peserta dibayarkan bila (1) perjanjian berakhir, (2) peserta mengundurkan 

diri, (3) peserta meninggal dunia. Sedangkan, akumulasi dana di rekening 

tabarru’ yang telah diniatkan secara ikhlas sebagai dana tolong-menolong 

jika ada sesama peserta mengalami musibah, yaitu meninggal. 

Sedangkan, pada asuransi kerugian dan atau produk asuransi jiwa 

yang tidak mengandung unsur saving, terjadi akad muḍārabah antara 

peserta dan perusahaan asuransi (pengelola). Kemudian total kontribusi 

dana yang dibayarkan peserta diinvestasikan, dan hasil investasi (surplus 

operasi) setelah dikurangi beban asuransi terjadi bagi hasil antara peserta 

dengan pengelola sesuai skim bagi hasil yang telah ditetapkan di depan. 

Dampak yang paling penting dari kedua mekanisme pengelolaan 

dana asuransi tersebut adalah asuransi syari‟ah dana operasionalnya dapat 

menghilangkan unsur yang diharamkan yaitu gharar, maisir, dan riba yang 

masih diberlakukan pada asuransi konvensional. Disinilah sebenarnya poin 

penting jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, perbedaan antara 

asuransi syari‟ah dibandingkan asuransi konvensional yang kita kenal 

selama ini.
72

 

D. Kerjasama Bank dengan Perusahaan Asuransi 

Pengasuransian pembiayaan dalam bentuk asuransi jiwa yang diterapkan 

di perbankan merupakan aktivitas kerjasama antara perusahaan asuransi dengan 

pihak bank. Aktivitas kerjasama ini disebut dengan bancassurance. di dalam 

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP Tahun 2010 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama 

Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi menyebutkan pengertian 

bancassurance yaitu: “Aktivitas kerjasama pemasaran antara bank dengan 
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perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank”. 

Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis yaitu:
73

 

1. Referensi 

Referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk 

asuransi, dengan bank berperan hanya mereferensikan atau 

merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran bank 

dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan 

informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada 

nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk 

menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Aktivitas ini dapat dibedakan 

sebagai berikut: 

a. Referensi dalam Rangka Produk Bank 

Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi 

yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan 

kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut 

dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada bank atas 

risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang 

dilaksanakan oleh bank kepada nasabah.  Dalam hal ini, pada hakikatnya 

produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak 

tertanggung meskipun dalam polis dicantumkan banker‟s clause karena 

bank sebagai penerima manfaat.  

Contoh produk bank yang mempersyaratkan keberadaan asuransi 

adalah:
74
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1) Kredit pemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi 

kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh 

bank serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur). 

2) Kredit kendaraan bermotor yang disertai kewajiban asuransi 

kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dibiayai oleh bank. 

3) Kredit kepada pegawai/pensiunan yang disertai kewajiban 

asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur). 

b. Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank 

Bank mereferensikan produk asuransi yang tidak menjadi 

persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. 

Aktivitas kerjasama pemasaran ini dapat dilakukan melalui:
75

 

1) Bank meneruskan brosur, leaflet, dan/atau hal-hal sejenis yang 

memuat penawaran, informasi, dan/atau penjelasan dari 

perusahaan asuransi mitra bank atas suatu produk asuransi 

kepada nasabah bank, baik secara tatap muka maupun melalui 

surat dan media elektronik, termasuk menggunakan website bank. 

Dalam hal nasabah memerlukan informasi lebih lanjut atau 

bermaksud membeli produk asuransi yang direferensikan melalui 

pemasaran tersebut, maka bank harus mengarahkan nasabah ke 

perusahaan asuransi mitra bank yang bersangkutan. 

2) Bank menyediakan ruangan di dalam lingkungan kantor bank 

yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra bank dalam 

rangka pemasaran produk asuransi (in-branch sales) kepada 

nasabah. 

3) Bank menyediakan data nasabah yang dapat digunakan oleh 

perusahaan asuransi mitra bank dalam rangka pemasaran produk 

asuransi.
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BAB TIGA 

PENERAPAN JAMINAN ASURANSI JIWA PADA 

PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI PT. BANK ACEH 

SYARI’AH MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM 

 

 
A. Profil PT. Bank Aceh Syari’ah 

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peran penting bagi 

pergerakan roda perekonomian. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan 

ekonomi, telah banyak provinsi di Indonesia yang mendirikan badan usaha yang 

bergerak di bidang pengelolaan keuangan yaitu Bank. Sejalan dengan langkah 

pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi lainnya di Indonesia yang terus 

berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, maka muncul 

gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh yang tercetus 

atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang 

disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).  

Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat 

Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, yang berbentuk 

Perseroan Terbatas dengan nama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV”, dengan 

modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000. Tanggal 2 Februari 1960, PT. Bank 

Kesejahteraan Aceh NV memperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat 

Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri 

Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. 

