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ABSTRAK 
 

SITI ZAENAH, NIM. 99383626, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
PELAKSANAAN TABUNGAN HAJJ Dl PERUSAHAAN ASURANSI 

BUMI PUTERA TEMANGGUNG TAHUN 1990-2000, FAK. SYARIAH UIN 
SUNAN KALIJAGA  YOGYAKARTA TAHUN 2003 

 
Di Indonesia sekarang ini perusahaan asuransi sudah berkembang pesat 

dengan berbagai macam nama dan produk untuk ditawarkan kepada masyarakat. 
Diantaranya yaitu  perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, yang merupakan 
salah satu cabang dari Bumi Putera Pusat Jakarta Diantaranya Bumi Putera 
mengembangkan produk untuk membantu masyarakat muslim, yang berniat untuk 
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah,yaitu  tabungan haji yang merupakan salah 
satu dari jenis asuransi dwiguna prima. Dalam ·pelaksanaan tabungan haji di Bumi 
Putera Temanggung tersebut dengan menggunakan perjanjian asuransi jiwa, sehingga 
peserta di samping menabung juga mendapatkan pertanggungan jiwa. Dalam 
prakteknya peserta membayar premi sesuai dengan rencana pelaksanaan ibadah haji 
dan biasanya premi yang dibayarkan lebih ringan, dibandingkan dengan tabungan haji 
pada bank-bank konvensional 

 
Penyusun  merasa tertarik untuk meneliti pelaksanaan tabungan haji di Bumi 

Putera Temanggung, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan haji yang 
sebenarnya dan penyusun hendak mengupas bagaimana pandangan hukum Islam 
terhadap praktek pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung, dengan 
harapan memperoleh 
hukum yang jelas berkenaan dengan praktek pelak!'anaan tabungan haji tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan meneliti secara langsung 
terhadap pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera 
Temanggung.metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi 
dan dokumentasi 
 

Kesimpulan dalam penelian ini adalah dalam pelaksanaan tabungan haji sudah 
bisa menghilangkan unsur garar, muisir, eksploitusi karena apabila terjadi peristiwa 
atau tidak terjadi peristiwa peserta tetap akan.mendapatkan pengembalian premi 
karena di dalamnya mengandung unsure tabungan. Selain itu apabila peserta 
mengundurkan diri tetap akan mendapatkan pengembalian premi yang telah 
dibayarkan walaupun tidak semuanya. Sedang pengembalian premi yang lebih besar 
dari premi yang telah dibayarkan sudah sewajarnya karena Bumi Putera 
menginfestasikan premi pada usaha-usaha yang dipandang hisa menguntungkan. 
Sehingga dalam pelaksanaan tabungan haji oleh Bumi Putera Temanggung 
diperbolehkan. 
 
Kata kunci : Asuransi Bumi Putera 
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A. La tar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakekatnya mengandung berbagai 

hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri . Sifat hakiki yang 

dimaksud di sini adalah suatu sifat "tidak kekal" yang selalu menyertai 

kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, 

selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia 

dalam kegiatan-kegiatannya. 

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut 

mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu 

secara tepat sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pemah 

memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja 

akhimya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak 

pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang 

biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan 

yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum . tentu 

menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko. I) 

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi 

berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai 

1 



( 

2 

sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain, mencari daya upaya guna mengatasi 

rasa tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berupaya untuk 

menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa menjadi aman. Usaha 

dan upaya manusia untuk menanggulangi rasa tidak aman tersebut merupakan 

embrio atau cikal bakal berdirinya perusahaan asuransi?) 

Dalam masyarakat modern sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai 

peranan dan jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi 

maupun kepentingan-kepentingan so sial. 
3
) 

Pada hakekatnya suatu perusahaan itu tidak dirumuskan oleh nama, 

anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, tetapi 

dirumuskan oleh keinginan pelanggan yang dipuaskan pada waktu ia membeli 

produk atau jasa dari perusahaan termaksud. Pelanggan dalam hal ini adalah 

konsumen, yaitu pemakai terakhir dari produk atau jasa. 

Di Indonesia sekarang ini perusahaan asuransi sudah berkembang pesat 

dengan berbagai macam nama dan produk untuk ditawarkan kepada 

masyarakat. Diantaranya yaitu perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, 

yang merupakan salah satu cabang dari Bumi Putera Pusat Jakarta. 

