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ABSTRAKSI 
  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dan 
kelebihan serta kekurangan sistem asuransi konvensional dan syariah yang ada di 
AJB Bumiputera 1912. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan 
doktrinal yaitu karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-
norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat 
yang berwenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem 
asuransi konvensional adalah sistem transfer of risk, maka terjadi pula transfer of 
fund yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai 
konsekwensinya kepemilikan dana berpindah, dari nasabah kepada perusahaan 
asuransi. Pelaksanaan sistem asuransi syariah merupakan sharing of risk atau 
saling menanggung resiko. Kelebihan dalam asuransi konvensional adalah 
kejelasan dalam pemberian santunan atau jaminan sedangkan kelemahannya 
adalah tidak adanya pemisahan antara dana perusahaan dengan dana nasabah. 
Kelebihan asuransi syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip syariah 
sehingga terhindar dari praktik muamalat yang menyimpang, sedangkan 
kekurangannya adalah keuntungan yang kecil karena asuransi syariah tidak 
bertujuan komersil. 
 
Kata kunci : Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah. 
 

 
ABSTRACT 

 
The study aims to determine how the implementation and the advantages and 
weaknes of conventional and Islamic systems that exist in the AJB Bumiputera 
1912. The research is research with doctrinal approach that is, as in this study 
conceptualized law as written norms are created and promulgated by agencies or 
authorities. This results showed that the conventional implementation of 
insurance system is a system of transfer of risk, then there is also a transfer of 
fund transfer of funds from the insured to the insurer. Consequently move funds 
ownership, from customers to insurance companies. Impmenentation of sharia 
insurance system is the mutual sharing of risk or bear the risk. Excess in the 
insurance conventional is clarity in the provision of compensation or a guarantee 
while the disadvantage is the lack of separation between fund companies with 
customer funds. Sharia insurance excess is using sharia principles that avoid 
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practices that deviate muamalat, whereas they are missing is a small advantage 
because sharia is not aimed at commercial insurance. 
 
Keywords : conventional insurance, Islamic insurance. 
 
 
PENDAHULUAN 

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya 

selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan 

dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak 

diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. 

Pada saat ini bahaya, kerusakan dan kerugian adalah kenyataan yang harus 

dihadapi manusia di dunia. Sehingga kemungkinan terjadi risiko dalam kehidupan 

khususnya kehidupan ekonomi sangat besar. Tentu saja ini membutuhkan 

persiapan sejumlah dana tertentu sejak dini. Oleh karena itu banyak orang 

mengambil cara dan sistem untuk dapat menghindari risiko kerugian dan bahaya 

tersebut. Diantaranya dengan asuransi yang merupakan sebuah sistem untuk 

mengurangi kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari 

seseorang atau badan ke lainnya.  

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi 

risiko-risiko yang mungkin timbul sehingga akan mengakibatkan kerugian antara 

lain: Menghindari (Avoidance), Mencegah (Prevention) Mengalihkan (Transfer) 

Menerima (Assumption or Retention). 

Asuransi mempunyai tiga fungsi yang berkaitan tetapi terpisah. Pertama, 

asuransi mentransfer risiko dari pihak yang menolak untuk menanggung risiko 

kepada perusahaan yang bersedia untuk menanggung risiko. Kedua, asuransi 



 

 3

menyebarkan risiko dengan menggabungkan risiko individu ke dalam risiko 

umum. Ketiga, asuransi melakukan fungsi alokasi risiko dengan membebankan 

premi yang mencerminkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh setiap individu. 

Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas 

beragama muslim, penerapan sistem asuransi pun dilakukan dengan ketentuan 

syariah. Sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai 

mengeluarkan produk berupa asuransi syariah. Salah satunya adalah Asuransi 

Bumiputera. Asuransi Bumiputera merupakan perusahaan asuransi tertua dan 

terbesar di Indonesia. Perusahaan asuransi Bumiputera memiliki produk asuransi 

konvensional maupun syariah. Asuransi syariah dan asuransi konvensional tentu 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.  