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat 

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa 

maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk 
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menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah 

dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.
76

 

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 07 April 1973, 

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 

54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan 

Aceh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, 

baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada 

tanggal 06 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.  

Tanggal 02 Maret 1999 diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum 

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri 

Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1999. Sebelumnya perubahan bentuk badan 

hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akta Notaris Husni 

Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan 

Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah 

disahkan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 06 

Mei 1999. Dalam Akta Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. Bank 

BPD Aceh sebesar Rp. 150 milyar. Perubahan bentuk badan hukum dari 

Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan 

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitulasi, berupa 

peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama 

Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 08 Februari 1999 

tentang Pelaksanaan Program Rekapitulasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti 

dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitulasi antara Pemerintah Republik 
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Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 07 

Mei 1999.
77

 

Selanjutnya melalui Akta Notaris Husni Usman, SH No. 42 tanggal 30 

Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank BPD Aceh ditambah menjadi 

Rp. 500 milyar. Tanggal 19 Oktober 2004 izin Pembukaan Kantor Cabang 

Syari‟ah serta tanggal 05 November 2004 melakukan kegiatan operasional 

berdasarkan prinsip syari‟ah. Tahun 2008, peningkatan modal dasar Perseroan. 

Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh disahkan 

melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 09 

September 2009 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 29 

September 2010. Tanggal 01 September 2016 izin operasional konversi Bank 

Aceh menjadi Bank Umum Syari‟ah melalui Keputusan Dewan Komisioner 

OJK.
78

 

Visi Bank Aceh, menjadi “Bank Syari‟ah Terdepan dan Terpercaya 

dalam Pelayanan di Indonesia”. Misi, menjadi penggerak perekonomian Aceh 

dan pendukung pembangunan daerah melalui pelayanan di sektor UMKM, 

sektor pemerintah maupun korporasi, memberi nilai tambah bagi pemegang 

saham dan pemerintah Aceh pada umumnya, serta memotivasi karyawan, 

nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syari‟ah dalam 

bermuamalah secara menyeluruh.
79

 

Bank Aceh Syari‟ah juga memiliki motto yaitu “kepercayaan” dan 

“kemitraan”. Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai 

pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk 

menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan 

adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan 

nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling 
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membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan 

pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan. 

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan 

dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan 

melaksanakan budaya perusahaan (corporate values) berlandaskan kepada 

budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai 

perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI: 

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, 

berkomitmen dan konsisten; 

2. Silaturrahim yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan 

dengan nasabah serta stakeholder; 

3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi 

nasabah; 

4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji 

kepada nasabah; 

5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara 

terus menerus; 

6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja 

dan pengabdian. 

Adapun kegiatan usaha PT. Bank Aceh mencakup kegiatan 

penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa bank seperti 

bancassurance. Sampai dengan Desember 2020, Bank Aceh telah memiliki 174 

jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 90 Kantor 

Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 12 Mobil Kas Keliling tersebar dalam 

wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan, dan 18 Payment Point.
80
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B. Penerapan Jaminan Asuransi Jiwa pada Pembiayaan Murābaḥah di 

Bank Aceh Syari’ah 

Dalam praktiknya pada lembaga keuangan syari‟ah khususnya di Bank 

Aceh Syari‟ah, akad murābaḥah memiliki peran penting terhadap kontribusi 

pendapatan Bank Aceh Syari‟ah. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini 

pembiayaan murābaḥah menjadi yang paling diminati oleh nasabah. Adapun 

dalam pengajuan permohonan pembiayaan murābaḥah di Bank Aceh Syari‟ah, 

peserta diharuskan memenuhi syarat-syarat calon nasabah pembiayaan 

diantaranya: 

1. Syarat yang diberlakukan pada akad murābaḥah yaitu: 

a. Syarat-syarat Umum Calon Nasabah 

Tabel 1. Syarat Umum Calon Nasabah 

Syarat-syarat Calon Nasabah 

1 Kewarganegaraan  WNI (Warga Negara Indonesia) 
domisili di Indonesia 

 WNA (Warga Negara Asing) 

memiliki izin menetap di Indonesia 

2 Peruntukan Perorangan 

3   Usia Calon Nasabah 21 tahun keatas 

 Kecuali PNS 

 Atau individu yang sudah pernah 
menikah 

4 Pekerjaan  PNS 

 Karyawan  

 Pengusaha/ Wiraswasta 

 Profesional 

5 Persyaratan status 

kepegawaian 
 PNS: Memiliki SK (Surat 

Keputusan) CPNS 80% 

 Karyawan swasta: Telah memiliki 
SK pengangkatan sebagai karyawan 

tetap 

6 Usia maksimum  Pengusaha/Wiraswasta dan 

Profesional: 65 tahun 

 PNS/Karyawan: Sesuai ketentuan 
pemerintah/perusahaan  

 Pensiunan PNS: Mengikuti usia 
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pertanggungan asuransi 

