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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam lingkungan yang memaksa

untuk berinteraksi satu sama lain. Proses interaksi ini sebenarnya adalah cara

dimana manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan muamalah.

Seperti tertera dalam QS. Al Maidah:2 yang didalamnya memerintahkan umat

islam untuk saling tolong menolong.

           

    

Wata’āwanū’alal-birri wat-taqwā wa lā ta’āwanū’alal-iṡmi wal-‘udwāni 
wattaqullāha syadidul’iqāb. 

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan taqwa dan janganlah
kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kamu kepada Allah, sesunguhnya Allah amat berat siksanya.” (QS. 5:2,
Departemen Agama RI, 1982:157)

Tolong-menolong dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan

asuransi. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 pasal 1 Tentang Usaha

Perasuransian, menjelaskan bahwa asuransi adalah :

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung
mengikatakan 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.
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Terlebih lagi, manusia di dunia ini tidak akan bisa mengetahui tentang apa

yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya antisispasi

untuk kejadian yang mungkin akan merugikan di kemudian hari. Seperti tertera

dalam QS. Al Luqman : 34 yang berlafalkan :

              

             



Innallāhā‘indahū‘ilmussā’ati wa yunazzilul-ghaaiṡa wa ya’lamu mā fil –arhaāmi 
wa mā tadrī nafsum māżā taksibu gadā wa mā tadrī nafsun bi-ayyi arḍin tamūtu 
innallāha ‘alimun khabīr. 

Artinya :

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari
Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada
dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa
yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di
bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal. (QS.31:34 Depertemen Agama RI 1982:658)

Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa manusia berada pada kondisi

yang tidak pasti, karena sesungguhnya hanya Allah SWT yang maha mengetahui

segala sesuatu. Kondisi yang tidak pasti bisa jadi adalah kejadian yang merugikan

berbagai aspek seperti kerugian finansial, penurunan kesehatan, bahkan

ditakdirkan meninggal dunia. Sehingga, tanpa adanya pengelolaan risiko dengan

baik dimungkinkan akan muncul permasalahan yang rumit di masa yang akan

datang.

Lembaga keuangan non-bank, yang salah satunya adalah asuransi syariah

memiliki peran dalam penengelolaan risiko dengan memenuhi ketentuan syariah.
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Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan sampai tahun 2012, setidaknya ada 45

usaha perasuransian di Indonesia yang meliputi perusahaan asuransi jiwa maupun

umum dengan prinsip syariah, unit usaha syariah asuransi jiwa dan asuransi

umum, serta perusahaan reasuransi syariah. Asuransi jiwa syariah sendiri

mencatat pertumbuhan asset yang terus meningkat selama tahun 2008 sampai

2012. Sampai akhir tahun 2012 jumlah assetnya sebesar 9,83 Triliun Rupiah yang

meningkat 2,58 Triliun Rupiah dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

dengan Prinsip Syariah 2008 - 2012
Keterangan /Description 2008 2009 2010 2011 2012

Perusahaan Asuransi Jiwa dengan
Prinsip Syariah / Sharia Life Insurance
Companies

2 2 3 3 3

Perusahaan Asuransi Umum dengan
Prinsip Syariah / Sharia Non Life
Insurance Company

1 1 2 2 2

Perusahaan Asuransi Jiwa yang
memiliki Unit Syariah / Sharia Unit of
Life Insurance Companies

13 17 17 17 17

Perusahaan Asuransi Umum yang
memiliki Unit Syariah / Sharia Unit of
Non Life Insurance Companies

19 19 20 18 20

Perusahaan Reasuransi yang memiliki
Unit Syariah / Sharia Unit of
Reinsurance Companies

3 3 3 3 3

Jumlah/total 38 42 45 43 45
Sumber : Statistik Perasuransian Indonesia 2012 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Secara umum, asuransi syariah tidak serta-merta mengumpulkan dana

sebanyak-banyaknya dari peserta lalu membagi jika ada klaim, namun terdapat

akad yang diterapkan oleh pihak asuransi syariah dalam pengelolaan dana yang

diterima, yakni berupa akad tabarrru’ dan akad tijarah. Dalam QS. Al Anfal:27

diperintahkann kepada manusia untuk senantiasa memegang amanat dan tidak
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mengkhianatinya. Hal ini sesuai dengan prinsip asuransi syariah yakni amanah

(dapat dipercaya) yang juga dipaparkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan

Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah pada pasal 2(d).