Seiring dengan kemajuan jaman dan tuntutan masyarakat, Bumi Putera 

Temanggung berusaha untuk mengembangkan produk-produk sesuai dengan 

tuntutan masyarakat Temanggung, dengan tujuan dapat memuaskan para 

nasabah Bumi Putera. 4) 

2) Ibid. , hlm. 2. 

J) Ibid., hlm. 10. 

4) Bumi Putera 1912 Menyongsong Abad 21, (Jakarta: PT Mardi Mulyo, 1992), hlm. 318. 
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Diantaranya Bwni Putera mengembangkan produk untuk membantu 

masyarakat muslim, yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji ke 

Baitullah,5) y~itu tabungan haji yang merupakan salah satu dari jenis asuransi 

dwiguna prima. Jenis asuransi ini merupakan gabungan dari asuransi eka waktu 

dengan dana kehidupan yang mengandung unsur tabungan.6) 

Tabungan haji ditawarkan mengingat ibadah haji merupakan cita-cita 

bagi setiap muslim, karena merupakan ibadah penyempurna iman dan Islam 

seseorang. ?) Namun menunaikan ibadah haji bagi masyarakat muslim di 

Indonesia yang bertempat tinggal jauh dari Baitullah, memerlukan biaya yang 

tidak sedikit sehingga tidak semua muslim mampu menunaikan ibadah haji, 

karena keterbatasan dana yang dimiliki. 

Dalam ·pelaksanaan tabungan haji di Bwni Putera Temanggung tersebut 

dengan menggunakan perjanjian asuransi jiwa, sehingga peserta di samping 

menabung juga mendapatkan pertanggungan jiwa. Dalam prakteknya peserta 

membayar premi sesuai dengan rencana pelaksanaan ibadah haji dan biasanya 

premi yang dibayarkan lebih ringan, dibandingkan dengan tabungan haji pada 

bank-bank konvensional. Selain itu apabila peserta meninggal sebelum selesai 

kontrak, maka ahli waris yang ditunjuk menggantikannya untuk melaksanakan 

ibadah haji, sesuai dengan rencana dan ahli warisnya juga mendapatkan 

santunan uang pertanggungan, meskipun premi belum dibayar semua. Apabila 

terjadi suatu resiko atau peristiwa, peserta tabungan haji akan mendapatkan 

santunan sebesar uang pertanggungan walaupun prerni belwn dibayar semua. 

5l Abujamin Rohan, Aku Pergi Haji, (Jakarta: Media Da'wah, 1991 ), him. 20. 

6l Bumi Putera 1912 Menyongsong Abad 21, him. 318. 

?) Abujamin Rohan, Aku Pergi Haji ., him. 31 . 
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Sekilas dari praktek pelaksanaan tabungan haji di atas ada unsur 

ketidakadilan, untung-untungan karena peserta akan mendapatkan 

pengembalian premi yang lebih banyak, dari premi yang telah dibayarkan dan 

apabila terjadi suatu resiko atau peristiwa akan mendapatkan santunan uang 

pertanggungan walaupun masa kontrak bel urn selesai. 

Dari paparan di atas penyusun merasa tertarik untuk meneliti 

pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung, untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan tabungan haji yang sebenarnya dan penyusun hendak 

mengupas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan 

tabungan haji di Bumi Putera Temanggung, dengan harapan memperoleh 

hukum yang jelas berkenaan dengan praktek pelak!'anaan tabungan haji 

tersebut. 

B. Pokok Masalah 

' Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

penyusun akan mengemukakan permasalahan yang akan menjadi bahasan 

skripsi ini, sehingga akan lebih memudahkan dalam penyustman. Adapun 

pokok masalah tersebut adalah: 

1. Bagaimana perimbangan antara yang diterima dan yang ditabung dalam 

tabungan haji? 

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan haji di 

perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung? 



C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk menjelaskan pelaksanaan tabungan haji eli perusahaan asuransi 

Bumi Putera Temanggung. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang 

pelaksanaan tabungan haji yang dilakukan perusahaan asuransi Bumi 

Putera Temanggung. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Diharapkan dapat merupakan salah satu sumbangan untuk memperkaya 

kepustakaan (khazanah) hukum Islam pada umumnya dan ilmu hukum 

mu' amalat yang berkaitan dengan tabungan haji. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya bagi pihak

pihak yang terkait dalam pelaksanaan tabungan haji . 

