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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Islam adalah suatu agama yang praktis dan mengandung segala yang 

baik serta diperuntukkan bagi manusia terlepas dari pengaruh waktu, tempat 

atau bidang-bidang perkembangan budaya, sosial dan teknologi, tidak ada 

satupun yang lepas. Islam memberikan tuntunan kepada kita kearah jalan 

kehidupan yang sempurna. 

Kehidupan Islami adalah cara hidup yang seimbang dan koheren, 

dirancang untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat dengan cara menciptakan 

keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi 

kehidupan sosial ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat, manusia 

mempunyai kelebihan spiritual materi dan kebahagiaan mereka tergantung 

pada keseimbangan pemenuhan kebutuhan tersebut. (Rahman, 1996: 3-5) 

Kehendak manusia selalu dihadapkan pada situasi dan masalah-

masalah baru dalam kehidupannya sebagai penguji keimanannya. Manusia 

sebagai makhluk ciptaan Allah, karena hikmah Ilahi yang memiliki kelebihan 

dibanding makhluk yang lain maka dengan kelebihan ini manusia dapat 

berpikir secara sehat melihat kondisi riil yang sedang berkembang. Hubungan 

manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus 

manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang. Hanya 

sebagai perantara dalam kehidupan, manusia harus bekerja untuk 
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mendapatkannya tanpa menimbulkan penderitaan pihak lain. Ia akan 

berpetualang dalam kekaguman dan kebingungan selama mencari kebenaran 

sehingga ia mampu menentukan pemecahan yang benar didalam kitab suci 

Allah yang sesungguhnya merupakan obat segala penyakit dan persoalan.  

Sebagaimana Islam juga mengatur hubungan antara majikan dengan  

pegawainya, hubungan tersebut juga harus didasarkan pada keadilan. Majikan 

atau Pengusaha bukan hanya mencari keuntungan saja tetapi juga harus 

memperhatikan kesejahteraan pekerjanya dengan memperhatikan kebutuhan 

hidupnya yaitu membutuhkan gaji pokok, transportasi, uang lembur, uang 

makan, bonus, THR, cuti dan yang paling akhir adalah jaminan sosial tenaga 

kerja. 

Semua orang menyadari bahwa dunia penuh ketidakpastian yang 

mengandung resiko yang merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali dihadapi dengan tabah dan 

berusaha sekuat tenaga untuk menanggulanginya. 

 Oleh karena itu tidak mengherankan berbagai upaya dilakukan oleh 

yang bersangkutan untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan menimpa 

dirinya. Sebagaimana dalam berbagai literatur bahwa upaya untuk mengatasi 

resiko dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain : menghindari 

(avoidance), mencegah (prevention), menerima (retention), mengalihkan 

(transfer). ( Sembiring, 2006: 12 )  

Semangat dasar itulah yang mendorong berdirinya asuransi dalam 

rangka menanggulangi berbagai peristiwa yang tidak pernah dipikirkan. 
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Lembaga yang berkonsentrasi pada permasalahan musibah itu memiliki 

maksud untuk meminimalisir berbagai resiko yang dihadapi masyarakat. 

Antara pihak Tertanggung dan Penanggung bersama membuat perjanjian, 

yang kemudian dikenal dengan asuransi. (Hartanto Sri Rejeki, 1992: 103) 

Perbedaan para Ulama mengenai status hukum asuransi tersebut, 

menyebar luas kebelahan negara lain, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan 

demikian hal ini memaksa para ahli hukum Islam untuk meninjau kembali 

rumusan dari asuransi yang telah ada, guna mendapatkan bentuk asuransi yang 

lebih Islami. 

Pada garis besarnya ada 4 macam pandangan Ulama dan Cendekiawan 

muslim tentang asuransi, yaitu: 

1. Bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara 

operasinya adalah haram. 

2. Bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. 

3. Bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat 

sosial, sedangkan asuransi yang bersifat komersial dilarang. 

4. Bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil 

syar’i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan 

asuransi, oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam berhubungan 

dengan asuransi. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebuah lembaga pendidikan 

Islam di bawah naungan yayasan Muhammadiyah, yang letaknya sangat 

strategis yaitu di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo dan memiliki tenaga kerja 
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lebih dari 100 orang mengasuransikan jaminan sosial tenaga kerjanya kepada 

sebuah lembaga asuransi konvensional untuk memberikan kesejahteraan bagi 

para tenaga kerjanya. 