            



Yā ayyuhal-ladżīna āmanū lā takhūnullāha war-rasūla wa takhūnū amānātīkūm 
wa antūm ta’lamūn. 

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. 8:27, Departemen
Agama RI, 1982:264)

Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola yang diberi

kepercayaan (amanah) oleh peserta asuransi, sehinggan perusahaan memiliki

kewajiban untuk pengelolaan dana tabarru’ dengan baik. Dana tabarru’ adalah

dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong-menolong (dana

kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah

(Puspitasari:2012). Kumpulan dana tabarru’ dikelola dan ditempatkan secara

terpisah dari dana lain karena sifatnya yang merupakan murni milik peserta,

sehingga perusahaan asuransi tidak berhak atas dana ini. Dana tersebut

ditempatkan pada akun tersendiri yakni akun Dana Peserta Tabarru’ (DPT). Oleh

sebab itu, perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk mengelola dana

tersebut sebaik-baiknya dengan memenuhi prinsip keadilan (‘adl), dapat
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dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemasalahatan (maslahah), dan

keuniversalan (syumul) serta mengelolanya dengan cara yang halal.

Iqbal (2005:2) menuliskan bahwa letak perbedaan antara asuransi syariah

dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan

ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Seperti diketahui

bahwa dalam asuransi syariah tidak terdapat transfer risiko seperti asuransi

konvensional namun menerapkan prinsip berbagi risiko, serta manajemen

perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Perusahaan asuransi syariah berkewajiban untuk mengelola dana tabarru’

dari peserta yang nantinya akan dipakai ketika ada pengajuan klaim dari

pemegang polis. Dana yang dikelola perusahaan tersebut dimungkinkan bisa

memimbulkan beberapa risiko selama di kelola perusahaan. Risiko dapat

ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang

akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan

berbagai petimbangan pada saat ini (Fahmi,2013:2).

Menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Nomor : PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana

Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Dana Tabarru’ dan

Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk

Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan

Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah antara lain adalah

risiko kegagalan pengelolaan kekayaan, risiko ketidakseimbangan antara proyeksi

arus kas dan kewajiban, risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan
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kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing, risiko perbedaan antara beban

klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan, serta risiko

ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan

dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh.

Dari beberapa risiko tersebut, tampak bahwa perusahaan asuransi syariah

perlu untuk menerapkan manajemen risiko sebagai pedoman pengelolaan dana

tabarru’ yang nantinya bisa digunakan sebagai bentuk antisipasi terhadap

kemungkinkan risiko yang diterima perusahaan dikemudian hari. Mengingat dana

tabarru’ adalah amanah dari peserta asuransi, perusahaan harus mengelola dana

tersebut dengan melakukan investasi-investasi yang menguntungkan serta halal.

Pemilihan pos-pos investasi merupakan salah satu cara perusahaan dalam

mengelola risiko yang mungkin timbul pada dana tabbarru’.

Salah satu risiko yang ditanggung perusahaan asuransi adalah risiko yang

berkaitan dengan klaim. Risiko klaim menuntut perusahaan harus mampu

membayar semua kerugian yang telah dipertanggungkan oleh peserta kepada

perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus melakukan seleksi risiko

(underwriting) untuk mengantisipasi beban klaim yang tinggi dari peserta. Proses

seleksi risiko merupakan salah satu bagian dari manajemen risiko yang diterapkan

perusahaan untuk mengantisipasi kerugian di masa mendatang. Sehingga penting

adanya kegiatan manajemen risiko yang dilakukan perusahaan untuk

mengantisipasi terjadinya kerugian di kemudian hari terutama manajemen risiko

pada dana tabarru’ yang menyangkut kepentingan seluruh peserta asuransi.