D. Telaah Pustaka 

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana 

diungkapkan di atas, maka perlu dilakukan telaah kepustakaan, guna 

mendukung hasil penelitian dan supaya dapat diperoleh hasil sebagaimana yang 

diharapkan. 

Tabungan haji merupakan salah satu bentuk produk asuransi yang 

ditawarkan oleh perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung. Dalam 

praktek pelaksanaan tabungan haji eli Bumi Putera Temanggung 1m 

dianalogikan dengan petjanjian asuransi jiwa dwiguna prima. 
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Untuk itu guna mengetahui sejauh mana persoalan ini dibahas dan juga 

untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan para ilmuwan lainnya, baik 

ahli fiqh atau ekonomi Islam, maka penyusun akan mencoba menelusuri 

pustaka yang ada sebatas kemampuan penyusun. 

Muhammad, dalam bukunya Asuransi Takaful (Ana/isis Prospek 

Perkembangannya), mengemukakan bahwa asuransi tabungan haji merupakan 

suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan 

merencanakan dana dalam mata uang rupiah untuk biaya menjalankan ibadah 

haji . 

Herman Darmawi, dalam bukunya Manajemen Asuransi, menyatakan 

bahwa dalam pelaksanaan tabungan haji dapat direncanakan dahim jangka 

pendek atau jangka panjang dan besarnya dana dapat disesuaikan dengan 

kemampuan peserta8
). 

Dalam buku Bumi Putera Menyongsong Abad 21, disebutkan bahwa 

tabungan haji memberikan dua manfaat bagi pesertanya, yaitu untuk memberi 

jami~an kepada tertanggung sendiri dan untuk memberi perlindungan kepada 

keluarga, artinya apabila peserta meninggal pada masa kontrak maka 

ahliwarisnya berhak melanjutkan untuk melaksanakan ibadah haji dan 

mendapatkan santunan sebesar uang pertanggungan
9
) . 

S) Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), him. 85 . 

9) Bumi Putera 1912 Menyongsong Abad 21 ., him. 75 . 
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Sepengetahuan penyusun, sejauh ini bel urn ada salah satu karyapun yang 

secara khusus membahas praktek tabungan haji, hanya ada satu skripsi yang 

berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji ", yang 

disusun oleh saudari Muflihah. Di dalamnya, diterangkan cara pengumpulan 

dana oleh beberapa orang yang nantinya digunakan untuk ongkos naik haji 

dengan sistem arisan. Oleh karena itu, masalah yang akan penyusun teliti belum 

ada yang membahasnya. 

E. Kerangka Teoritik 

Agama Islam bukan agama yang kaku, melainkan agama yang hidup 

untuk menjayakan umat penganutnya dan untuk meluaskan sayapnya di sekitar 

bumi Allah dengan semboyan "Rahmatan lil Alamin". IO) Sekali-kali Allah 

tidak mengadakan kesulitan dalam agama, hanya manusia harus berfikir dan 

memikirkan segala sesuatu dalam kemanfaatan agama, umat dan manusia. 

Agama bagi manusia adalah untuk memelihara manusia itu sendiri atas dasar 

hidup yang berguna, bermanfaat dan membawa kepentingan bersama dalam 

hidup bennu'amalah atau berinteraksi dengan sesama manusia. 

Hukum mu'amalah yaitu patokan-patokan yang mengatur hubungan 

hak dan kewajiban dalam masyarakat, 11
) dibicarakan oleh al-Qur' an. 

Namun al-Qur'an lebih banyak menuturkan prinsip-prinsip dasarnya saja, 

yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Saw secara aplikatif. Begitu juga 

hukum mu'amalah dalam pengertian mu'amalah maliyah (harta benda) lebih 

10l Fuad Moh. Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi (Bandung: 

Percetakan Offset, 1993), him. 6. 

11 ) Ahmad Azhar Basyir, Azaz-Azaz Hukum Mu'amalah (Yogyakarta: Perpustakaan 

Fakultas Hukum Ull, 1990), him. 7. 