Dari penjelasan dalam latar belakang di atas, penulis tertarik dan perlu 

untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sistem perasuransian yang di gunakan oleh 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Purwodadi.  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

penyelenggaraan asuransi jiwa dengan sistem syariah dan sistem konvensional di 

AJB Bumiputera 1912 di Purwodadi? Dan apakah kelebihan dan kelemahan 

masing-masing sistem asuransi jiwa secara syariah dan konvensional di AJB 

Bumiputera 1912 di Purwodadi? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

penyelenggaraan asuransi jiwa dengan sistem syariah dan sistem konvensional di 

AJB Bumiputera 1912 di Purwodadi. Selain itu juga untuk mendeskripsikan 
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kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem asuransi jiwa secara syariah dan 

konvensional di AJB Bumiputera 1912 di Purwodadi. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 1) Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai 

norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau 

pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, 

terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. 2) Jenis 

penelitian, spesifikasi penelitian ini lebih bersifat deskriptif, arena menurut 

penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

penyelenggaraan sistem asuransi jiwa secara syariah dan konvensional di AJB 

Bumiputera 1912 di Purwodadi beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

3) Sumber data yang meliputi : a) data sekunder yaitu data yang berasal dari 

bahan-bahan pustaka yang meliputi berbagai dokumen resmi dan arsip-arsip yang 

berkaitan dengan materi penelitian. b) data primer yaitu data yang berupa 

keterangan-keterangan yang digunakan sebagai pelengkap data sekunder, yang 

diperoleh dari penyelenggara sistem asuransi jiwa secara syariah dan 

konvensional di AJB Bumiputera 1912 Purwodadi. 4) Metode pengumpulan data, 

data-data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua 

cara yaitu : a) Studi kepustakaan dengan cara mencari, menginventarisir berbagai 

dokumen resmi, arsip, dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan 
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materi penelitian. b) Wawancara intensif dan mendalam terhadap pihak yang 

dipandang mengetahui obyek yang diteliti, yakni penyelenggara sistem asuransi 

jiwa secara syariah dan konvensional di AJB Bumiputera 1912 Purwodadi. 5) 

Metode Analisis Data; data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif 

kualitatif yang dimulai dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan 

dan doktrin, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari obyek 

yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh sehingga pada tahap akhirnya dapat 

diketahui hukum in concreto-nya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Umum Mengenai Asuransi 

Di Indonesia, untuk istilah asuransi sering digunakan istilah 

pertanggungan, kedua istilah ini tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa 

Belanda, yaitu assurantie atau asuransi dan verzekering atau pertanggungan. 

Memang asuransi di lndonesia bermula dari negeri Belanda. Di Inggris digunakan 

istilah insurance dan assurance yang mempunyai pengertian yang sama. Istilah 

insurance digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan istilah assurance 

digunakan untuk asuransi jiwa1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

di dalam Pasal 247 terdapat 5 (lima) macam asuransi, yaitu : Asuransi terhadap 

kebakaran, Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian, Asuransi terhadap 

kematian orang, Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan, Asuransi 

terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai. 

                                                 
1 http://jurnal-sdm.blogspot.com., di akses hari Kamis, 12 April 2012 pukul 20.35 WIB. 



 

 6

Tujuan asuransi pada pokoknya adalah mengalihkan risiko yang 

ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain 

yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. 

Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung. 

 

Tinjauan tentang Asuransi Konvensional 

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa 

prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan 

dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung 

untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam 

sistem hukum asuransi tersebut antara lain :2 Prinsip Kepentingan yang dapat 

diasuransikan atau insurable interest, Prinsip Itikad Baik atau Utmost Goodfaith, 

Prinsip Keseimbangan atau Idemniteit Principle, Prinsip Subrogasi atau 

Subrogation Principle, Prinsip Sebab Akibat atau Causaliteit Principle,  Prinsip 

Kontribusi, Prinsip Follow The Fortunes. 

Tinjauan tentang Asuransi Syariah 

Asuransi Islam dikenal dengan istilah at-ta’min, penanggung disebut 

mu’amin, tertanggung di sebut sebagai mu’amman lahu atau musta’min. 

