FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 53/DSN-MUI/III/2006
Tentang
AKAD TABARRU’
PADA ASURANSI SYARI’AH

ﻴ ِﻢﺮ ِﺣ ﻤ ِﻦ ﺍﻟﺮﺣ ﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ
Dewan Syari'ah Nasional setelah:
Menimbang

: a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum
Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga
perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang
Akad Tabarru’ untuk asuransi;
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang
perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk dijadikan
pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

ﺗ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮﹾﺍ ﻭ ﹶﻻ ﺐ
ِ ﻴﺚ ﺑِﺎﻟ ﱠﻄ
ﺨﺒِﻴ ﹶ
 ﺪﻟﹸﻮﹾﺍ ﺍﹾﻟ ﺒﺘﺗ ﻭ ﹶﻻ ﻢ ﻬ ﺍﹶﻟﻣﻮ ﻰ ﹶﺃﺎﻣﻴﺘﻮﹾﺍ ﺍﹾﻟﺁﺗ( ﻭ١
.(٢ :ﻮﺑﹰﺎ ﹶﻛﺒِﲑﹰﺍ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺣ ﻧﻢ ِﺇ ﺍِﻟ ﹸﻜﻣﻮ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﺍﹶﻟﻬﻣﻮ ﹶﺃ
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig)
harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan
yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama
hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan
memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa’[4]: 2).

ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﺍﺎﹸﻓﻮﻌﺎﻓﹰﺎ ﺧ ﺿ
ِ  ﹰﺔﺭﻳ ﻢ ﹸﺫ ﺧ ﹾﻠ ِﻔ ِﻬ ﻦ ﺍ ِﻣﺮ ﹸﻛﻮ ﺗ ﻮ ﻦ ﹶﻟ ﺶ ﺍﱠﻟ ِﺬﻳ
 ﺨ
 ﻴﻭﹾﻟ (٢
.(٩ :ﺳﺪِﻳﺪﹰﺍ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻮ ﹰﻻ ﺍ ﹶﻗﻴﻘﹸﻮﹸﻟﻮﻭﹾﻟ ﻪ ﺘﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﹼﻠﻴﹶﻓ ﹾﻠ
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 9).

ﺗﻘﹸﻮﺍﺍ ﻭ،ٍﻐﺪ ﺖ ِﻟ
 ﻣ ﺪ ﺎﹶﻗﺲ ﻣ
 ﻧ ﹾﻔ ﺮ ﻨ ﹸﻈﺘﻭﹾﻟ ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﹼﻠﻪﻮﺍ ﺍ ﻨﻣ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟ ِﺬﻳﻬﺂﹶﺃﻳ( ﻳ٣
.(١٨ :ﻮ ﹶﻥ )ﺍﳊﺸﺮ ﻤﹸﻠ ﻌ ﺗﺎﺮ ِﺑﻤ ﻴﺧِﺒ ﻪ  ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﹼﻠ،ﺍﻟﹼﻠﻪ
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat
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untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik
yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

ﺎ ِﻡ ِﺇ ﱠﻻﻧﻌﻤ ﹸﺔ ﹾﺍ َﻷ ﻴﺑ ِﻬ ﻢ ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﻮ ِﺩ ﹸﺃ ِﺣﱠﻠ ﻌ ﹸﻘ ﺍ ﺑِﺎﹾﻟﻭﹸﻓﻮ ﺍ ﹶﺃﻨﻮﻣ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟ ِﺬﻳﻬﺂ ﹶﺃﻳ( ﻳ١
ﺎﻢ ﻣ ﺤ ﹸﻜ
 ﷲ ﻳ
َ  ِﺇ ﱠﻥ ﺍ،ﺮﻡ ﺣ ﻢ ﺘﻧﻭﹶﺃ ﻴ ِﺪﺼ
 ﺤﻠﱢﻰ ﺍﻟ
ِ ﻣ ﺮ ﻴﻢ ﹶﻏ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﺘﻠﹶﻰﺎ ﻳﻣ
(١ :ﺪ )ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ  ِﺮﻳﻳ
“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).

