FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 51/DSN-MUI/III/2006
Tentang

AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH
PADA ASURANSI SYARIAH

ﻴ ﹺﻢﺣ ﺮ ﻤ ﹺﻦ ﺍﻟﺮﺣ ﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴ ﹺﻢ ﺍ
 ﹺﺑ
Dewan Syari'ah Nasional setelah:
Menimbang

: a. bahwa fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad Tijarah
(Mudharabah) belum memuat akad Mudharabah Musytarakah;
b. bahwa akad Mudharabah Musytarakah untuk asuransi syariah
sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah;
c. bahwa fatwa Mudharabah Musytarakah untuk asuransi syariah
perlu dibuat secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN
No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah;
d. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang
perlu menetapkan fatwa tentang Akad Mudharabah Musytarakah
pada Asuransi Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, antara lain :

ﺘﻘﹸﻮﺍﻴﻢ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻴ ﹺﻬﻋﹶﻠ ﺍﺎﹸﻓﻮﺎﻓﹰﺎ ﺧﺿﻌ
  ﹰﺔﺭﻳ ﻢ ﹸﺫ ﻔ ﹺﻬ ﺧ ﹾﻠ ﻦ ﻣ ﻮﺍ ﺮ ﹸﻛ ﺗ ﻮ ﻦ ﹶﻟ ﺬﻳ ﺶ ﺍﱠﻟ
 ﺨ
 ﻴﻭﹾﻟ (1
.(9 :ﻳﺪﹰﺍ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺳﺪ ﻮ ﹰﻻ ﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﹾﺍ ﹶﻗﻭﹾﻟ ،ﻪ ﺍﻟﹼﻠ
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan di belakang 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).

 ﹺﺇ ﱠﻥ،ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﹼﻠﻪﺍ ﻭ،ﻐﺪ ﻟ ﺖ
 ﻣ ﺪ ﺎﹶﻗﺲ ﻣ
 ﻧ ﹾﻔ ﺮ ﻨ ﹸﻈﺘﻭﹾﻟ ﻪ ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﹼﻠﻮﺍ ﺍﻣﻨ ﻦ ﺁ ﺬﻳ ﺎ ﺍﱠﻟﻬﺂﹶﺃﻳ( ﻳ2
(18 :ﻮ ﹶﻥ )ﺍﳊﺸﺮ ﻤﹸﻠ ﻌ ﺗﺎﺮ ﹺﺑﻤ ﻴﺧﹺﺒ ﻪ ﺍﻟﹼﻠ
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat
untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada
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Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

ﺍﻨﻮﻣ ﻦ ﺁ ﺬﻳ  ﹺﺇ ﱠﻻ ﺍﱠﻟ،ﻌﺾﹴ ﺑ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﻐﻲ ﺒﻴﺨﹶﻠﻄﹶﺎ ِﺀ ﹶﻟ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﺍﻴﺮﺜﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﻛ … (3
.(24 :ﻢ…)ﺹ ﻫ ﺎﻴ ﹲﻞ ﻣﻠﻭﹶﻗ ﺕ
 ﺎﻟﺤﺎﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼ ﻋ ﻭ
“…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim
kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan
mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka
ini…” (QS. Shad [38]: 24).

ﺘﻠﹶﻰﺎ ﻳﺎ ﹺﻡ ﹺﺇ ﱠﻻ ﻣﻧﻌﻤ ﹸﺔ ﹾﺍ َﻷ ﻴﺑ ﹺﻬ ﻢ ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﺣﻠﱠ  ﹸﺃ،ﺩ ﻮ ﻌ ﹸﻘ ﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟﻭﹸﻓﻮ ﺍ ﹶﺃﻨﻮﻣ ﻦ ﺁ ﺬﻳ ﺎ ﺍﱠﻟﻬﺂ ﹶﺃﻳ( ﻳ4
:ﺪ )ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ  ﹺﺮﻳﺎ ﻳﻢ ﻣ ﺤ ﹸﻜ
 ﷲ ﻳ
َ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ،ﺮﻡ ﺣ ﻢ ﺘﻧﻭﹶﺃ ﺪ ﻴﺼ
 ﺤﻠﱢﻰ ﺍﻟ
 ﻣ ﺮ ﻴﻢ ﹶﻏ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ
(1
“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)