8 

banyak dituturkan oleh nas dalam bentuk prinsip-prinsipnya. Sejalan dengan 

prinsip-prinsip umum penetapan hukum Islam yang tujuan utamanya adalah 

kemaslahatan. 12
l 

Tidak dapat dipungkiri bahwa mu' amalat merupakan persoalan yan g 

langsung menyangkut pergaulan hidup manusia yang bersifat dominan , namun 

nilai agama selalu terkait tidak dapat dipisahkan . Oleh karenanya nilai agama 

dalam mu' amalat, khususnya tabungan haji sebagai salah satu bentuk produk 

asuransi jiwa, merupakan salah satu bentuk mu ' amalat dalam sistem hukum 

lslam, dimana mu'amalat pada prinsipnya mengakui setiap gerak langkah 

perekonomian agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak dan 

sekaligus menciptakan kemaslahatan . Untuk itu prinsip dasar mu' amalat 

sebagai pijakan bertindak mesti diperhatikan, diantaranya adalah: 

1. Prinsip tidak boleh ada riba, sesuai dengan firman Allah SWT: 

13).0~ 

2. Prinsip meniadakan unsur garar, yaitu penipuan dari satu pihak ke pihak 

lain , sesuai dengan firman Nya: 

12) Muhammad Khal id Mas 'ud, hlsafat Hukum Islam dan l'eruhahan Sosial, alih bal1asa 
Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-lkhlas, 1995), him. 229. 

1'l Ali lmran (3 ) : 130. 
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· ' 3/. Prinsip meniadakan tmsur untung-untungan, seperti finn an ALlah SWT: 

4. Prinsip meniadakan eksploitasi, 16) sesuai dengan finnan Alah SWT : 

ifJ>-) ~ ~ 0\J .Jy)J ~\ if y_/-; \j)~ \~ t 0~ 
17).0_rlk; ~J 0_rlk;~ ~lyl 

Selain prinsip-prinsip mu'amalah di atas, setiap perJaBJ1an mu'amalat 

harus meninggalkan unsur-unsur yang dilarang dalam lslam seperti adanya 

unsur riba, garar, maisir, eksploitasi .18) Pelarangan lslam terhadap unsur-unsur 

tersebut untuk menjaga manusia, supaya tidak mengambil atau memakan harta 

orang lain dengan cara batil . Karenanya segala bentuk pengambilan atau 

14l AI-An'am (6) 152. 

15
> AI-Maidah (5) • 90 

16> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian /)a/am Islam , (Jakarta• 
Sinar Graf1ka, 1994), him. 87. 

l7 l AI-Baqarah (2) • 279. 

IRl Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa, Soeroyo dan Nastangin, edt. 
Sunhaji, Cet. IV, (YO!:,>yakarta • Dana Bhakti Wakaf, 1996), him. 129. 
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memakan harta orang lain dengan cara batil dengan tegas dilarang Allah Swt, 

dalam firman-Nya: 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi 1m 

adalah: 

1. J enis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan meneliti 

secara langsung terhadap pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi 

Bumi Putera Temanggung. 

2. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe analisis deskriptif. Dalam hal 

ini peneliti mendiskripsikan obyek yang diteliti yaitu mekanisme 

pelaksanaan tabungan haji pada perusahaan asuransi Bumi Putera 

Temanggung, kemudian menganalisanya dari segi hukum Islam .. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Penyusun menggunakan bentuk wawancara bebas terpimpin, 

artinya wawancara akan dilakukan secara bebas namun tetap 

19l An-Nisa' (4): 29. 



11 

berpedoman pada kerangka pokok masalah yang telah dipersiapkan 

terlebih dahulu. 

Adapun responden yang diwawancarai adalah pegawa1 

perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung yaitu p1mpman 

perusahaan, kepala unit, bagian ketatausahaan, bagian keadministrasian, 

bagian keagenan serta anggota tabungan haji di perusahaan asuransi 

Bumi Putera Temanggung. 

b. Observasi 

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung 

pada obyek yang . diteliti, melihat, mengamati dan membuat catatan 

tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan mekanisme tabungan 

h 
.. 20) 

aJL 

c. Dokumentasi 

Dalam mencan data penyusun menggunakan bahan-bahan 

dokumen yang telah ada di lokasi penelitian, yakni data-data yang 

berkaitan dengan Bumi Putera Temanggung. 

4. Pendekatan Penelitian 

Dalam bahasan ini, digunakan pendekatan norrnatif, yaitu mengkaji 

masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, 

yaitu Al-Qur' an, Hadits, kitab-kitab fiqih dan buku-buku lain yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. 

20) Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), him. 197. 
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5. Analisa Data 

Dalam menganalisa data ini adalah metode analisa kualitatif dengan 

menggunakan analisa induktif yaitu dengan cara menganalisis data-data 

khusus yang berkenaan dengan praktek pelaksanaan tabungan haji di 

perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, kemudian dianalisis dengan 

hukum Islam dan diambil kesimpulan yang bersifat urn urn . 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun skripsi ini untuk mempermudah bahasannya, maka 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

Skripsi ini dii.lwali dengan bab pendahuluan yang berisi tujuh sub bab: 

Pertama, Jatar belakang masalah yang memuat alasan-alasan dalam perumusan 

masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan 

terhadap apa yang terkandung dalam sub Jatar belakang masalah. Ketiga, 

tujuan dan kegunaan. Keempat, telaah pustaka yang berisi penelusuran 

terhadap literatur yang ada kaitannya dengan obyek penelitian untuk 

membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. 

Kelima, kerangka teoritik yang berisi acuan yang akan digunakan dalam 

memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian yang berisi metode-metode 

yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan, yaitu 

gambaran singkat isi skripsi. 

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang asurans1 JlWa yang 

didalamnya dibahas tentang pengertian, jenis-jenis asuransi jiwa, pandangan 

ulama terhadap asuransi, konsep asuransi Islam. Pembahasan ini dinilai penting 
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karena nantinya dijadikan sebagai teori untuk menganalisis terhadap 

· .. 
pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, 

yang akan dipaparkan dalam bab tiga. 

Setelah selesai pemaparan tinjauan umwn tentang asurans1 JlWa, 

kemudian masuk ke bab tiga tentang mekanisme pelaksanaan tabungan haji 

yang meliputi : sejarah berdirinya perusahaan asuransi Bumi Putera 

Temanggung, struktur organisasi, cara menjadi anggota tabungan haji, hak dan 

kewajiban para pihak, akibat adanya resiko atau peristiwa, operasional premi 

tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera. Sub bab ini merupakan 

masalah yang paling pokok dan masalah yang menjadi kajian utama dalam 

skripsi ini . 

Pembahasan bab keempat, analisis hukum Islam terhadap mekanisme 

pelaksanaan tabungan haji di lapangan yang terungkap dalam bab tiga. Apakah 

berjalan sesuai dengan teori dan konsep asuransi Islam yang dijelaskan dalam 

bab dua, sehingga akan terjawab pokok permasalahan yang menyusun ajukan 

dalam skripsi ini. 

Skripsi ini diakhiri dengan penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh 

uraian sebelumnya. Kemudian saran-saran yang sifatnya membangun terhadap 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 



A. Kesimpulan 

- ---------------------------------------------------

BABY 

PENUTUP 

Dalam pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung 

analogi dengan asuransi jiwa dwi guna pnma, sehingga disamping 

mengandung unsur tabungan untuk ongkos naik haji Juga memberikan 

manfaat bagi pesertanya yaitu apabila terjadi sesuatu peristiwa peserta akan 

mendapatkan santunan sebesar uang pertanggungan. Selain itu apabila peserta 

meninggal dunia dalam masa kontrak maka ahli warisnya berhak untuk 

melanj utkan kontraknya untuk melaksanakan ibadah haj i. 

Setelah penyusun analisis secara hukum Tslam dalam pelaksanaan 

tabungan haji sudah bisa menghilangkan unsur garar, muisir, eksploitusi 

karena apabila terjadi peristiwa atau tidak terjadi peristiwa peserta tetap akan . 

mendapatkan pengembalian premi karena di dalamnya mengandung unsur 

tabungan. Selain itu apabila peserta mengundurkan diri tetap akan 

mendapatkan pengembalian premi yang telah dibayarkan walaupun tidak 

semuanya. Sedang pengembalian premi yang lebih besar dari premi yang telah 

dibayarkan sudah sewajarnya karena Bumi Putera menginfestasikan premi 

pada usaha-usaha yang dipandang hisa menguntungkan. Sehingga dalam 

pelaksanaan tabungan haji oleh Bumi Putera Temanggung diperbolehkan . 

65 
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B. Saran-Saran 

Kepada perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, penyusun akan 

mengemukakan saran-saran yang disertai dengan harapan. 

Mengingat mayoritas peserta tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi 

Putera Temanggung adalah masyarakat muslim, alangkah baiknya premi 

tabungan haji dipisahkan dari premi yang lain dan diinvestasikan pada obyek

obyek investasi yang tidak menerapkan sistem bunga. 