ﻦ ﻴﺑ ﻢ ﺘﻤ ﺣ ﹶﻜ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺎﻫِﻠﻬ ﺕ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ
ِ ﺎﺎﻧﻭﺍ ﺍﹾﻟﹶﺄﻣﺆﺩ ﺗ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺮ ﹸﻛ ﻣ  ﹾﺄﻪ ﻳ ( ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ٢
ﷲ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
َ  ِﺇ ﱠﻥ ﺍ،ِﻢ ِﺑﻪ  ِﻌ ﹸﻈ ﹸﻜﺎ ﻳﷲ ِﻧ ِﻌﻤ
َ ﺪﻝِ ِﺇ ﱠﻥ ﺍ ﻌ ﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟﺤ ﹸﻜﻤ
 ﺗ ﺱ ﹶﺃ ﹾﻥ
ِ ﺎﺍﻟﻨ
(٥٨ :ﺍ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻴﺮﺼ
ِ ﺑ ﺎﻴﻌﺳ ِﻤ
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila
kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. alNisa’ [4]: 58).

ﺎ ِﻃ ِﻞ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥﻢ ﺑِﺎﹾﻟﺒ ﻨ ﹸﻜﻴﺑ ﻢ ﺍﹶﻟ ﹸﻜﻣﻮ ﺍ ﹶﺃﺗ ﹾﺄ ﹸﻛﹸﻠﻮ ﺍ ﹶﻻﻨﻮﻣ ﻦ ﺀَﺍ ﺎ ﺍﱠﻟ ِﺬﻳﻬﺎﹶﺃﻳ( ﻳ٣
ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ  ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ،ﺴ ﹸﻜﻢ
 ﻧ ﹸﻔﺍ ﹶﺃﺘﹸﻠﻮﺗ ﹾﻘ ﻭ ﹶﻻ ﻨ ﹸﻜﻢﺽ ِﻣ
ٍ ﺍﺗﺮ ﻦ ﻋ ﺭ ﹰﺓ ﺎﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﺗﺠ
(٢٩ :ﺎ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺭﺣِﻴﻤ ﻢ ِﺑ ﹸﻜ
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika
berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara
kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. al-Nisa’ [4]: 29).
3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong
menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

ﺗﻘﹸﻮﺍﺍ ﻭ،ﺍ ِﻥﺪﻭ ﻌ ﺍﹾﻟﻋﻠﹶﻰ ﹾﺍ ِﻹﹾﺛ ِﻢ ﻭ ﻮﺍﻭﻧ ﺎﺗﻌ ﻭ ﹶﻻ ،ﻯﺘ ﹾﻘﻮﺍﻟﺮ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟِﺒ ﻮﺍﻭﻧ ﺎﺗﻌﻭ
.(٢ :ﺏ )ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ
ِ ﺪ ﺍﹾﻟ ِﻌﻘﹶﺎ ﺷﺪِﻳ ﻪ ﻪ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﺍﻟﱠﻠ
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“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” (QS. al-Maidah [5]: 2).
4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa
prinsip bermu’amalah, antara lain:

ﺑ ﹰﺔﺮ ﻪ ﹸﻛ ﻨ ﻋ ﷲ
ُﺝﺍ
 ﺮ  ﹶﻓ،ﺎﻧﻴﺪ ﺏ ﺍﻟ
ِ ﺮ ﻦ ﹸﻛ ﺑ ﹰﺔ ِﻣﺮ ﺴِﻠ ٍﻢ ﹸﻛ
 ﻣ ﻦ ﻋ ﺝ
 ﺮ ﻦ ﹶﻓ ﻣ (١
ﻮ ِﻥ ﻋ ﻲ ﺪ ِﻓ ﺒﻌ ﻡ ﺍﹾﻟ ﺍﺎﺩﺒ ِﺪ ﻣﻌ ﻮ ِﻥ ﺍﹾﻟ ﻋ ﻲ ﷲ ِﻓ
ُ ﺍ ﻭ،ِﻣﺔ ﺎﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﺏ ﻳ
ِ ﺮ ﻦ ﹸﻛ ِﻣ
.(ﻴ ِﻪ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶﺃ ِﺧ
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu
kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan
darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong
hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”
(HR. Muslim dari Abu Hurairah).