ﺭ ﹰﺓ ﺎﺗﺠ ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻃ ﹺﻞ ﹺﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺎﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟﺒ ﻨ ﹸﻜﻴﻢ ﺑ ﺍﹶﻟ ﹸﻜﻣﻮ ﺍ ﹶﺃﺗ ﹾﺄ ﹸﻛﹸﻠﻮ ﺍ ﹶﻻﻨﻮﻣ ﻦ ﺀَﺍ ﺬﻳ ﺎ ﺍﱠﻟﻬﺎﹶﺃﻳ( ﻳ5
:ﺎ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻴﻤﺭﺣ ﻢ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹺﺑ ﹸﻜ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ،ﺴ ﹸﻜﻢ
 ﻧ ﹸﻔﺍ ﹶﺃﺘﹸﻠﻮﺗ ﹾﻘ ﻭ ﹶﻻ ﻢ ﻨ ﹸﻜﻣ ﺽ
ﺍ ﹴﺗﺮ ﻦ ﻋ
(29
“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)

ﺱ
ﺎ ﹺﻦ ﺍﻟﻨ ﻴﺑ ﻢ ﺘﻤ ﺣ ﹶﻜ ﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ،ﺎﻠﻬﻫ ﺕ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ
 ﺎﺎﻧﻭﺍ ﹾﺍ َﻷﻣﺆﺩ ﺗ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺮ ﹸﻛ ﻣ  ﹾﺄﻪ ﻳ ( ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ6
ﺍﻴﺮﺼ
 ﺑ ﺎﻴﻌﻤ ﺳ ﷲ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
َ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ،ﻢ ﹺﺑﻪ ﻌ ﹸﻈ ﹸﻜ ﺎ ﻳﻌﻤ ﷲ ﹺﻧ
َ ﺪ ﹺﻝ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ ﻌ ﻮﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟﺤ ﹸﻜﻤ
 ﺗ ﹶﺃ ﹾﻥ
(58 :)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila
kamu 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. anNisa [4]: 58).
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ﻪ ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﱠﻠﺍ ﻭ،ﻥ ﺍﺪﻭ ﻌ ﺍﹾﻟﻋﻠﹶﻰ ﹾﺍ ِﻹﹾﺛ ﹺﻢ ﻭ ﻮﺍ ﻧﻭ ﺎﺗﻌ ﻭ ﹶﻻ ﻯﺘ ﹾﻘﻮﺍﻟﺮ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﻮﺍﻭﻧ ﺎﺗﻌﻭ (7
.(2 :ﺏ )ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ
ﻌﻘﹶﺎ ﹺ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻳﺷﺪ ﻪ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesung-guhnya Allah amat berat siksa-Nya”
(QS. al-Maidah [5]: 2)
2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa
prinsip bermu’amalah, antara lain:

،ﺒﻪﺣ ﺎﺎ ﺻﻫﻤ ﺪ ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﺨ
 ﻢ ﻳ ﺎ ﹶﻟﻴ ﹺﻦ ﻣ ﹶﻜ ﹺﺮﻳﺚ ﺍﻟﺸ
ﻟ ﹸﺎ ﺛﹶﺎ ﹶﺃﻧ:ﻮ ﹸﻝ  ﹸﻘﺎﻟﹶﻰ ﻳﺗﻌ ﷲ
َ ( ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ1
 )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ.ﺎﻴﹺﻨ ﹺﻬﻤﺑ ﻦ ﻣ ﺖ
 ﺟ ﺮ ﺧ ﻪ ﺒﺣ ﺎﺎ ﺻﻫﻤ ﺪ ﺣ ﺎ ﹶﻥ ﹶﺃﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﺧ
.(ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ
“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua
orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak
mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah
berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang
dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