7 Debt Service Ratio 

(DSR)  

50% 

8 IDeb  Positif calon nasabah 

 Positif pengurus Badan Hukum 

 Positif Autorize Signer 

 Calon nasabah dan pasangannya (jika 
join income) tidak memiliki 

pinjaman bermasalah dan tidak DHI 

(Daftar Hitam Indonesia) 

9 Biaya 

Beberapa jenis biaya 

yang dapat timbul antara 

lain: 

 

Biaya Administrasi dan 

Pengelolaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya Penutupan 

Asuransi 

Jiwa/Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biaya Penutupan 

Asuransi Agunan  

 

 

 

 

 

 

 Besaran Biaya Administrasi dan 
Pengelolaan diatur sesuai dengan 

Surat Edaran Direksi tentang Fee 

Base Income 

 Biaya Administrasi dan Pengelolaan 
sepenuhnya merupakan beban 

nasabah 

 Biaya Administrasi dibayarkan di 

awal sebelum pendaftaran dan 

pencairan fasilitas pembiayaan  
 

 Biaya ini dikenakan jika menurut 

Bank perlu dilakukan penutupan 

asuransi jiwa/pembiayaan 

 Besarnya biaya asuransi 
jiwa/pembiayaan tergantung kepada 

profil risiko nasabah dan nilai 

pertanggungan asuransi 

jiwa/pembiayaan 

 Klaim atas asuransi akan diutamakan 
untuk pembayaran kewajiban pokok 

kepada Bank 

 

 Biaya ini tergantung kepada profil 

risiko nasabah dan nilai 

pertanggungan asuransi 

 Klaim atas asuransi akan diutamakan 
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Biaya Notaris dan Akta 

Pengikatan Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

Biaya Materai 

 

 

 

 

 

Biaya Jasa Penilai 

Independen 

 

 

 

Biaya Pelunasan 

Dipercepat 

untuk pembayaran kewajiban pokok 

kepada Bank 

 Setiap penutupan asuransi, pada polis 
harus tercantum banker’s clause atas 

nama Bank 

 

 Biaya ini dikenakan saat pengikatan 

akad pembiayaan dan agunan, jika 

menurut Bank pengikatan harus 

menggunakan Notaris 

 Notaris yag digunakan adalah notaris 
rekanan Bank 

 

 Sebesar biaya materai yang 
digunakan pada saat pengikatan 

pembiayaan 

 Biaya materai sepenuhnya 
merupakan beban nasabah 

 

 Biaya ini hanya dikenakan jika 

menurut Bank perlu dilakukan 

penilaian atas objek pembiayaan atau 

agunan oleh pihak independen 

 

 Biaya yang merupakan beban 
administratif dan penggantian 

kerugian (ta‟widh) atas percepatan 

pelunasan pembiayaan ini 

disesuaikan menurut kebijakan Bank. 

Hal ini terkait beban pengadaan 

dokumen pelunasan pembiayaan 

karena akan menyebabkan 

penambahan biaya administrasi Bank 

dan mempengaruhi pengelolaan 

likuiditas Bank yang disebabkan 

adanya dana yang masuk lebih cepat 

dari jadwal yang sudah ditentukan 

 Biaya ini dibentuk sebagai 
kompensasi atas hal-hal yang terjadi 

secara irregular seperti (i) biaya 

administrasi (ii) biaya pengelolaan 

likuiditas dan (iii) biaya untuk 
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menjaga kinerja Bank atas dana 

nasabah pihak ketiga  

10 Legal Cocern Akad dan atau pengikatan jaminan 

harus dibuat “kuat secara legal” untuk 

posisi Bank 
Sumber: PT. Bank Aceh Syari‟ah 

Pengasuransian pembiayaan dalam bentuk asuransi jiwa dalam transaksi 

pembiayaan di perbankan khususnya Bank Aceh Syari‟ah, sangat diperlukan 

mengingat hal ini sebagai suatu bentuk manajemen risiko bank syariah serta 

merupakan hal yang wajib diikuti oleh setiap peserta yang melakukan perjanjian 

pembiayaan. Oleh karena itu, dari persyaratan pengajuan pembiayaan 

murābaḥah tersebut di atas dapat diketahui bahwa jaminan asuransi jiwa 

merupakan salah satu syaratnya. Asuransi jiwa tidak hanya dilakukan pada 

pembiayaan murābaḥah saja, akan tetapi bisa dilakukan pada seluruh jenis akad 

pembiayaan yang ada di bank. 