ﺴ ِﺪ ِﺇﺫﹶﺍ
ﺠ
 ﻢ ِﻣﹾﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﺎ ﹸﻃ ِﻔ ِﻬﺗﻌﻭ ﻢ ﺣ ِﻤ ِﻬ ﺍﺗﺮﻭ ﻢ ﺩ ِﻫ ﺍﺗﻮ ﻲ ﻦ ِﻓ ﻴﺆ ِﻣِﻨ ﻤ ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ (٢
ﻰﺤﻤ
 ﺍﹾﻟﻬ ِﺮ ﻭ ﺴ
 ﺴ ِﺪ ﺑِﺎﻟ
ﺠ
 ﺮ ﺍﹾﻟ ﺎِﺋﻪ ﺳ ﻰ ﹶﻟﺍﻋﺗﺪ ﻮ ﻀ
 ﻋ ﻪ ﻨﺘﻜﹶﻰ ِﻣﺷ ﺍ
()ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ
“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling
mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu);
jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan
turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).

ﺎ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﰊﻌﻀ ﺑ ﻪ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﺪ ﺸ
 ﺎ ِﻥ ﻳﻨﻴﺒﺆ ِﻣ ِﻦ ﻛﹶﺎﹾﻟ ﻤ ﻦ ﻟِ ﹾﻠ ﺆ ِﻣ ﻤ ( ﹶﺍﹾﻟ٣
(ﻣﻮﺳﻰ
“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah
bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”
(HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).

ﺪﹶﻗ ﹸﺔ ﺼ
 ﻪ ﺍﻟ ﺗ ﹾﺄ ﹸﻛﹶﻠ ﺘﻰﺣ ﻪ ﺮ ﹾﻛ ﺘﻭ ﹶﻻ ﻳ ،ِﺮ ِﺑﻪ ﺠ
ِ ﺘﻴﺎ ﹲﻝ ﹶﻓ ﹾﻠﻪ ﻣ ﺎ ﹶﻟﻴﻤِﺘﻲ ﻳ ﻭِﻟ ﻦ ﻣ (٤
)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ
(ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ
“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta,
hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya
(tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat
dan nafakah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari
‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah
bin ‘Amr bin Ash).
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ﺣ ﱠﻞ ﻭ ﹶﺃ ﻼ ﹰﻻ ﹶﺃ
ﺣ ﹶ ﻡ ﺮ ﺣ ﺮﻃﹰﺎ ﺷ ﻢ ِﺇ ﱠﻻ ﻭ ِﻃ ِﻬﺷﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﻮ ﹶﻥﺴِﻠﻤ
 ﻤ ﺍﹾﻟ( ﻭ٥
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ.ﺎﺍﻣﺣﺮ
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka
buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin
‘Auf).

،ﺭ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺍﺿﺮ
ِ ﻭ ﹶﻻ ﺭ ﺮ ﺿ
 ( ﹶﻻ٦
( ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﳛﻲ،ﻭﺃﲪﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh
pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu
Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu
‘Abbas, dan Malik dari Yahya).
5. Kaidah fiqh:

ﻬﺎ  ِﻤﺤ ِﺮﻳ
 ﺗ ﻋﻠﹶﻰ ﻴ ﹲﻞﺩِﻟ ﺪ ﱠﻝ ﺣ ﹸﺔ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺎﺕ ﹾﺍ ِﻹﺑ
ِ ﻼ
ﻣ ﹶ ﺎﻤﻌ ﺻ ﹸﻞ ﻓِﻰ ﺍﹾﻟ
  ﹾﺍ َﻷ-١
“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

.ﻣﻜﹶﺎ ِﻥ ﺪ ِﺭ ﹾﺍ ِﻹ ﻊ ِﺑ ﹶﻘ ﺪﹶﻓ ﺭ ﻳ ﺮ ﻀ
  ﺍﹶﻟ-٢
“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