ﻦ ﻣ ﺑ ﹰﺔﺮ ﻪ ﹸﻛ ﻨﻋ ﷲ
ُﺝﺍ
 ﺮ  ﹶﻓ،ﺎﻧﻴﺪ ﺏ ﺍﻟ
ﺮ ﹺ ﻦ ﹸﻛ ﻣ ﺑ ﹰﺔﺮ ﻠ ﹴﻢ ﹸﻛﺴ
 ﻣ ﻦ ﻋ ﺝ
 ﺮ ﻦ ﹶﻓ ﻣ (2
ﻪ )ﺭﻭﺍﻩ ﻴﺧ ﻥ ﹶﺃ ﻮ ﻋ ﻲ ﻓ ﺪ ﺒﻌ ﻡ ﺍﹾﻟ ﺍﺎﺩﺪ ﻣ ﺒﻌ ﻥ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻋ ﻲ ﻓ ﷲ
ُ ﺍ ﻭ،ﻣﺔ ﺎﻘﻴ ﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ ﺏ ﻳ
ﺮ ﹺ ﹸﻛ
.(ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ
“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).

.ﺎﺍﻣﺣﺮ ﺣ ﱠﻞ ﻭ ﹶﺃ ﻼ ﹰﻻ ﹶﺃ
ﺣ ﹶ ﻡ ﺮ ﺣ ﺮﻃﹰﺎ ﺷ ﻢ ﹺﺇ ﱠﻻ ﻃﻬﹺ ﻭﺷﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﻮ ﹶﻥﻠﻤﺴ
 ﻤ ﺍﹾﻟﻭ... (3
()ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ
“…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)
3. Kaidah fiqh:

ﺎﻤﻬ ﺤ ﹺﺮﻳ
 ﺗ ﻋﻠﹶﻰ ﻴ ﹲﻞﻟﺩ ﺪ ﱠﻝ ﺣ ﹸﺔ ﹺﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺎﺕ ﹾﺍ ِﻹﺑ
 ﻼ
ﻣ ﹶ ﺎﻤﻌ ﻰ ﺍﹾﻟﺻ ﹸﻞ ﻓ
 ﹾﺍ َﻷ
“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Memperhatikan

: 1. Pendapat para ulama :
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ﺎ ﹺﻝﺎ ﹺﺑﻤﺎ ﹺﺭﺑﻣﻀ ﺎ ﹺﻡﺝ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺸ
 ﺮ ﺧ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻟﻪﺁﻪ ﻭ ﻴﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﻲ ﻨﹺﺒ( ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ1
ﺎﺪﻫ ﻌ ﺑ ﻩ ﺣﻜﹶﺎ ﻢ  ﹸﺛ،ﻮﺓ ﺒﻨﺒ ﹶﻞ ﺍﻟﻚ ﹶﻗ
 ﻟﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﹶﺫ ،ﻠﺪﻮﻳ ﺧ ﺖ
 ﻨﺠ ﹶﺔ ﹺﺑ
 ﺪﻳ ﺧ ﺓ ﺪ ﻴﺴ
 ﺍﻟ
 ﳓﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ،141 :. ﺹ، )ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ.ﻪ ﺍ ﹶﻟﺮﺭ ﻣ ﹶﻘ
(411 :. ﺹ، ﶈﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ،ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ
“Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai
mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti
Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi,
beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai
penegasan (taqrir).” (Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah,
[al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004], juz I, h. 141; Muhammad
Abd al-Mun’im Abu Zaid, Nahwa Tathwir al-Mudharabah,
[al-Qahirah: Maktabah al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr alIslami, 2000], h. 411).