Pengertian dari at-tamin adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang 

cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana 

yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang. 

                                                 
2 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang., Loc. Cit., 55-64. 
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Wahbah az-Zuhaili dalam Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, 

mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya :3 1) At-ta’min at-ta’awuni 

atau asuransi tolong menolong, 2) At-tamin bi qist sabit atau asuransi dengan 

pembagian tetap. 

Di Indonesia asuransi Islam sering di kenal dengan istilah takaful. Kata 

takaful berasal dari takafala-yatakafalu, yang berarti menjamin atau saling 

menanggung. Moh. Ma’sum Billah, memaknakan takaful dengan jaminan reksa 

disediakan oleh sekelompok orang yang hidup dalam masyarakat yang sama 

terhadap risiko didefinisikan atau malapetaka menimpa hidup seseorang, properti 

atau bentuk barang berharga. Muhammad Syakir Sula, mengartikan takaful dalam 

pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, 

sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang 

lainnya. 

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus 

beroperasional sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan 

sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir, dan riba. 

 

                                                 
3  Wirdyaningsih, dkk. 2007. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 

hal. 177. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perbandingan Penyelenggaraan Asuransi Jiwa dengan Sistem Syariah dan 

Sistem Konvensional Di AJB Bumiputera 1912 Di Purwodadi 

Penyelenggaraan Asuransi Jiwa dengan Sistem Syariah 

Berkaitan dengan penyelenggaraan asuransi jiwa dengan sistem syariah di 

AJB Bumi Putera, perjanjian yang digunakan merupakan akad takafuli dan bukan 

akad tadabuli, bersifat tolong menolong (ta’awun) dengan menggunakan prinsip 

dasar tabarru’ dan mudharabah serta tidak mengandung unsur Riba (bunga uang), 

Maisir (Judi), dan Gharar (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad 

keuangan Islami. 

Akad asuransi syariah ini merupakan akad takafuli yaitu akad yang 

menggunakan prinsip tolong menolong (ta’awun) dengan adanya dana tabarru’ 

dan dalam pengelolaan dana (investasi) menggunakan prinsip mudharabah. 

Investasi yang diberikan berupa premi tabungan sebagai tabungan/investasi 

peserta yang ditentukan besarnya jumlah premi setelah dikurangi dengan premi 

tabarru’ dan premi biaya, dan premi biaya untuk operasional pengelolaan yang 

besarnya dipengaruhi masa asuransi dan premi yang disetor peserta. 

Implementasi akad tijari  pada perusahaan asuransi syariah adalah bahwa 

AJB Bumi Putera berperan sebagai underwriter dan administrator, collector serta 

fund manager dimana kontribusi dari peserta bukan sebagai pendapatan tetapi 

merupakan amanah untuk dikelola secara syariah, perusahaan asuransi akan 

mendapatkan management fee dari fungsinya sebagai administrator dan untuk 



 

 9

memanfaatkan dana Tabarru’/pool of hibah fund, perusahaan akan mendapatkan 

bagi hasil atau fee. 

Secara umum, para pihak dalam asuransi syariah terdiri dari peserta, 

asuransi syariah dan reasuransi syariah dan masing-masing partisipan memberikan 

kontribusi modal dengan tujuan saling menanggung risiko atas dasar tolong 

menolong. Berdasarkan hubungan tersebut, asuransi jiwa dengan sistem syariah di 

AJB Bumi Putera menggunakan akad tabarru’ dan akad tijari dimana akad 

tabarru’ terjadi diantara para peserta untuk saling menanggung risiko (risk 

sharing) dan akad tijari  terjadi diantara peserta dengan perusahaan asuransi 

syariah dalam hal pengelolaan risiko maupun dana peserta dan dengan perusahaan 

reasuransi dalam hal reasuransi. Kontribusi peserta dalam hubungan kerjasama 

tersebut berupa sejumlah dana (premi) yang diamanahkan kepada perusahaan 

asuransi syariah untuk dikelola secara syariah. 