Hal ini menarik perhatian sehingga ingin diteliti dalam sistem asuransi 

jaminan sosial tenaga kerja kepada sebuah asuransi konvensional. 

B. PERUMUSAN MASALAH  

Berangkat dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan 

di atas, maka dapat diambil beberapa pokok masalah yang kiranya layak  

untuk dikaji lebih mendalam, yaitu: 

1. Bagaimana pengasuransian Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Asuransi Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja di Universitas Muhammadiyah Surakarta ? 

C. TUJUAN Dan KEGUNAAN PENELITIAN 

1. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan masalah ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengasuransian jaminan sosial tenaga 

kerja di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk mengetahui bagaimana asuransi jaminan sosial tenaga kerja di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta menurut hukum Islam. 
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2. KEGUNAAN PENELITIAN 

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Sebagai langkah awal untuk aplikasi ilmu yang telah didapat di 

bangku kuliah 

b. Sebagai kontribusi wawasan Keislaman 

c. Sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam kehidupan sehari-hari, asuransi bukan merupakan suatu hal 

yang baru. Bahkan setiap sisi kehidupan manusia cenderung memiliki nilai 

asuransi, mulai dari rumah, kendaraan, sekolah, hari tua bahkan kesehatan 

yang kita miliki. Banyak artikel-artikel, buku-buku atau skripsi yang 

membahas tentang asuransi. 

Sedangkan dalam buku yang berjudul Hukum Asuransi di Indonesia 

karangan Prof. Dr. Wiryono Pradjodikoro, SH, disebutkan bahwa asuransi 

bersifat resmi atau otentik karena asuransi pada umumnya adalah suatu 

persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin 

untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti sejumlah kerugian  

yang mungkin akan diderita oleh pihak yang dijamin sebagai akibat dari suatu 

peristiwa yang belum jelas akan terjadi. 

Peserta harus membayar premi yang sepadan sehingga dalam 

perusahaan tidak merugi. Tapi yang menjadi kendala dalam mencapai 

kesepakatan kata” sepadan” antara ukuran peserta dengan perusahaan akan 

berbeda. Dan hal itu belum dibahas dari buku diatas. 
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Adapun dalam skripsi yang berjudul ”Analisis Tentang Pemikiran 

Ahmad Azhar Basyir”oleh Sukamto , disebutkan bahwa asuransi memiliki 

tujuan logis, namun terdapat kasus riba dalam asuransi. Riba itulah yang 

memiliki otentisitas di dalam asuransi. Hal itu terjadi di dalam asuransi atas 

jiwa, ketika perusahaan asuransi mengambil premi, padahal tujuannya adalah 

untuk mengumpulkan uang dan mengembangkannya kepada praktik riba 

sedang asuransinya adalah sampingan. 

Pembahasan yang lain dalam masalah ini adalah apakah betul bahwa 

asuransi termasuk kedalam salah satu akad yang terdapat dalam fiqh atau bila 

tidak termasuk kedalam salah satu akad maka apakah asuransi merupakan 

suatu akad yang sah? Beliau mengatakan bahwa tidak ada halangan dalam 

sahnya asuransi yang tidak termasuk kedalam salah satu akad di dalam fiqh 

dan tidak ada dalil untuk membatasinya, bahkan tuntutan prinsip untuk fiqh 

adalah dengan adanya keumuman ( Universalitas ) yang mana setiap transaksi 

dan setiap akad diantara 2 orang adalah sah, kecuali dalam kasus – kasus 

tertentu. 

Para ulama melihat bahwa asuransi merupakan transaksi tersendiri, 

sehingga itu adalah sah dan larangan – larangan yang dapat membatalkannya 

tidak terdapat didalam asuransi. 