ﻩ ﺬ ﻫ ﻴ ﹸﻞﻟﺩ ﺎ ﹶﺃﻣ.ﺎ ِﺀﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹶﻘﻬ ﻴﺑ ﻑ
 ﻼ
ﺧ ﹶ ﻼ
ﻉ ﹺﺑ ﹶ
 ﻭ ﺮ ﺸ
 ﻣ ﺪ ﻋ ﹾﻘ ﺑﺔﹸﺭ ﺎﻤﻀ ( ﹶﺍﹾﻟ2
ﺔ )ﳓﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﹺﺮﻳﺘ ﹾﻘ ﹺﺮﻳﺔ ﺍﻟ ﻨﺴ
 ﺪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﻨﺘﺴ
 ﻤ ﻉ ﺍﹾﻟ
ﺎ ﹺﺟﻤ ﺖ ﹺﺑ ﹾﺎ ِﻹ
 ﺒﺪ ﹶﺛ ﺔ ﹶﻓ ﹶﻘ ﻴﻋ ﻭ ﺮ ﺸ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
(11 :. ﺹ،ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ
“Mudharabah adalah akad yang disyari’atkan tanpa ada
perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil
pensyari’atan tersebut ditetapkan dengan ijma’ yang
didasarkan pada sunnah taqririyah.” (Muhammad Abd alMun’im Abu Zaid, Nahwa Tathwir al-Mudharabah, [alQahirah: Maktabah al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr alIslami, 2000], h. 11).