Pembiayaan merupakan bentuk pengelolaan dana nasabah (tabungan) 

oleh bank. Namun dalam aktivitas pembiayaan yang dijalankannya, bank tidak 

mau berdiri sendiri dikarenakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada 

nasabah itu merupakan uangnya para nasabah lainnya (penabung) terlebih 

sangat rawan terjadinya risiko pembiayaan sehingga dikhawatirkan bank tidak 

mampu mengembalikan uang penabung akibat terlambatnya pembayaran oleh 

pihak ketiga (macetnya pembiayaan),
81

 sedangkan pihak bank atau lembaga 

keuangan tidak dapat menuntut kompensasi apapun yang melebihi harga yang 

telah disepakati atas keterlambatan tersebut. Gagalnya pembayaran sesuai 

dengan waktu yang telah disepakati ini tentu akan merugikan pihak bank atau 

lembaga keuangan.
82

 Maka dari itu, sebagai langkah mengantisipasi terjadinya 

risiko pembiayaan yang demikian, pihak bank mengambil langkah berbagi 
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risiko dengan pihak asuransi mengingat fungsi asuransi adalah untuk 

mendelegasikan risiko.  

Bank bekerjasama dengan pihak asuransi dalam berbagi risiko terkait 

dengan risiko gagal bayar jika nasabah pembiayaan meninggal dunia di masa 

pembiayaan berjalan. Kerjasama yang dilakukan Bank Aceh Syari‟ah adalah 

dengan perusahaan asuransi yang menggunakan prinsip syari‟ah dalam aktivitas 

transaksinya, baik itu milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun milik 

Swasta. Perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan Bank Aceh 

Syari‟ah milik BUMN diantaranya PT. Jamkrindo Syari‟ah, PT. Penjaminan 

Askrindo Syari‟ah, dan PT. Asuransi Bangun Askrida Syari‟ah. Sedangkan 

perusahaan milik Swasta yang bekerjasama dengan Bank Aceh Syari‟ah ialah 

PT. Asuransi Jiwa Syari‟ah Al Amin. Perusahaan-perusahaan asuransi tersebut 

berfungsi sebagai penanggung bagi pembiayaan nasabah jika terjadi gagal bayar 

dikarenakan nasabah meninggal dunia di masa pembiayaan berjalan. 

Perjanjian asuransi jiwa pada pembiayaan di Bank Aceh Syari‟ah 

menggunakan akad kafālah. Dimana nasabah sebagai makful ‘anhu/pihak yang 

dijamin menyerahkan sejumlah premi sebagai jaminan kepada bank selaku 

makful lahu/pihak yang berpiutang, yang selanjutnya disetorkan kepada pihak 

asuransi selaku kāfil/penjamin, untuk kemudian diterbitkan polis asuransi oleh 

pihak asuransi yang menjadi bukti tertulis atas jaminan penanggungan 

pembiayaan yang dijanjikan oleh pihak asuransi. Nantinya pihak bank dan 

asuransi mendapat imbal jasa kafālah.
83

 

Pengasuransian pembiayaan dalam bentuk asuransi jiwa nasabah 

dilakukan secara langsung oleh pihak bank ketika nasabah mengambil 

pembiayaan di bank, hal ini untuk meminimalisir risiko bagi pihak bank akibat 

tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan dari nasabah, 

sehingga bank tidak mengalami kerugian baik material maupun immaterial. 
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Apabila nasabah telah mengasuransikan pembiayaannya pada saat akad, maka 

sisa pembiayaan nasabah yang meninggal dunia akan di cover oleh pihak 

asuransi sebagai penanggung.
84

 

Adanya pengasuransian pembiayaan dalam bentuk asuransi jiwa cukup 

membantu ahli waris, dikarenakan ahli waris menjadi tidak terbebani lagi 

dengan sisa pembiayaan nasabah (anggota keluarganya) yang telah meninggal 

dunia serta pihak bank juga tidak repot menagih lagi sisa pembiayaan nasabah 

tersebut karena telah didelegasikan risikonya ke asuransi jiwa dengan syarat 

terpenuhinya semua persyaratan dari mitra asuransi seperti harus membayar 

premi di depan sebelum pencairan dana pembiayaan direalisasikan. Premi 

tersebut bukan dipotong dari dana pembiayaan yang telah dicairkan kepada 

nasabah, akan tetapi disediakan langsung oleh nasabah peserta pembiayaan di 

depan (di awal akad), dimana dalam mekanismenya pihak bank menarik dana 

dari tabungan nasabah peserta pembiayaan sebesar jumlah yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan asuransi selaku penanggung yang telah bekerjasama dengan 

pihak bank.
85

  