Menurut Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Perikatan Islam di Indonesia disebutkan bahwa prinsip asuransi khususnya 

asuransi syari’ah berbeda dengan prinsip asuransi konvensional, yaitu : 

- saling tanggung jawab 
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- saling bekerja sama atau membantu 

- saling melindungi penderitaan satu sama lainnya 

Ketentuan dalam Islam adalah tidak boleh mengandung adanya unsur 

Gharar ( Penipuan ) yang dalam asuransi konvensional terdapat pada akadnya 

karena tidak jelas disebutkan berapa premi yang akan dibayarkan oleh pihak 

penjamin. Maysir ( Perjudian ) yang di dalam asuransi konvensional bila 

peserta mengundurkan diri dari kepesertaan, maka ia tidak memperoleh apa–

apa yang telah dibayarkan sehingga peserta mengalami kerugian. Namun pada 

asuransi syari’ah rekening beserta hasil investasinya akan dikembalikan pada 

peserta, kecuali dana yang ada pada rekening tabarru’. 

Riba, unsur ini dieleminir dengan konsep mudharabah dalam 

menginvestasikan dana peserta kemudian hasilnya akan dibagikan kepada 

peserta dan pengelola ( perusahaan asuransi ) sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati di awal akad. Tentunya investasi harus dilakukan sesuai dengan 

hukum Islam. 

Buku di atas hanya dibahas hukum dan ketentuan tentang asuransi 

dalam Islam. Belum dibahas bagaimana pengasuransian yang dibolehkan 

dalam Islam dan bagaimana kesepakatan itu dicapai.  

Maka kekhususan dari penulisan ini adalah penulis berusaha 

mengungkapkan dan memaparkan prinsip-prinsip dalam asuransi.  
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E. METODE PENELITIAN 

1. JENIS PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dan memaparkan kondisi dan aktivitas yang ada dalam 

pelaksanaan asuransi.  

2. TIPE PENELITIAN 

Penelitian ini bertipe diskriptif analitis, yaitu penelitian yang 

mempunyai dua tujuan, yang pertama adalah untuk mengetahui 

perkembangan sarana fisik tertentu atau frekwensi terjadinya suatu aspek 

fenomena sosial tertentu. Yang kedua adalah untuk mendiskripsikan secara 

terperinci fenomena sosial tertentu. Penelitian seperti ini biasanya 

dilakukan tanpa hepotesa yang telah dirumuskan secara ketat, ada kalanya 

menggunakan hepotesa tapi bukan untuk diuji secara statistik. ( 

Singaribun, 1985: 4 ) 

Di sini dijelaskan tentang asuransi terhadap jaminan sosial tenaga 

kerja di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan pengelolaan data 

tersebut dapat diketahui dengan jelas sistem asuransi jaminan sosial tenaga 

kerja di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan kesesuaian 

terhadap prinsip-prinsip hukum Islam 

3. SUMBER DATA 

a. Data Primer : data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

b. Data Sekunder : diperoleh melalui studi pustaka 
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4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

a. Observasi 

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematika fenomena yang diselidiki. 

Observasi digunakan untuk memperoleh data yang diambil secara 

langsung, dilakukan dalam bentuk “observasi non partisan”  yaitu 

peneliti dalam melakukan penelitian tidak terlibat langsung dengan 

kegiatan-kegiatan sumber data. 

b. Interview (wawancara) 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam 

proses ini, wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang 

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor- faktor tersebut 

adalah Pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam 

daftar pertanyaan dan situasi wawancara yang berguna untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat dan terpercaya. 

c.  Dokumentasi 

Metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen 

dan sebagainya. 
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E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap 

permasalahan yang diangkat maka pembahasan ini disusun secara sistematis 

sesuai tata urutan pembahasan yang ada dan saling berhubungan satu sama 

lain. 

 Bab pertama : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 

sistematika pembahasan 

 Bab kedua   : Teori secara umum tentang Asuransi dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja dalam Islam. Yang meliputi 

pengertian, sejarah, dasar hukum, syarat-syarat 

peserta Jamsostek, ruang lingkup, tujuan dan fungsi 

Jamsostek, pengertian peserta, hak dan kewajiban 

peserta, dan jaminan sosial bagi peserta 

 Bab ketiga  : Gambaran umum/ deskriptif UMS, pelaksanaan 

Jamsostek di UMS dan hasil penelitian asuransi di 

UMS 

 Bab keempat  : Pembahasan tentang data-data hasil penelitian 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

 Bab kelima  : Sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian 

pembahasan, memuat kesimpulan dan saran-saran. 

10 