Besarnya kontribusi (premi) disesuaikan dengan kesanggupan, 

kemampuan dan kebutuhan peserta dan dapat dibayarkan dengan sistem 

pembayaran triwulan, setengah tahunan, tahunan ataupun sekaligus untuk masa 

asuransi, sistem pembayaran ini disesuaikan dengan kehendak peserta dan 

disepakati dalam perjanjian. Adanya premi biaya ini tergantung dari kebijakan 

perusahaan dan diperbolehkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan 

tersebut. Premi biaya ini nantinya akan digunakan untuk biaya operasional 

perusahaan. 

Menurut Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis 

dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat 1 PP No. 73 / 
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1992 tentang penyelesaian usaha perasuransian menentukan, polis atau bentuk 

perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran yang merupakan satu 

kesatuan dengannya, tidak boleh mengadung kata-kata atau kalimat yang dapat 

menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, 

kewajiban tertanggung dan kewajiban penanggung atau mempersulit tertanggung 

mengurus haknya.4 

 

Penyelenggaraan Asuransi Jiwa dengan Sistem Konvensional 

Perjanjian atau polis dibuat oleh AJB Bumi Putera dengan berdasarkan 

pada data yang diperoleh dari nasabah. Perjanjian asuransi di AJB Bumi Putera 

mulai berlaku sejak tanggal polis diterbitkan dan kewajiban membayar premi 

pertama dipenuhi, yang diatur dalam Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi 

Bumi Putera. 

Untuk mendapatkan klaim asuransi nasabah harus memenuhi syarat-syarat 

yang diajukan oleh AJB Bumi Putera terlebih dulu. Pembagian keuntungan pada 

AJB Bumi Putera berdasarkan pada besarnya prosentase bunga yang telah 

ditentukan di awal perjanjian oleh perusahaan asuransi. Setelah polis berusia 2 

tahun nasabah akan mendapatkan Reversionary Bonus. 

Untuk menjadi calon tertanggung di AJB Bumi Putera biasanya calon 

tertanggung datang langsung ke perusahaan dan mendaftarkan diri dengan 

meminta Surat Permintaan Asuransi (SPA) disertai dengan fotocopy KTP sebagai 

                                                 
4  Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung : Citra Aditya, 1999. 
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bukti diri atau untuk yang berumur kurang dari 18 tahun maka menyerahkan akta 

kelahiran. 

Sebelum formulir Surat Permintaan Asuransi diisi, untuk mengantisipasi 

adanya kesalahan-kesalahan pada saat pengisian maka petugas dari AJB Bumi 

Putera yang akan mengisi formulir tersebut, sedangkan si calon tertanggung hanya 

diminta untuk menyebutkan dan memberikan keterangan-keterangan yang benar 

mengenai hal-hal yang diperlukan dalam Surat Permintaan Asuransi.5 

Menurut Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara 

tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat 1 PP No. 

73/ 1992 tentang penyelesaian usaha perasuransian menentukan, polis atau bentuk 

perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran yang merupakan satu 

kesatuan dengannya, tidak boleh mengadung kata-kata atau kalimat yang dapat 

menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, 

kewajiban tertanggung dan kewajiban penanggung atau mempersulit tertanggung 

mengurus haknya.6 Polis yang dikeluarkan AJB Bumi Putera telah memenuhi 

ketentuan umum polis asuransi jiwa. 

Di dalam praktek yang terjadi di AJB Bumi Putera, faktor-faktor untuk 

menentukan besarnya premi ada 3, yaitu: uang pertanggungan, usia, dan jangka 

waktu atau masa pembayaran premi. Premi yang akan dibayarkan oleh 

tertanggung kepada penanggung, dalam hal ini AJB Bumiputera 1912, dapat 

dilakukan secara sekaligus maupun angsuran. Untuk pembayaran secara angsuran, 

                                                 
5  Budhi Hardiyarso selaku Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, Wawancara Pribadi, pada 

tanggal 2 Oktober 2012 di Kantor AJB Bumi Putera Purwodadi. 
6    Abdulkadir Muhammad, Op.Cit,hal 57-58 
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tertanggung dapat memilih pembayaran premi satu tahun sekali, setengah tahun 

sekali, triwulan, atau bulanan. 