Jumlah premi asuransi jiwa yang di bebankan kepada nasabah 

pembiayaan berbeda-beda. Pihak asuransi membuat ketentuan berkaitan dengan 

jumlah premi yang dibayarkan oleh nasabah yang tergantung pada usia nasabah, 

tenor, plafon pembiayaan dan rekam medis. Adapun usia nasabah dihitung dari 

saat nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan sampai usianya 

mencapai masa jatuh tempo penyelesaian pembiayaan. Pihak asuransi juga 

menetapkan batasan umur bagi nasabah, yaitu 60 (enam puluh) tahun untuk 

pembiayaan yang bersifat multiguna dan multijasa, sedangkan untuk 

pembiayaan pra pensiun dan pensiunan adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Untuk 

tenor atau jangka waktu pembiayaan ditetapkan atas kesepakatan bank dan 
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nasabah. Sementara untuk plafon pembiayaan dihitung dari besarnya jumlah 

pembiayaan yang diberikan dan  terkait rekam medis yang dilakukan dengan 

melihat riwayat penyakit nasabah, dimana nasabah harus melampirkan bukti cek 

kesehatan atau diagnosa penyakit dari rumah sakit atau laboratorium klinik 

kesehatan.
86

 

Premi yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak asuransi akan 

diberikan oleh pihak asuransi kepada bank untuk melunasi pembiayaan nasabah 

apabila nasabah tersebut meninggal dunia dan terjadinya klaim, disertai dengan 

pemberian ujrah sebesar 5% untuk pihak bank dan 15% sebagai ujrah untuk 

pihak asuransi, lalu 40% akan masuk ke dalam dana tabarru’. Selanjutnya premi 

sebanyak 40% lainnya akan menjadi biaya operasional dalam kondisi ada klaim 

maupun tidak ada klaim. Jika tidak ada klaim, maka dana premi tersebut akan 

menjadi milik pihak asuransi sepenuhnya tanpa ada pengembalian persen 

kepada nasabah pembiayaan. hal ini berarti apabila nasabah pembiayaan telah 

dapat menyelesaikan pembiayaannya dalam artian melunasi pembiayaannya 

kepada pihak bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam 

akad dan nasabah tidak meninggal dunia selama masa pembiayaan berjalan, 

maka dana premi nasabah yang ada pada pihak asuransi tidak dikembalikan lagi 

kepada nasabah.  

Setelah premi disetorkan kepada pihak mitra yaitu asuransi, barulah 

pihak asuransi bisa mengeluarkan polis asuransi jiwa. Salah satu klausula yang 

tercantum di dalam polis asuransi jiwa ini adalah Klausula Bank (Banker’s 

Clause), yang isinya secara tegas menyatakan bahwa pihak bank sebagai 

penerima ganti kerugian atas peristiwa yang terjadi terhadap objek 

pertanggungan yang berarti pihak asuransi yang akan membayarkan sisa 

pembiayaan nasabah kepada pihak bank. Polis asuransi jiwa tidak bisa 

dikeluarkan oleh pihak asuransi jika tidak dicantumkan nama bank. Pihak 
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asuransi tidak akan mengeluarkan polis atas nama nasabah, akan tetapi harus 

atas nama bank sebagai wakil dari nasabah. Pihak asuransi tidak mungkin 

menyebutkan langsung nama nasabah, dikarenakan penjamin utamanya itu 

adalah bank untuk nasabah (pihak bank yang menjamin nasabah).
87

 

Contoh : No. Polis XXX 

   : A/N PT. Bank Aceh Syari‟ah untuk nasabah A/N XXX 

     : Akad Pembiayaan Murābaḥah 

C. Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa pada Pembiayaan di Bank Aceh 

Syari’ah 

Pengajuan klaim asuransi jiwa hanya dapat dilakukan apabila nasabah 

peserta pembiayaan meninggal dunia dalam masa pembiayaan berjalan. Jika 

nasabah peserta pembiayaan meninggal dunia maka ahli waris nasabah 

diharuskan untuk segera melaporkan perihal kematian nasabah tersebut kepada 

pihak bank dalam jangka waktu 10 hari kematiannya, agar pihak bank bisa 

melanjutkan laporan ini kepada pihak asuransi yang ditunjuk menjadi mitra 

bank syari‟ah yang akan menanggung sisa pembiayaan nasabah yang telah 

meninggal dunia tersebut. Pihak asuransi baru akan merealisasikan asuransi jiwa 

dengan melakukan pertanggungan apabila adanya klaim dari ahli waris nasabah 

dikarenakan nasabah meninggal dunia.
88

 

Adapun syarat untuk melaporkan perihal kematian nasabah oleh ahli 

waris nasabah kepada pihak bank ialah dengan melampirkan sejumlah dokumen 

diantaranya: 

1. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit jika meninggal di rumah 

sakit;  

2. Surat Keterangan Kematian dari kepolisian jika meninggal karena 

kecelakaan lalu lintas; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga;  
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4. Fotokopi KTP; dan  

5. Surat Keterangan Ahli Waris. 

Dokumen klaim asuransi jiwa untuk nasabah yang meninggal dunia yang 

diserahkan kepada pihak bank yang kemudian pihak bank melengkapi dokumen 

pengajuan klaim dengan membuat surat/berita acara klaim dari bank ke pihak 

asuransi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
89

 