.ﺍ ﹸﻝﺰﺭ ﻳ ﺮ ﻀ
  ﺍﹶﻟ-٣
“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”
Memperhatikan

: 1. Pendapat ulama:

ﺎ ﹸﻥﻌ ﻳ،ِﺮ ﹶﻛﺔ ﺸ
 ﻪ ﻟِﻠ ﻨﺎ ِﻣﺮﻋ ﺒﺗ ﻮ ﹸﻥ  ﹸﻜﻙ ﻳ ِﺘﺮﺸ
 ﻤ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺪﹶﻓ ﻱ ﻳ
 ﺒﹶﻠ ﹸﻎ ﺍﱠﻟ ِﺬﻤ ( ﻓﹶﺎﹾﻟ١
ﻪ ﻣ ﺪ ﺗ ﹶﻘ ﺮ ﹶﻛ ﹸﺔ ﺸ
 ﺍﻟ ﻭ،ِﻴﻪﻋﹶﻠ ﻖ ﺘ ﹶﻔﻤ ﻨﻈﹶﺎ ِﻡ ﺍﹾﻟﺐ ﺍﻟ
ِ ﺴ
ﺤ
 ﺝ ِﺑ
 ﺎﺤﺘ
 ﻤ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻨِﻣ
 )ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ.ﺽ
ٍ ﻮ ﻭ ِﻋ ﻣﻘﹶﺎِﺑ ٍﻞ ﹶﺃ ﻴ ِﺮﻦ ﹶﻏ ﻀ ٍﺔ ِﻣ
ﺤ
 ﻣ ﺒ ٍﺔ ِﻫﻉ ﹶﺃﻭ
ٍ ﺮ ﺒﺗ ﺼ ﹶﻔ ِﺔ
ِ ِﺑ
(٢٧٦ . ﺹ،ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ
Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta
asuransi adalah tabarru’ (amal kebajikan) dari peserta
kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk
membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan
yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya
(kepada peserta) sebagai tabarru’ atau hibah murni tanpa
imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah alMu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).

ﻴ ِﻦﺘ ﹾﺄ ِﻣﻋ ﹾﻘ ِﺪ ﺍﻟ ﻲ ﻉ ِﻓ
ِ ﺮ ﺒﺘﺍ ِﻡ ﺑِﺎﻟﺩ ِﻝ ﺍﹾ ِﻻﹾﻟِﺘﺰ ﺒﺎﻲ ِﻟﺘ ﺞ ﺍﹾﻟ ِﻔ ﹾﻘ ِﻬ ﺨ ِﺮﻳ
 ﺘﺍﻟ( ﻭ٢
 )ﻧﻈﺎﻡ.ﻴ ِﺔﺎِﻟ ِﻜﺪ ﺍﹾﻟﻤ ﻨﺕ ِﻋ
ِ ﺎﺮﻋ ﺒﺘﺍ ِﻡ ﺑِﺎﻟﺪ ﹸﺓ ﹾﺍ ِﻻﹾﻟِﺘﺰ ﻪ ﻗﹶﺎ ِﻋ ﺳ ﺎﻲ ﹶﺃﺳ ﻭِﻧ ﺎﺘﻌﺍﻟ
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 ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﻋﻘﻮﺩ،٥٩-٥٨ . ﺹ،ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ
،٢٤٧-٢٤٤.ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﲪﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺹ
(٥٣. ﺹ،ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﲔ ﺍﳊﻈﺮ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻟﺴﻌﺪﻱ ﺃﰊ ﺟﻴﺐ
Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk
memberikan tabarru’ secara bergantian dalam akad
asuransi ta’awuni adalah “kaidah tentang kewajiban untuk
memberikan tabarru’” dalam mazhab Malik. (Mushthafa
Zarqa’, Nizham al-Ta’min, h. 58-59; Ahmad Sa’id Syaraf
al-Din, ‘Uqud al-Ta’min wa ‘Uqud Dhaman al-Istitsmar, h.
244-147; dan Sa’di Abu Jaib, al-Ta’min bain al-Hazhr wa
al-Ibahah, h. 53).