Untuk mekanisme pembayarannya biasanya dari pihak AJB Bumi Putera 

ada seorang collector atau petugas khusus yang bertugas menarik pembayaran 

premi tertanggung dengan cara mendatangi tertanggung ke tempat kediamannya 

atau tempat yang telah diperjanjikan sebelumnya, jadi tertanggung tidak perlu 

datang ke perusahaan. 

AJB Bumi Putera sebagai perusahaan asuransi jiwa, berkedudukan 

sebagai penanggung dari jiwa seseorang yang dipertanggungkan. Untuk itu 

sebagaimana tercantum di dalam Surat Permintaan Asuransi, calon tertanggung 

harus menyebutkan identitasnya dengan jelas, dalam hal calon pemegang polis 

berbeda dengan calon tertanggung maka harus disebutkan pula hubungan dengan 

tertanggung. 

Dari dua perbedaan penyelenggaraan asuransi secara syariah dan 

konvensional di AJB Bumi Putera dapat penulis berikan kesimpulan perbedaan 

tersebut dalam tabel dibawah    ini : 

No Prinsip Konvensional Syariah 
1 Konsep Perjanjian antara dua pihak 

atau lebih, dengan mana 
pihak penanggung 
mengikatkan diri dengan 
pihak tertanggung, dengan 
menerima premi asuransi, 
untuk memberikan 
pergantian kepada 
tertanggung. 

Sekumpulan orang yang 
saling membantu, saling 
menjamin, dan bekerja 
sama, dengan cara masing-
masing mengeluarkan dana 
tabrru’ 

2 Asal usul Dari masyarakat babilonia 
4000-3000 SM yang dikenal 
dengan perjanjian 
Hammurabi. Dan tahun 

Dari al-Aqilah, kebiasaan 
suku Arab jauh sebelum 
Islam ddatang. Kemudian 
disakan oleh Rosululloh 
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No Prinsip Konvensional Syariah 
1668M di Coffe House 
London berdirilah Lloyd of 
London sebagai cikal bakal 
asuransi konvensional. 

menjadi hokum Islam, 
bahkan telah tertuang dalam 
konstitusi pertama di dunia 
(Piagam Madina) yang 
dibuat langsung Rosululloh. 

3. Sumber 
hukum 

Bersumber dari pikiran 
manusia dan kebudayaan. 
Berdasarkan hokum positif, 
hukum alami dan contoh 
sebelumnya. 

Bersumber ddari wahyu 
Ilahi 
Sumber hokum dalam 
syariah Islam adalah Al-
Qur’an, Sunnah, Ijma’, 
Fatwa Shahabat, Qiyas, 
Istihsan, “urf Tradisi, dan 
Mashalih Mursalah 

4 Maisir 
Gharar, Riba 

Tidak selaras dengan syariah 
Islam karena terdapat 3 hal 
ini. 

Bersih dari praktik Maisir 
Gharar, dan Riba 

5 DPS 
(Dewan 
Pengawas 
Syariah) 

Tidak ada. Sehingga ddalam 
praktiknya banyak 
bertentangn dengan kaidah-
kaidah syara’ 

Ada, yang berfungsi untuk 
mengawasi pelaksanaan 
operasional perusahaan agar 
terbebas dari praktik-praktik 
muamalah yang 
bertentangan dengan 
prinsip-prinsip syariah. 