1. Berita Acara Klaim (BAK); 

2. Copy bukti bayar Imbal Jasa Kafālah (IJK); 

3. Copy Kartu Identitas (KTP/Kartu Pegawai); 

4. Copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3); 

5. Copy Akad Pembiayaan; 

6. Copy Sertifikat Kafālah; 

7. Data posisi terakhir pembiayaan nasabah; 

8. Copy bukti pencairan pembiayaan yang berlaku pada sistem bank; 

9. Surat Keterangan Penghasilan khusus untuk nasabah kategori pegawai; 

10. Surat Keterangan Bekerja yang dikeluarkan oleh tempat bekerja nasabah 

atau Surat Keputusan Pengangkatan dan/atau Surat Keputusan Terakhir 

dari instansi/lembaga tempat nasabah bekerja dan/atau Copy Izin 

Praktek/Profesi untuk tenaga profesional; 

11. Copy Surat Kuasa kepada bendaharawan gaji dan/atau kepada bank 

untuk memotong gaji guna pembayaran pembiayaan kepada bank; 

12. Copy Rekening Koran Pembiayaan 3 (tiga) bulan terakhir; 

13. Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK atas nama nasabah pada saat 

pengajuan klaim; 

14. Copy Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang 

berwenang. 
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Semua dokumen yang telah disiapkan oleh pihak bank tersebut 

diserahkan kepada pihak asuransi untuk di proses. Selanjutnya pihak bank akan 

menerima surat balasan dari pihak asuransi terkait penyelesaian pembiayaan 

oleh pihak asuransi atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang 

meninggal dunia tersebut. Proses klaim asuransi jiwa nasabah kepada pihak 

asuransi terkadang membutuhkan waktu yang lama karena perusahaan asuransi 

sangat berhati-hati dan teliti saat menganalisa serta merealisasikan klaim 

asuransi jiwa. Adapun jumlah klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh ahli 

waris nasabah atas nama nasabah yang telah meninggal dunia dari tahun 2018 

sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak ±100 klaim.
90

  

Ada beberapa alasan atau pengecualian yang dapat menyebabkan klaim 

meninggal dapat ditolak, antara lain: 

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri yang 

dilakukan oleh tertanggung sendiri, baik dilakukan dalam keadaan sadar 

atau tidak sadar, di dalam jangka waktu beberapa tahun sejak berlakunya 

polis asuransi tersebut. 

2. Di beberapa perusahaan asuransi, sesuai dengan ketentuan polis, 

perusahaan berhak menolak atau membatalkan klaim apabila nasabah 

terbukti telah memberikan informasi yang salah pada saat mengisi 

formulir pengajuan asuransi jiwa. 

3. Tertanggung meninggal dunia karena dijatuhi hukuman mati oleh 

pengadilan atau meninggal dunia karena dengan sengaja melakukan atau 

turut serta dalam suatu tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindak 

kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

4. Tertanggung meninggal dunia akibat dari tindak kejahatan atau 

percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang 

                                                             
90

Ibid. 



58 

 

 

berkepentingan atas manfaat asuransi tersebut, biasanya penerima 

manfaat atau beneficiary owner.
91

 

D. Jaminan Asuransi Jiwa pada Pembiayaan Murābaḥah menurut 

Tinjauan Hukum Islam 

Pada dasarnya dalam ajaran Islam (hukum Islam) telah terdapat referensi 

yang jelas tentang adanya semangat untuk melakukan tolong-menolong 

(ta’awun) antara sesama manusia, seperti yang terdapat dalam firman Allah 

swt.,: 

ٍيدي اٍلًعقىابً ًإفَّ اَّللَّى شىدً  اَّللَّىْۗ  تػَّقيواكى  كىالى تػىعىاكىنيوٍاعىلىى اٍْلِثًٍ كىاٍلعيٍدكىافً   كىتػىعىاكىنيوٍاعىلىى اٍلًبًٌكىالتػٍَّقوىل      
Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

(Q.S. Al-Mā‟idah {5}: 2). 

Berdasarkan ayat tersebut penulis berkesimpulan bahwa asuransi 

syari‟ah mempunyai prinsip saling membantu dan saling tolong-menolong 

(social oriented) antara sesama peserta asuransi dalam menghadapi musibah 

atau bencana (peril). 

Oleh sebab itu, dengan adanya asuransi jiwa pada pembiayaan dapat 

mengatasi risiko-risiko ataupun musibah yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. Dengan adanya asuransi jiwa diharapkan dapat mempermudah bank dan 

nasabah dalam hal mengatasi risiko-risiko yang akan terjadi. 