Bumi Putera adalah perusahaan asuransi nasional pribumi yang pertama 

yang produk-produknya telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Maka dari 

itu selayaknya Bumi Putera senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik 

dan menjaga kepercayaan pada masyarakat. 

Menurut penyusun walaupun Bumi Putera merupakan salah satu bentuk 

perusahaan asuransi konvensional, namun telah banyak memberikan manfaat 

bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu untuk mengembangkan produk

produk yang sesuai dengan tuntutan masyarakat pada masa-masa sekarang ini, 

khususnya tuntutan para muslim Indonesia yang masih ragu-ragu akan hukum 

asurans1. alangkah baiknya Bumi Putera membuka cabang asuransi Islam atau 

asuranst takaful dengan harapan supaya umat Islam yang berminat ikut 

asuransi tidak ragu-ragu dan lebih mantap. 
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Lampiran l 
TERJEMAHAN A VAT AL-QUR' AN, HAD IS DAN 

KUTIP AN BERBAHASA ARAB 

No Him F.N Terjemahan 
BABI 

1 8 13 Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan 
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat keberuntungan . 

2 9 14 Dan janganlah kamu dekati harta anak yati m kecuali 
dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa. Dan 
sempurnakan1ah takaran dan timbangan dengan adil. 

3 9 15 Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum 
khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib 
dengan panah adalah perbuatan kej i termasuk perbuatan 
syaitan maka iauhilah. 

4 9 17 Maka jika kamu tidak mengerjakan perintah itu maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. 
Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, 
kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. 

5 I 0 19 Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sa ling 

6 22 

7 22 

8 22 

9 23 

10 23 

1 l 25 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

memakan harta sesamamu dengan jalan bati I, kecual i 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu. 

BAB II 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan 
kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan permusuhan 
Orang mu 'min terhadap mu ' min lainnya seperti bangunan 
yang saling menguatkan satu sama lainnya (Nabi 
mengisyaratkan dengan merapatkan jemari tangannya). 
Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam 
persaudaraan dan kasih sayang seperti tubuh yang apabila 
salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan 
merasakannva. 
Orang Islam adalah orang yang menjaga orang muslim 
lainnya dari lisan dan tangannya. 
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 
itu suatu kebajikan akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu 
ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, kitab-kitab, 
nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir 
(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang ya ng 
meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan orang yang 
menepati janjinya apabila ia be~janji dan orang-orang yang 
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 
imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertaqw~_j 
Hai orang-orang yang beriman ianganlah kamu ~ 



memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu. 

12 27 32 Dan disebabkan mereka memakan rib a padahal 
sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan 
karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. 
Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara 
mereka itu siksa yang pedih. 

13 27 
,..,,.., 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan I .).) 

riba dengan berlipat ganda. 
14 29 36 Rasululah SAW telah melarang jual beli yang spekulatif I 

Uual beli dengan cara melempa batu kecil) dan melarang 
j ual beli yang tidak pasti 

15 30 38 Mereka bertanya kepadamu ten tang khamr dan judi, 
katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan 
beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih 1 

besar dari manfaatnya. i 
16 30 39 Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum I 

khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji tem1asuk perbuatan 
syaitan maka jauhilah. 

17 31 41 Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan batil , kecuali I 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama I 
suka di antara kamu. i 

BABIV 
18 51 4 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 1 

riba. 
19 59 I 16 Kemadaratan harus dihi1angkan . 
20 61 

I 
19 Sesungguhnya syaitan itu bennaksud dan hendak 

I 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu I 

I 

lantaran meminum khamr dan be~judi itu dan menghalangi 
kamu dari mengingat Allah bersembahyang maka 
berhentilah kamu( dari mengerjakan ini). 

21 63 21 Maka jika kamu tidak mengerjakan SIS a rib a maka 
ketahuilah bahwa Allah dan Rasui-Nya akan 
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan 
riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya 
dan tidak pula dianiaya. 

22 64 22 Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan I 
dan taqwa. 

I 

" 



LAMPIRANII 

BIOGRAEI PARA ULAMA 

a. Muslim 

Imam Muslim nama lengkapnya adalah Abu al-Husain ibn al-Hajaj al
Qusyairi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H (820 M) di Naisaburi, yaitu 
sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut. Perhatiannya terhadap ilmu hadis 
sagat besar. Beliau adalah salah seorang muhadisin, hafidz dan terpercaya. 
Juga terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian untuk mencari hadis. 