6 Akad Akad jual beli (akad 
mu’awadhoh, akad idz’aan, 
akad gharra, dan akad 
mulzim) 

Akad tabarru’ dan akad 
tijaroh (mudhorobah, 
wakalah, wadiah, syirkah, 
dan sebagainya) 

7 Jaminan/risk 
(resiko) 

Transfer of risk, di mana 
terjadi transfer resiko ddari 
tertanggung kepada 
penanggung 

Sharing of risk, di mana 
terjadi proses saling 
menanggung antara satu 
peserta dengan peserta lain 
(ta’awun) 

8 Pengelolaan 
dana 

Tddak ada pemisahan dana, 
yang berakibat terjadinya 
dana hangus (untuk produk 
saving life) 

Pada produk-produk saving 
life terjadi pemisahan dana, 
yaitu dana tabarru’, derma 
ddan dana peserta, sehingga 
tidak mengenal dana 
hangus. Sedangkan untuk 
term insurance (life) dan 
general insurance semuanya 
bersifat tabarru’. 

9 Investasi Bebas melakukan investasi 
dalam batas-batas ketentuan 
perundang-undangan. Dan 
tidak terbatasi pada halal-

Dapat melakukan investasi 
sesuai ketentuan perundang-
undangan, sepanjang tidak 
bertentangan dengan 
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No Prinsip Konvensional Syariah 
haramnya objek atau system 
investasi yang digunakan. 

prinsip-prinsip syariah 
Islam. Bebas ddari riba dan 
tempat-tempat investasi 
yang terlarang. 

10 Kepemilikan 
dana 

Dana yang terkumpul dari 
premi peserta seluruhnya 
menjadi milik perusahaan. 
Perusahaan bebas 
menggunakan dan 
menginvestasikan ke mana 
saja. 

Dana yang terkumpul dari 
peserta dalam bentuk iuran 
atau kontribusi, merupakan 
milik peserta (shohibul 
mal), asuransi syariah hanya 
sebagai pemegang 
amanah(mudhorib) dalam 
mengelola dana tersebut. 

11 Unsure 
premi 

Unsure premi terdiri dari 
tabel mortalita (mortality 
tables), bunga (interest), 
biaya-biaya asuransi (cost of 
insurance) 

Iuran atau kontribusi terdiri 
dari unsure tabarru’ dan 
tabungan (yang tidak 
mengandung unsure riba). 
Tabarru’ juga dihitung dari 
mortalita, tetapi tanpa 
perhitungan bunga teknik. 

12 Loading Loading pada asuransi 
konvensional cukup besar 
terutama untuk komisi agen, 
bias menyerap premi tahun 
pertama dan kedua. Karena 
itu, nilai tunai pada tahun 
pertama dan kedua biasanya 
belum ada (masih hangus) 

Pada sebagian asuransi 
syariah, loading (komisi 
agen), tidak dibebankan 
kepada peserta tapi dari 
dana pemegang saham. 
Namun pada sebagian yang 
lainnya mengambilkan dari 
sekitar 20-30% saja dari 
premi tahun pertama. 
Dengan demikian nilai tunai 
tahun pertama sudah 
terbentuk. 

13 Sumber 
pembayaran 
klaim 

Sumber biaya klaim adalah 
dari rekening perusahaan, 
sebagai konsekuensi 
penanggung terhadap 
tertanggung. Murni bisnis 
dan tidak ada nuansa 
spiritual. 

Sumber pembayaran klaim 
diperoleh dari rekening 
tabarru’, yaitu peserta saling 
menanggung. Jika salah satu 
peserta mendapat musibah, 
maka peserta lainnya ikut 
menanggung bersama 
resiko. 

14 System 
akuntansi 

Menganut konsep akuntansi 
accrual basis, yaitu proses 
akuntansi yang mengakui 
terjadinya peristiwa atau 
keadaan nonkas. Dan, 
mengakui pendapatan, 

Menganut konsep akuntansi 
cash basis, mengakui apa 
yang benar-benar telah ada, 
sedangkan accrual basis 
dianggap bertentangan 
dengan syariah karena 
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No Prinsip Konvensional Syariah 
peningkatan assets, 
expenses, liabilities dalam 
jumlah tertentu yang baru 
akan diterima pada waktu 
yang akan dating. 

mengakui adanya 
pendapatan, harta beban, 
atau utang yang akan terjadi 
pada masa yang akan 
datang. Sementara apakah 
itu dapat benar-banar 
terjadi, hanya Alloh yang 
tahu. 