ﻦ ﻴﺘ ﹾﺄ ِﻣﻋ ﹾﻘ ِﺪ ﺍﻟ ﺠ ﹶﺔ
 ﻴﻧِﺘ ﻦ ﻴﺘ ﹾﺄ ِﻣِﻨﺴ
 ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴﺑ ﺸﹸﺄ
 ﻨﺗ ﻲ ﻴ ﹶﺔ ﺍﱠﻟِﺘﻮِﻧ ﻧﻼﹶﻗ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ
ﻌ ﹶ ( ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ٣
ﺎﻴ ِﺮ ِﻩ ِﺑﻤﻐ ﻉ ِﻟ
 ﺮ ﺒﺘﻣ ﺘ ﹾﺄ ِﻣ ٍﻦﺴ
 ﻣ ؛ ﹶﻓ ﹸﻜ ﱡﻞﺮ ِﻋﻲ ﺒﺘﻢ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎِﺑ ِﻊ ﺍﻟ ﺴ
ِ ﺘﺗ ﻲ ﺎ ِﻋﺠﻤ
 ﺍﹾﻟ
ﻦ ﻦ ِﻣ ﺮ ِﺭﻳ ﻀ
 ﺘﻤ ﻊ ِﻟ ﹾﻠ ﺪﹶﻓ ﺗ ﻲ ﺕ ﺍﱠﻟِﺘ
ِ ﺎﻀﻌ ِﻮﻳ ﺘﻦ ﺍﻟ ﻴ ِﻪ ِﻣﻋﹶﻠ ﻖ ﺤ
ِ ﺘﺴ
 ﻳ
ﻦ ﺧ ﹸﺬ ِﻣ  ﹾﺄﺎ ﻳﻪ ِﺑﻤ ﻉ ﹶﻟ
 ﺮ ﺒﺘﻣ ﻮ ﻫ ﺴ ِﻪ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﺖ
ِ ﻮ ﹾﻗ ﻭﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ؛ﻴﻦﺘ ﹾﺄ ِﻣِﻨﺴ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
. ﺹ،ﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﲪﺪ ﺳﺎﱂ ﻣﻠﺤﻢ ﻴﺘ ﹾﺄ ِﻣﺮ ِﺭ ِﻩ )ﺍﻟ ﻀ
 ﺗ ﺪ ﻨﺾ ِﻋ
ٍ ﻌ ِﻮﻳ ﺗ
(٨٣
Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi
sebagai akibat akad ta’min jama’i (asuransi kolektif)
adalah akad tabarru’; setiap peserta adalah pemberi dana
tabarru’ kepada peserta lain yang terkena musibah berupa
ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada
saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru’
ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta’min
al-Islami, h, 83).
2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dengan AASI
(Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula
1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah
Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama

: FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI
SYARI’AH
: Ketentuan Hukum
1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua
produk asuransi.
2. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang
dilakukan antar peserta pemegang polis.
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3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi
jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.
Kedua

: Ketentuan Akad
1. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam
bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong
antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun
tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis
asuransi yang diakadkan.

Ketiga

: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’
1. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan dana hibah
yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain
yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima
dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu, ﻉ ﻝﻪﻤﺘﺒﺭ/ﻥ )ﻤﺅﻤdan
secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’ﻉﻤﺘﺒﺭ/ﻥ)ﻤﺅﻤ.
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah,
atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan
investasi.

Keempat

: Pengelolaan
1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh
dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang
amanah.
2. Pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta
dan dibukukan dalam akun tabarru’.
4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah
dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau
akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee)
berdasarkan akad wakalah bil ujrah.

Kelima

: Surplus Underwriting
1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka
boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun
tabarru’.
b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan
sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat
aktuaria/manajemen risiko.
c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat
dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan
para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
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2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus
disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam
akad.
Keenam

: Defisit Underwriting
1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit
tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi
kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan
dari dana tabarru’.

Ketujuh

: Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H
23 Maret 2006 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua,

Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Drs. H.M. Ichwan Sam
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