Asuransi jiwa di perbankan merupakan produk kerjasama antara bank 

dengan pihak asuransi yang disebut bancassurance. Selain itu kerjasama ini pun 

dilakukan oleh pihak atau lembaga yang sudah berkompeten di bidangnya.
92

  

Tetapi setelah bersentuhan dengan praktik yang ada dalam asuransi 

konvensional, terjadi pergeseran pada asuransi syari‟ah, yaitu dengan 

mengombinasikan semangat ekonomi yang notabenenya cenderung mengejar 
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keuntungan bisnis (profit oriented) dengan semangat social oriented, sebagai 

nilai dasar yang digali dalam ajaran Islam.
93

 

Dalam asuransi jiwa yang diterapkan di bank, nasabah tidak mengetahui 

kapan waktu nasabah akan menerima timbal balik berupa klaim. Dari hasil 

wawancara yang saya dapatkan dikatakan bahwa klaim dapat diajukan ketika 

nasabah pembiayaan meninggal dunia. Hal ini menandakan bahwa jika nasabah 

telah dapat melunasi pembiayaannya dan nasabah tidak meninggal dunia, maka 

nasabah tidak bisa mengklaim. Padahal risiko meninggal dunia merupakan suatu 

risiko yang bersifat tak tentu, dimana tidak ada yang bisa mengetahuinya, hal ini 

mengandung unsur gharar (ketidakpastian). 

Dalam teori asuransi syari‟ah sendiri dapat diketahui adanya mekanisme 

pengelolaan dana premi yang dibagi ke dalam dua akad yaitu akad tijārah dan 

tabarru’. Akad tijārah adalah akad untuk tujuan komersial seperti muḍārabah. 

Akad tijārah ini adalah untuk mengelola premi yang telah diberikan kepada 

perusahaan asuransi. Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang 

diakadkan dengan akad tijārah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Hal ini 

berdasarkan Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syari‟ah. Sementara akad tabarru’ adalah derma atau pemberian 

sukarela seseorang kepada orang lain yang sama-sama merupakan peserta 

asuransi. Tujuannya untuk saling membantu diantara sesama peserta asuransi 

(takaful) apabila ada diantara mereka yang mendapat musibah. Nantinya, dana 

klaim yang diberikan diambil dari rekening tabarru’ tersebut. 

Pengasuransian pembiayaan dalam bentuk asuransi jiwa yang dilakukan 

Bank Aceh Syari‟ah menggunakan akad kafālah. Kafālah di artikan 

menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu. Kafālah adalah jaminan dari 

penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak 

kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut 
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kepada pihak lain (pihak pertama). Dalam aktivitas bank syari‟ah, akad kafālah 

ialah akad yang mengandung perjanjian dari suatu pihak dalam hal ini 

perusahaan asuransi dimana padanya ada tanggung jawab (sebagai 

penanggung/penjamin) untuk memenuhi hak nasabah (tertanggung) dalam 

menghadapi tuntutan si berpiutang yaitu bank. Pada asalnya, kafālah adalah 

padanan dari ḍaman, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut diatas. 

Namun dalam perkembangannya, kafālah identik dengan personal guarantee, 

jaminan diri, sedangkan ḍaman identik dengan jaminan yang berbentuk harta 

secara mutlak. Dalam praktiknya bank garansi sebagaimana diatur dalam Surat 

Edaran Direktur Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 23/7/UKU, tanggal 18 Maret 

1991 merupakan pernyataan tertulis dari bank untuk mengikatkan diri kepada 

penerima jaminan apabila di kemudian hari pihak terjamin tidak memenuhi 

kewajibannya kepada penerima jaminan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-

syarat yang telah ditentukan.
94

  

Dalam fatwa tentang kafālah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa kafālah dimungkinkan disertai dengan ujrah terhadap 

penjaminan yang diberikan. Terhadap penjaminan tersebut Fatwa DSN tentang 

kafālah, membolehkan penjamin apabila meminta ujrah dari nasabah. 

Penjaminan merupakan suatu bentuk pelayanan yang tentu memunculkan ujrah. 

Dapat dilihat dari Fatwa DSN yang mengatur produk lembaga keuangan 

syari‟ah dengan akad kafālah, memunculkan ujrah dalam pelaksanaan akad 

tersebut. Dewan Syari‟ah Nasional juga mengeluarkan Fatwa Nomor 74/DSN-

MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syari‟ah yang menentukan bahwa Penjaminan 

Syari‟ah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syari‟ah. 

Dalam fatwa ditentukan bahwa:
95
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1) Imbal jasa kafālah adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk 

penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari‟ah (kafālah bil ujrah). 

2) Ta’widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam 

membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. 

3) Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan 

pembayaran kewajiban yang diakui seluruhnya sebagai dana sosial. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan murābaḥah di Bank 

Aceh Syari‟ah menggunakan konsep kafālah yang dilakukan atas 

kerjasama antara Bank Aceh Syari‟ah dengan perusahaan asuransi. 