15 Keuntungan 
/ profit 

Keuntungan yang diperoleh 
dari surplus underwriting, 
komisi reasuransi dan hasil 
investasi seluruhnya adalah 
keuntungan perusahaan. 

Profit yang diperoleh dari 
surplus underwriting, 
komisi reasuransi dan hasil 
investasi, bukan seluruhnya 
menjadi milik perusahaan, 
tetapi dilakukan bagi hasil 
(mudhorobah) dengan 
peserta. 

16 Misi dan 
visi 

Secara garis besar misi 
utama dari asuransi 
konvensional adalah misi 
ekonomi dan misi social. 

Misi yang diemban dalam 
asuransi syariah adalah misi 
aqidah, misi ibadah 
(ta’awun), misi ekonomi 
(iqtishodl), dan misi 
pemberdayaan ummat 
(social) 

 

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumi Putera 

Nasabah asuransi syariah pada dasarnya terbuka untuk semua kalangan 

dan bukan hanya dimaksudkan untuk umat Muslim, kalangan non Muslim juga 

dapat menjadi nasabah asuransi. Nasabah asuransi syariah akan mendapatkan 

keuntungan asuransi syariah ketika akad sudah ditandatangani an telah terjadi 

kesepakatan antara peserta dan pihak AJB Bumi Putera. Kelebihan dari asuransi 

syariah antara lain adalah akadnya menggunakan prinsip tolong-menolong dengan 

mengikhlaskan sebagian dana nasabah sebagai dana bantuan kepada sesama 

nasabah yang membutuhkan pertolongan. Kelebihan yang lain nasabah asuransi 

mendapatkan jasa sekaligus jaminan pengelolaan dana oleh AJB Bumi Putera 
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yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nasabah juga memperoleh laba 

yang jelas kehalalannya karena dalam pengelolaan dananya terbebas dari unsur 

gharar, maisir, dan riba. 

Kekurangan yang ada pada asuransi jiwa syariah adalah kecilnya jumlah 

keuntungan yang didapatkan. Kelemahan yang lainnya adalah industri asuransi 

syariah dalam operasionalnya belum sepenuhnya siap untuk mengimbangi 

asuransi konvensional karena memang masih minimnya permodalan yang 

dimiliki. Industri asuransi syariah juga belum memiliki standarisasi praktik 

bisnis.7 

 

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumi 

Putera 

Asuransi jiwa konvensional AJB Bumi Putera mempunyai produk yang 

bervariasi yakni Mitra Melati, Mitra Cerdas, Mitra Permata, Mitra Beasiswa, 

Mitra Sehat, Mitra Poesaka. Tiap produk memiliki keunggulannya masing-masing 

yang memudahkan nasabah untuk menyesuaikan produk asuransi yang sesuai 

dengan kebutuhan nasabah. Di dalam asuransi jiwa konvensional AJB Bumi 

Putera terdapat kepastian jaminan ganti rugi yang terdapat dalam Syarat-syarat 

Umum Polis tentang Pembayaran Jaminan atau Santunan terdapat dalam Pasal 12. 

Keuntungan yang diberikan oleh AJB Bumi Putera dalam bentuk Reversionary 

Bonus yang diatur dalam Pasal 16 Syarat-syarat Umum Polis Bumi Putera. 

                                                 
7 Budhi Hardiyarso selaku Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, Wawancara Pribadi, pada 

tanggal 2 Oktober 2012 di Kantor AJB Bumi Putera Purwodadi 
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Kekurangan AJB Bumi Putera dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 

Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Bumi Putera menyatakan bahwa perjanjian 

asuransi ada sejak tanggal polis diterbitkan dan kewajiban membayar premi 

pertama dipenuhi. Kekurangan yang lain yakni dalam pengelolaan dananya tidak 

terdapat pemisahan antara dana dari nasabah dan dana perusahaan. Dalam Syarat-

syarat Umum Polis Bumiputera terdapat beberapa pasal yang memuat mengenai 

dana hangus.8 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Asuransi jiwa dengan sistem syariah di AJB Bumi Putera menggunakan 

akad tabarru’ dan akad tijari dimana akad tabarru’ terjadi diantara para peserta 

untuk saling menanggung risiko (risk sharing) dan akad tijari  terjadi diantara 

peserta dengan perusahaan asuransi syariah dalam hal pengelolaan risiko maupun 

dana peserta dan dengan perusahaan reasuransi dalam hal reasuransi. Kontribusi 

peserta dalam hubungan kerjasama tersebut berupa sejumlah dana (premi) yang 

diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola secara syariah. 