Proses manajemen risiko pada akhirnya akan memberikan pilihan kepada
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perusahaan dalam mengelola risiko. Tindakan manejemen risiko yang bisa

dilakukan oleh perusahaan dapat berupa penerimaan risiko, pengalihan risiko,

pendanaan risiko, penyebaran risiko ataupun penghindaran risko.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin adalah salah satu perusahaan asuransi

jiwa dengan prinsip murni syariah (full fledge) di Indonesia. Menurut data dari

Otortitas Jasa Keuangan pada tabel 1.1, sampai tahun 2012 hanya terdapat lima

perusahaan asuransi dengan prinsip murni syariah. Sedangkan sisanya adalah

perusahaan asuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Sebagai

perusahaan yang memegang teguh prinsip syariah, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al

Amin sejatinya harus menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan

prinsip syariah. Begitu pula dengan kegiatan perusahaan dalam mengelola dana

kontribusi peserta (dana tabarru’) asuransi. Karena dana tersebut adalah amanah

yang tidak boleh disalah gunakan, maka perusahaan perlu menerapkan strategi

agar risiko dari pengelolaan dana tabarru’ tersebut dapat diminimalisir dan

dikelola dengan baik.

Manajemen risiko dalam pengelolaan dana tabarru’ PT. Asuransi Jiwa

Syariah Al Amin dianggap penting karena hal itu merupakan salah satu bentuk

tanggung jawab perusahaan kepada peserta asuransi yang pada awal akad telah

menyerahkan pengelolaan dana kepada perusahaan. Selain itu, sebagian besar

produk PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin adalah asuransi jiwa pembiayaan

(asuransi yang memberika jaminan kepada bank, ketika terjadi risiko yang

dijamin pada debitur, maka pembiayaan yang belum terlunasi akan menjadi

tanggung jawab asuransi) yang rentan akan terjadinya gagal bayar oleh debitur
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karena risiko meninggal dunia. Tentu hal tersebut berkaitan erat dengan dana yang

dipakai untuk membayar klaim yakni dana tabarru’. Maka, manajemen risiko

dana tabarru’ yang diterapkan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin menjadi

sangat menarik untuk dibahas lebih lnajut dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah manajemen risiko dana tabarru’ pada PT. Asuransi Jiwa Syariah

Al Amin ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari

penelitian ini adalah :

Mengetahui bagaimana manajemen risiko dana tabarru’ pada PT. Asuransi Jiwa

Syariah Al Amin.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Pengambil kebijakan

Dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah berupa informasi yang bisa

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan sehingga

mendukung asuransi syariah yang lebih baik.

2. Perusahaan asuransi syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada

perusahaan asuransi berkaitan dengan manajemen risko yang diterapkan pada
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dana tabarru’. Sehingga model manajemen risiko yang diterapkan selanjutnya

akan semakin mendekati kesempurnaan.

3. Peneliti

Memberikan kontribusi pemikiran khususnya pada bidang asuransi syariah

dan manajemen risiko dana tabarru’.

4. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi berkaitan dengan manajemen risiko dana

tabarru’ pada asuransi syariah.

5. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam

literatur pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya

sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Skripsi

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari kajian pustaka berkaitan dengan permasalahan,

penjelasan tentang penelitian sebelumnya serta kerangka berfikir.

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, penentuan objek

penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan

teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian.
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BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisis tentang gambaran umum subjek penelitian berupa

informasi berkaitan dengan lokasi penelitian, sejarah berdiri

organisasi, visi misi, struktur organisasi serta produk Asuransi Jiwa

Syariah Al Amin. Dilanjutkan dengan diskripsi hasil penelitian dan

analisis.

BAB 5 : Simpulan dan saran

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari inti

permasalahan dengan disertai saran-saran yang menunjang peningkatan

mutu asuransi syariah khususnya di Asuransi Jiwa Syariah Al Amin serta

penelitian lebih lanjut.
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