ﻊ ﻤ ﺠ
 ﺎ؛ ﻓﹶﻬﺬﹶﺍ ﻳﻫﻤ ﺪ ﺣ ﺐ ﹶﺃ
ﺣ ﹺ ﺎﺪ ﹸﻥ ﺻ ﺑﻭ ﻥ ﺎ ﹶﻻﻙ ﻣ ﺘ ﹺﺮﺸ
  ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ:ﻊ ﺍﹺﺑﻢ ﺍﻟﺮ ﺴ
 ﻘ ( ﹶﺍﹾﻟ3
ﻑ
 ﻼﹶﺛ ﹸﺔ ﺁ ﹶﻻ
ﻴ ﹺﻦ ﹶﺛ ﹶﺟﹶﻠ ﺭ ﻦ ﻴﺑ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ  ﹶﻓﹶﻠ.ﺢ ﻴﺤ
ﺻ
 ﻮ ﻫ ﻭ ﺑﺔﹰ؛ﺭ ﺎﻣﻀ ﻭ ﺮ ﹶﻛ ﹰﺔ ﺷ
ﺐ
ﺣ ﹺ ﺎﻟﺼ ﻴ ﹺﻦﺐ ﹾﺍ َﻷﹾﻟ ﹶﻔ
 ﺣ ﺎﺫ ﹶﻥ ﺻ  ﹶﻓﹶﺄ،ﺮ ﹶﺃﹾﻟﻔﹶﺎﻥ ﺧ ﻭ َﻷ ﻒ
 ﺎ ﹶﺃﹾﻟﻫﻤ ﺪ ﺣ  َﻷ،ﻫﻢﹴ ﺭ ﺩ
.ﺢ ﺻ
 ﻴ ﹺﻦﺼ ﹶﻔ
 ﺎ ﹺﻧﻬﻤ ﻨﻴﺑ ﺢ ﺑﺮ ﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ  ﹸﻜﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺎﻴﻬﻓ ﻑ
 ﺮ ﺼ
 ﺘﻒ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ
 ﹾﺍ َﻷﹾﻟ
ﺑ ﹺﺢﺮ ﻮ ﹸﺛﹸﻠﺜﹶﺎ ﺍﻟ ﻫ ﻭ ﻲ ﻗﺎﺍﹾﻟﺒ ﻭ،ﻟﻪﺎﻖ ﻣ ﺤ
 ﺑ ﹺﺢ ﹺﺑﺮ ﺚ ﺍﻟ
ﻒ ﹸﺛﹸﻠ ﹸ
 ﺐ ﹾﺍ َﻷﹾﻟ
ﺣ ﹺ ﺎﻟﺼ ﻮ ﹸﻥ  ﹸﻜﻭﻳ
ﻌ ﹶﻞ ﺟ ﻪ ﻧﻚ َﻷ
 ﻟﻭ ﹶﺫ ؛ﻌﻪ ﺑﺭ ﻣ ﹺﻞ ﺎﻟ ﹾﻠﻌﻭ ،ﻪﺎﻋﺭﺑ ﻼﹶﺛ ﹸﺔ ﹶﺃ
ﻴ ﹺﻦ ﹶﺛ ﹶﺐ ﹾﺍ َﻷﹾﻟ ﹶﻔ
ﺣ ﹺ ﺎﻟﺼ ﺎ؛ﻬﻤ ﻨﻴﺑ
ﻪ ﻟﺎﺼ ﹸﺔ ﻣ
 ﺣ ،ﻣﻞﹺ ﺎﻟ ﹾﻠﻌ ﻼﹶﺛ ﹲﺔ
ﺎ ﹶﺛ ﹶﻨﻬﻣ ،ﻬﻢﹴ ﺳ ﺘ ﹶﺔ ﹶﺃﺳ ﻩ ﺎﻌ ﹾﻠﻨ ﺠ
  ﹶﻓ،ﺑﺢﹺﺮ ﻒ ﺍﻟ
 ﺼ
 ﻪ ﹺﻧ ﹶﻟ
ﻪ ﻜ ﺷ ﹺﺮﻳ ﺎ ﹺﻝﺼ ﹸﺔ ﻣ
 ﺣ ﻭ ،ﻜﻪ ﺷ ﹺﺮﻳ ﺎ ﹺﻝﻲ ﻣ ﻓ ﻠﻪﻤ ﻌ ﻪ ﹺﺑ ﺤ ﱡﻘ
 ﺘﺴ
 ﻢ ﻳ ﻬ ﺳ ﻭ ﻥ ﺎﻬﻤ ﺳ
،ﺑﺔﹰﺭ ﺎﻣﻀ ﻪ ﹶﺃﹾﻟﻔﹰﺎ ﻴﻊ ﹺﺇﹶﻟ ﺩﹶﻓ  ﹺﺇﺫﹶﺍ... ﻊ ﺑﺮ ﻮ ﺍﻟ ﻫ ﻭ ﻢ ﻬ ﺳ ﻣ ﹺﻞ ﺎﻟ ﹾﻠﻌ ،ﻬﻢﹴ ﺳ ﻌ ﹸﺔ ﹶﺃ ﺭﺑ ﹶﺃ
ﻲ ﻟﻭ ﻩ ﻚ ﹸﺛﹸﻠﺜﹶﺎ
  ﹶﻟ،ﺎﻨﻨﻴﺑ ﺢ ﺑﺮ ﺎ ﻭﺍﻟ ﹺﺑﻬﺠﺮ
ﺗ ﹺﺍﻙ ﻭ ﺪ ﻨﻋ ﻦ ﻣ ﻪ ﹶﺃﹾﻟﻔﹰﺎ ﻴﻒ ﹺﺇﹶﻟ
 ﺿ
  ﹶﺃ:ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺩﺍﺭ: ]ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، )ﺍﳌﻐﲏ ﻹﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ...ﺎﺍﺿﻗﺮﻭ ﺮ ﹶﻛ ﹰﺔ ﺷ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ،ﺎﺯﻪ ﺟ ﹸﺛﹸﻠﹸﺜ
(348 :. ﺹ،6 :. ﺝ،[2004 ،ﺍﳊﺪﻳﺚ
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Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan
(orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini menggabungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya
sah. Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu)
dirham: salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada
pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh modal dengan
ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka
(50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu 2/3
(dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal
2000 memperoleh ¾ (tiga perempat)-nya dan amil
(mudharib) memperoleh ¼ (seperempat)-nya; hal ini
karena amil memperoleh ½ (setengah) keuntungan. Oleh
karena itu, keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6
(enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi
(keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian
ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola modal
mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitranya
adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, yaitu
¼ (seperempat)… Jika seseorang (shahib al-mal) menyerahkan kepada mudharib seribu sebagai mudharabah, dan
ia berkata, “Tambahkan seribu dari anda, dan perniagakanlah modal dua ribu tersebut dengan ketentuan dibagi
antara kita: untuk anda 2/3 (duapertiga) dan untukku 1/3
(sepertiga),” hal tersebut boleh hukumnya, dan itu adalah
syirkah (musyarakah) dan qiradh (mudharabah)… (Ibn
Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h.
348).