Dengan demikian premi merupakan titipan peserta kepada perusahaan asuransi 

syariah yaitu dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau 

kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), perusahaan asuransi syariah 

hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut. 

                                                 
8 Budhi Hardiyarso selaku Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, Wawancara Pribadi, pada 
tanggal 2 Oktober 2012 di Kantor AJB Bumi Putera Purwodadi 
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AJB Bumi Putera sebagai perusahaan asuransi jiwa, berkedudukan 

sebagai penanggung dari jiwa seseorang yang dipertanggungkan. Untuk itu 

sebagaimana tercantum di dalam Surat Permintaan Asuransi, calon tertanggung 

harus menyebutkan identitasnya dengan jelas, dalam hal calon pemegang polis 

berbeda dengan calon tertanggung maka harus disebutkan pula hubungan dengan 

tertanggung. 

Sebagai penanggung AJB Bumi Putera mempunyai kewajiban untuk 

membayar santunan atau jaminan kepada tertanggung berupa sejumlah uang 

sesuai dengan jumlah pertanggungan yang telah disepakati. Selain itu penanggung 

juga mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi dari tertanggung. Begitu 

pula sebaliknya pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi 

dan berhak menerima uang santunan atau jaminan bila evenemen terjadi ataupun 

tidak sampai masa pertanggungan berakhir. 

Kelebihan dari asuransi syariah antara lain adalah akadnya menggunakan 

prinsip tolong-menolong dengan mengikhlaskan sebagian dana nasabah sebagai 

dana bantuan kepada sesama nasabah yang membutuhkan pertolongan. 

Kekurangan yang ada pada asuransi jiwa syariah adalah kecilnya jumlah 

keuntungan yang didapatkan. Kelemahan yang lainnya adalah industri asuransi 

syariah dalam operasionalnya belum sepenuhnya siap untuk mengimbangi 

asuransi konvensional karena memang masih minimnya permodalan yang 

dimiliki. 

Di dalam asuransi jiwa konvensional AJB Bumi Putera terdapat 

kepastian jaminan ganti rugi yang terdapat dalam Syarat-syarat Umum Polis 
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tentang Pembayaran Jaminan atau Santunan. Keuntungan yang diberikan oleh 

AJB Bumi Putera dalam bentuk Reversionary Bonus. 

Kekurangan AJB Bumi Putera dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 

Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Bumi Putera menyatakan bahwa perjanjian 

asuransi ada sejak tanggal polis diterbitkan dan kewajiban membayar premi 

pertama dipenuhi. Kekurangan yang lain yakni dalam pengelolaan dananya tidak 

terdapat pemisahan antara dana dari nasabah dan dana perusahaan. Dalam Syarat-

syarat Umum Polis Bumiputera terdapat beberapa pasal yang memuat mengenai 

dana hangus. 

 

Saran 

Bagi pihak AJB Bumi Putera, dalam pengelolaan asuransi yang 

berprinsip syariah dalam operasionalnya hendaknya dipisahkan tidak menjadi 1 

(satu) kantor dengan yang konvensional, sehingga dapat dihindarkan tumpang 

tindih informasi dan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan database 

nasabah asuransi. 

Bagi pihak nasabah, nasabah dalam hal ini hendaknya lebih dapat melihat 

sisi keuntungan dari masing-masing produk asuransi yang ditawarkan, sehingga 

tujuan nasabah untuk mengikuti program asuransi dapat sesuai dengan peruntukan 

yang dikehendaki nasabah. 
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