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MOTTO 

QS. Al-Hasyr ayat 18 

                                  

      

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa 

depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Al-Hasyr:18) 

Hadits Rasulullah SAW 

“Seseorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam satu masyarakat ibarat 

seluruh bangunan, yang mana tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan 

bagian lainnya.” (HR. Bukhori dan Muslim) 

QS. Al-Insyirah ayat 6 

“Sesungguhnya dibalik kesulitan akan datang kemudahan.” 

HR. Ath-Thabrani 

Tiada seorang berdo‟a, kepada Allah dengan suatu do‟a, kecuali 

dikabulkan-Nya, dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal, yaitu 

dipercepat terkabulnya do‟a baginya di dunia, disimpan (ditabung) 

untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari 

musibah (bencana) yang serupa. 

Muhammad bin Ja’far 

“Kendati sabar petama kali rasanya pahit, sungguh pada akhir-akhirnya aku 

menuai buahnya yang manis.” 
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ABSTRAK 

AJB Bumiputera 1912 Syari‟ah Surakarta mempunyai produk yang salah 

satunya adalah Asuransi Dana Siswa (Mitra Iqra Plus). Asuransi Dana Siswa 

(Mitra Iqra Plus) tersebut bertujuan untuk membantu mereka yang ingin 

menyekolahkan putra-putrinya dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan 

Tinggi (PT) dengan cara menyetorkan dana, yakni bisa bulanan, triwulan, 

semesteran atau enam bulanan bahkan tahunan. Kemudian dana setoran (premi) 

tersebut dimasukkan ke dalam dana tabarru‟ antar peserta dan dana tijari atau 

dana tabungan peserta yang akan dikelola atau diinvestasikan oleh pihak 

perusahaan asuransi. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut asuransi adalah 

salah satu alternatif tepat serta mempunyai manfaat yang besar. Seharusnya 

sebagai seorang Muslim harus mengutamakan asuransi yang berlandaskan syari‟at 

Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Asuransi Dana Siswa 

yaitu Produk Asuransi Mitra Iqra Plus yang di keluarkan oleh AJB Bumiputera 

1912 Syari‟ah Surakarta sesuai dengan hukum Islam Metode yang digunakan 

penulis dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode 

wawancara dengan Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Syari‟ah Surakarta 

9Sugeng Raharjo, Amd, AAAIJ) 

Agar masyarakat Muslim lebih mengetahui mekenisme operasional 

Asuransi Dana Siswa (Mitra Iqra Plus) pada AJB Bumiputera 1912 Syari‟ah 

Surakarta, maka diperlukan penjelasan yang lebih mendalam, untuk itu penelitian 

ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data observasi, 

wawancara dan studi pustaka. Dari data-data tersebut, peneliti mengevaluasi 

sistem operasional Asuransi Dana Siswa (Mitra Iqra Plus) di AJB Bumiputera 

1912 Syari‟ah Surakarta dengan menggunakan analisis deduktif dan induktif. 

Setelah dilakukan analisis, maka diperoleh hasil bahwa Sistem Asuransi 

Dana Siswa (Mitra Iqra Plus) pada AJB Bumiputera 1912 Syari‟ah Surakarta 

tidak berdasarkan pada syari‟at Islam dan tidak terhindar dari “maghrib”: maisir 

(gambling atau untung-untungan), gharar (ketidakspastian) dan riba. Dibuktikan 

dengan adanya sistem pemindahkan risiko “transfe risks” dan dalam 

pengelolaannya tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syari‟ah (DPS), serta 

dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak profesional dibidangnya. 

 

Kata kunci: asuransi dana siswa, perspektif, hukum Islam.  
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KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم الّلِه الَّرْحَمِٰن الَّرِحيِم 

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah serta 

inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebagian tugas dalam syarat 
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 Akhirnya berkat rahmad Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, baik 

yang bersifat materi maupun motivasi serta do‟a, sehingga penulis dapat 
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jelas, betapa Maha Besar kekuasaan-Nya, atas segala bentuk kehidupan umat 

manusia. Atas berkat Rahmat, Rahman, dan Rahim-NYa, karya yang sangat 

sederhana ini dapat diselesaikan. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak 
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