Beliau wafat pada hari Ahad bulan Rajab 261 H (875 M) dan 
dimakamkan pada hari senin di Naisabur. 

b. Ahmad Azhar Basyir, MA 

Beliau adalah seorang dosen tetap Fakultas Filsafat Universitas Gadjah 
Mada (UGM) Y ogyakarta. Beliau dilahirkan di Y ogyakarta pada tanggal 21 
November 1928 M. Alumnus PTAIN tahun 1956, memperdalam bahasa Arab 
pada Universitas Baghdad tahun 1957- 1958 dan memperoleh gelar Magister 
dalam Islamic Studies Fakultas Dar al-Ulum Universitas Kairo Mesir pada 
tahun 1965. 

Beliau mengikuti pendidikan puma Sarjana Filsafat pada Universitas 
Gadjah Mada dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum 
Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luas biasa pada Universitas 
Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia dan lAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, sebagai anggota tim pengkajian Hukum Islam. 

c. Hasbi As Shiddieqy 

Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi As Shiddieqy, dilahirkan 
di Loksumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau adalah putra 
Teuku Haji Husein, seorang ulama yang terkenal dan mempunyai hubungan 
darah dengan Abu Ja'far As Shiddieqy. Pertama beliau belajar dari ayahnya 
kemudian ke pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di 
sekolah Al-Irsyad Surabaya, semenjak tahun 1950 hingga tahun 1960 beliau 
menjadi dosen di PT AIN Yogyakarta, beliau dikukuhkan menjadi guru besar 
dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau 
dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari ' ah. 

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menuliskan 
buku antara lain: Tafsir An-Nur, 2002 Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan 
Dalam Islam, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqih Islam dan lain
lain. Karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa terutama di 
Fakultas Syari'ah. 
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LAMPIRAN III 

PEDOMAN WA WANCARA 

t Jntuk Pihak Pcrusahaan 

I. Bagaimana sejarah Bumi Putera Temanggung ? 

2. Bagaimana struktur organisasi Bumi Putera ? 

3. Apa syarat-syarat menjadi peserta tabungan haji? 

4. Apa saja hak dan kewajiban para pihak ? 

5. Bagaimana cara membayar premi tabungan haji? 

6. Bagaimana kalau peserta meninggal dalam masa kontrak ? 

7. Bagaimana kalau peserta mengalami kecelakaan dan cacat fisik? 

8. Bagaimana kalau peserta mengundurkan diri ? 

9. Apakah pihak perusahaan rugi kalau peserta mengalami resiko/peristiwa? 

t Jntuk }>cserta 

1. Motif apa bapak ikut produk tabungan haji? 

2. Apa saja hak dan kewajiban peserta? 

nr 



Daftar Responden 

No. Nama Jabatan Tgl. Wawancara Tanf!_a tang_an 
1. Bp. Sarju Pimpinan Bumi 1 0 Februari 2003 (~ Putera 
2. Bp. lbnu Ketua Unit 11 Februari 2003 

(I~ H£!I}'Ono 
3. Bp. Husain Keuangan dan 11 Februari 2003 

~ V#;~ Keadministrasian 
4. lbu Elly Keagenan 10 Februari 2003 /~ ~ 
5. Bp. Nur Ikhsan Peserta 15 Februari 2003 I~ 
6. Bp. Jasmin Peserta 15 Februari 2003 ~ 
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LAMPIRANV 

CURRICULUM VITAE 

Nama : Siti Zaenah 

Tempat & Tgl. Lahir : Temanggung, 22 Nopember 1980 

Agama 

Nama Ayah 

Nama Ibu 

Pekerjaan 

A1amat 

Riwayat Pendidikan: 

: Islam 

: Muhammad Zuhri 

: Ponisem 

: Tani 

: Papringan, Katekan, Ngadirejo, Temanggung 
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1. TK di TK Pertiwi Katekan, Ngadirejo, Temanggung, 1ulus tahun 1987 

2. SD di SO Katekan II, Katekan, Ngadirejo, Temanggung, lulus tahun 1993 

3. MTs di MTs Mu'alimin Katekan, Ngadirejo, Temanggung, lulus tahun 1996. 

4. MA di MAN I Kodya Magelang, lulus tahun 1999 

5. lAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999 