Jaminan asuransi jiwa merupakan salah satu syarat yang diberlakukan 

oleh Bank Aceh Syari‟ah kepada calon nasabah pembiayaan dengan 

penyetoran premi ke rekening pihak asuransi yang dilakukan di depan/di 

awal akad sebelum pencairan dana pembiayaan di realisasikan. Jumlah 

premi yang dibebankan oleh pihak asuransi kepada nasabah berbeda-

beda tergantung pada usia nasabah, tenor, plafon pembiayaan dan rekam 

medis. Tujuan adanya jaminan asuransi jiwa adalah untuk meminimalisir 

risiko gagal bayar apabila nasabah meninggal dunia di masa pembiayaan 

berjalan, sehingga sisa pembiayaan nasabah dapat di cover oleh pihak 

asuransi sebagai penanggung. 

2. Menurut tinjauan hukum Islam, jaminan asuransi jiwa dalam lingkup 

asuransi syari‟ah yang diterapkan pada transaksi pembiayaan merupakan 

suatu bentuk usaha tolong-menolong (ta’awun) dalam menghadapi 

musibah (peril) dengan konsep kafālah. Namun, saat ini terjadi 

pergeseran dalam praktik asuransi jiwa yang dipersyaratkan pada 

transaksi pembiayaan di Bank Aceh Syari‟ah yang pada dasarnya 

bersifat social oriented menjadi profit oriented yaitu mengejar 

keuntungan bisnis. Selain itu klaim baru dapat diajukan ketika nasabah 

pembiayaan meninggal dunia. Sementara risiko meninggal dunia 
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merupakan suatu risiko yang bersifat tak tentu, dimana tidak ada yang 

bisa mengetahuinya. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara 

konsep hukum Islam berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana 

asuransi syari‟ah yang pada dasarnya dana dikelompokkan dalam 

rekening peserta dan rekening tabarru’ dengan penerapannya di Bank 

Aceh Syari‟ah dan mitra asuransi terkait. 

B. Saran  

1. Pada pengasuransian pembiayaan dalam bentuk asuransi jiwa yang 

diterapkan di Bank Aceh Syari‟ah, disarankan agar informasi yang 

disampaikan kepada nasabah bersifat transparan terkait dengan ketentuan 

untuk asuransi jiwa seperti pembayaran premi, mekanisme pengelolaan 

dana asuransi jiwa, tujuan dari pengasuransian pembiayaan dalam bentuk 

asuransi jiwa, serta syarat pengajuan klaim asuransi jiwa bagi ahli waris 

nasabah. 

2. Mengingat Bank Aceh Syari‟ah merupakan lembaga keuangan dengan 

prinsip syari‟ah dan mitra asuransi yang bekerjasama dengannya 

tentunya juga berbasis syari‟ah, sudah sepatutnya menerapkan jaminan 

asuransi jiwa sebagai salah satu syarat pembiayaan yang berdasarkan 

prinsip syari‟ah serta pengelolaannya mengacu pada mekanisme 

pengelolaan dana asuransi syari‟ah. 
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C. Hasil Wawancara  

Hasil wawancara dengan Marhaban, Selaku Kepala Bidang Legal Kebijakan 

pada Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah, Tanggal 30 November 2020, 

di Banda Aceh. 
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Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing 
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Lampiran 2 Surat Penelitian 
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Lampiran 3 Surat Persetujuan Penelitian 
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Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai 
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Lampiran 5 Surat Pernyataan telah selesai Penelitian 

 



75 

 

 
 

Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Apa saja syarat yang diberlakukan pada akad pembiayaan murābaḥah di 

Bank Aceh Syari‟ah? 

2. Apa saja bentuk jaminan yang diberlakukan dalam akad pembiayaan 

murabahah di Bank Aceh Syari‟ah? 

3. Seperti diketahui adanya jaminan asuransi jiwa dalam pembiayaan 

murabahah. Seperti apa mekanisme pelaksanaan jaminan asuransi dalam 

pembiayaan murābaḥah di Bank Aceh Syari‟ah? 

4. Apakah tujuan dari pelaksanaan jaminan asuransi jiwa pada pembiayaan 

murābaḥah di Bank Aceh Syari‟ah? 

5. Bagaimana berakhirnya akad pembiayaan murābaḥah di Bank Aceh 

Syari‟ah? 

6. Apakah ada batasan umur tertentu bagi nasabah pembiayaan di Bank 

Aceh Syari‟ah yang ditetapkan oleh mitra asuransi?  

7. Jika terjadi keterlambatan pembayaran dana pembiayaan oleh debitur, 

apakah ada akibatnya terhadap asuransi jiwa tersebut? 

8. Bagaimana cara mengajukan klaim asuransi jiwa pada mitra asuransi jika 

nasabah meninggal dunia? 

9. Apakah asuransi jiwa hanya diberlakukan dalam pembiayaan murābaḥah 

saja atau pada semua jenis akad pembiayaan? 

10. Jumlah nasabah yang mengajukan klaim asuransi jiwa dari tahun 2018-

2020? 
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Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara 

 

 
Gambar 1: Wawancara dengan Kepala dan Staf Bidang Legal  

 Kebijakan di kantor pusat PT. Bank Aceh Syari‟ah 

 

 

 

 

 

 