ﻢ ﺘﺗﻭ ،ﺎﻝﹺﺏ ﺍﹾﻟﻤ
 ﺭ ﻥ ﺔ ﹺﺑﹺﺈ ﹾﺫ ﺑﺭ ﺎﻤﻀ ﺎ ﹺﻝ ﺍﹾﻟﺱ ﻣ
ﺭﹾﺃ ﹺ ﻲ ﻓ ﻢ ﺴ ﹺﻬ
 ﺏ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ
ﺎ ﹺﺭ ﹺﻤﻀ ﻟ ﹾﻠﻭ (4
ﺎ ﹺﻝﺪ ﹺﺭ ﻣ ﻴ ﹺﻦ ﹺﺑ ﹶﻘﺮﹶﻓ ﻦ ﺍﻟ ﱠﻄ ﻣ ﺎ ﹺﻝﺱ ﺍﹾﻟﻤ
ﺭﹾﺃ ﹺ ﻓﻲ ﺔ ﺭ ﹶﻛ ﺎﻤﺸ ﺐ ﺍﹾﻟ
ﺒ ﹺﺴ
 ﺑ ﹺﺢ ﹺﺑﺮ ﻤ ﹸﺔ ﺍﻟ ﺴ
 ﻗ
ﻩ ﺬ ﻫ ﻭ،ﻤﻞﹺ ﻌ ﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻖ ﺘ ﹶﻔﻤ ﻪ ﺍﹾﻟ ﺒﻴﺼ
 ﻧ ﺏ
 ﺎ ﹺﺭﻤﻀ ﺧ ﹸﺬ ﺍﹾﻟ  ﹾﺄﻢ ﻳ  ﹸﺛ،ﻬﻢ ﻨﻣ ﹸﻛﻞﱟ
ﺮﻛﹶﺔ )ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺘﺸ
 ﻤ ﺑ ﹸﺔ ﺍﹾﻟﺭ ﺎﻤﻀ ﻲ ﺍﹾﻟ ﻫ
(107.ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻰ ﺹ
“Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam
akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal
yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih duhulu) atas dasar
musyarakah (antara mudharib sebagai penyetor modal/
dana dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masingmasing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari
keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu
dinamakan mudharabah musytarakah.” (Wahbah alZuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah,
[Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 107).
2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dan AASI
(Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadil Ula
1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
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3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional
pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.
MEMUTUSKAN
Menetapkan

: FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH
MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH

Pertama

: Ketentuan Umum
Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:
a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi
syariah;
b. peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam
reasuransi.

Kedua

: Ketentuan Hukum
1. Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan
asuransi, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.
2. Mudharabah Musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi
syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non
tabungan.

Ketiga

: Ketentuan Akad
1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah,
yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
2. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau
dananya dalam investasi bersama dana peserta.
3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
4. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana
tersebut.
5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
b. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk
asuransi yang diakadkan.
6. Hasil investasi :
Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu
alternatif sebagai berikut:
Alternatif I :
a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai
mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai
dengan nisbah yang disepakati.
b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan
asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan
asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai
dengan porsi modal atau dana masing-masing.
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Alternatif II :
a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan
asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan
porsi modal atau dana masing-masing.
b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan
asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan
asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan
nisbah yang disepakati.
7. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai
musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau
dana yang disertakan.
Keempat

: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah Musytarakah
1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib
(pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
2. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak
sebagai shahibul mal (investor).
3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non
saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor).

Kelima

: Investasi
1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan
investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Keenam

: Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi 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
23 Maret 2006

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua,

Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Drs. H.M. Ichwan Sam

Dewan Syari’ah Nasional MUI

