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ABSTRAK 

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis 

Ulama Indonesia yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa dalam bidang 

perekonomian dan keuangan syariah salah satunya yaitu asuransi syariah. 

Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan kewenangan Dewan Syariah 

Nasional dalam membuat fatwa tentang asuransi syariah dan bagaimana kekuatan 

hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional menurut hukum positif di Indonesia. 

Dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, diperoleh hasil  

bahwa; Pertama, kewenangan Dewan Syariah Nasional diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, 

khususnya untuk asuransi syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2014 tentang Perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang 

berkaitan dengan asuransi syariah meskipun tidak disebutkan secara jelas. Selain 

itu juga menurut hukum Islam dapat dilihat dari beberapa dalil di dalam Al-Quran 

dan Hadits. Kedua, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bukan 

merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut 

menjadi mengikat karena diserap oleh peraturan perundang-undangan. 

Kata kunci: Kewenangan, Dewan Syariah Nasional, Fatwa, Asuransi Syariah 

 

ABSTRACT 

National Sharia Council is an institution formed by the Indonesian Ulema 

Council which has the authority to issue fatwas in the field of economy and 

Islamic finance, one of them is Islamic insurance. The problem is how the 

regulation of the National Sharia Council’s authority to make fatwa on Islamic 

insurance and how the legal power of fatwa by the National Sharia Council 

according to the positive law in Indonesia. By using Normative Law research 

method, the conclusions are , first, the authority of the National Sharia Council is 

regulated in legislation relating to sharia economy and finance, especially for 

Islamic insurance regulated in Act Number 40 Year 2014 on Insurance and other 

laws relating to Islamic insurance although it is not mentioned clearly, also 

according to Islamic law can be seen from several dalil in the Qur'an and 

Hadisth. Second, the Fatwa issued by the National Sharia Council is not a kind of 

Acts it does not has binding legal force. However, the Fatwa of the National 

Sharia Council becomes binding because it is absorbed by Acts. 

Keywords: Authority, National Sharia Council, Fatwa, Islamic Insurance 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas beragama Islam di mana 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkembang dengan sangat pesat dan banyak 

diminati oleh masyarakat khususnya dalam bidang asuransi. Asuransi syariah di 

Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian. Namun undang-undang tersebut masih mengatur tentang asuransi 

syariah secara umum dan masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang 

asuransi syariah secara khusus, sehingga sampai saat ini masih mengacu kepada 

Fatwa Dewan Syariah Nasional.  

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang beranggotakan para ulama, praktisi dan 

pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah 

muamalah, yang bertugas menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-

masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan 

dengan aktivitas lembaga keuangan syariah atau lainnya. Pada prinsipnya, 

pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan 

koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan 

masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan 

sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip-

prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
1
 Sejak berdiri sampai saat ini 

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan 109 fatwa mengenai ekonomi dan 

                                                           
1

 Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam 

Operasional Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah STAIN Jurai Sewo 

Metro Vol. 03 No. 2, 2015, hlm. 179. 
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keuangan syariah. Khusus fatwa yang berhubungan dengan asuransi syariah, 

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan 6 fatwa berkaitan dengan asuransi 

syariah.  

.Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan kewenangan Dewan 

Syariah Nasional dalam membuat fatwa tentang asuransi syariah dan bagaimana 

kekuatan hukum fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai permasalahan di 

atas. Diharapkan pula dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti  

dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat 

serta dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang 

membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti. 

Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan 

konseptual (conseptual approach). Selain itu juga menggunakan jenis dan sumber 

bahan hukum primer dan skunder. Dalam proses pengumpulan bahan hukum 

teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan juga 

melalui bantuan media elektronik yaitu internet. Bahan hukum yang diperoleh 

tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian ditafsirkan menggunakan 

metode penafsiran (interprestasi). Metode penafsiran yang diguanakan adalah 

penafsiran sistematis dan gramatikal. Sehingga dari analisa bahan hukum tersebut 

dapat diperoleh jawaban atau ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan 

penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang 

bersifat khusus. 
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II. PEMBAHASAN 

Pengaturan Kewenangan Dewan Syariah Nasional Dalam Membuat Fatwa 

tentang Asuransi Syariah 

Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan 

para pakar yang terkait dalam bidang muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah 

Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Ada pun 

tugas dari Dewan Syariah Nasional yaitu; menumbuhkembangkan penerapan nila-

nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 

khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan 

fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa 

yang telah dikeluarkan.
2
 

Untuk memudahkan peran Dewan Syariah Nasional dalam menjalankan 

tugasnya, maka MUI memberikan wewenang kepada DSN yang berlaku bagi 

seluruh lembaga keuangan syariah yaitu: 
3
 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah 

dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; 2) Mengeluarkan fatwa yang 

menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; 3) Memberikan 

rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk 

sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah; 

4) Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada 

                                                           
2
 Muhammad Firdaus dkk, 2005, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, Jakarta, 

Renaisan , hlm. 23-24. 
3
 Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama,, 

hlm. 156-157. 
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Direksi dan/atau Komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang 

bersangkutan; 5) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 

diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau 

lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; 6) Memberikan peringatan kepada 

lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang 

telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional; 7) Mengusulkan kepada instansi 

yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 

Pengaturan Kewenangan Dewan Syariah Nasional Dalam Membuat Fatwa 

Menurut Peraturan Perundang-undangan 

Kewenangan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) dalam membuat fatwa telah banyak diberikan oleh peraturan perundang-

undangan yang berkaitan mengenai masalah ekonomi syariah. Khusunya dalam 

membuat fatwa mengenai asuransi syariah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengertian asuransi syariah disebutkan 

dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang 

Perasuransian yaitu: 

“Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian 

antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di 

antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi 

berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan 

cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena 

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta 

atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 

memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau 

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang 

besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan 

dana”. 

 



vi 

 

 

Dalam menjalankan asuransi syariah yang dilakukan bedasarkan prinsip 

syariah yaitu dijelaskan pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2014; “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Pengertian tersebut tidak 

disebutkan dengan jelas bahwa Dewan Syariah Nasional diberikan kewenangan 

langsung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

dalam membuat fatwa tentang Asuransi Syariah. Tetapi jika kita memperhatikan 

kembali bunyi kalimat dari pasal tersebut, maka lembaga yang dimaksudkan oleh 

undang-undang tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan 

lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan fatwa, dan yang 

mengeluarkan fatwa tentang masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan 

keuangan syariah, maka telah dibentuk suatu lembaga khusus oleh MUI  yaitu 

Dewan Syariah Nasional (DSN).  

Pengaturan kewenangan tersebut juga banyak diserap oleh peraturan lain 

yang berkaitan dengan asuransi syariah. Salah satunya pada Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah. Di dalam peraturan tersebut disebutkan 

pengertian dari prinsip syariah yang terdapat pada Pasal 1 angka (19), dan 

disebutkan pula pada Pasal 55 ayat (2) bahwa jika perusahaan asuransi syariah, 

reasuransi syariah atau unit syariah jika  ingin menggunakan akad diluar dari akad 

yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut maka harus berdasarkan Fatwa 
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Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan terlebih dahulu 

memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Pengaturan Kewenangan Dewan Syariah Nasional Dalam Membuat Fatwa 

Menurut Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran, Hadits 

(Sunnah), serta akal pikiran (ra’yu) manusia yang memenuhi syarat untuk 

berijtihad.
4
 Dalam bahasa Arab Ijtihad berasal dari kata jahada, yang berarti 

bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha..
5
 

Mengenai dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran untuk berijtihad 

dalam pengembangan hukum Islam terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits Nabi 

SAW yaitu: 

Firman Allah Surah As-Syura ayat 38 

ْم َو َأقَ  ِ تََجابُوا ِلَرِّبِ ْيَن اس ْ ِ ا َرَزْقنَاُُهْ يُْنِفُقْوَن ) الشورى َو اَّلذ ََلَةَۖ َو َأْمُرُُهْ ُشْوَرى بَيََْنُْم َو ِممذ اُموا الصذ

 :٨٣)  

“Dan bagi orang yang menerima dan (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antar 

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan 

kepada mereka.” (QS As-Syura [42] : 38) 

 

Maksud dari ayat “sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah 

antar mereka” yaitu mereka tidak bertindak sendiri dan tergesa-gesa dengan 

masalah yang terkait orang banyak. Oleh karena itu apabila mereka ingin 

melakukan suatu perkara yang butuh suatu pemikiran dan ide, maka mereka 

                                                           
4
 Mohammad Daud Ali, 2014, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 

Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,  hlm. 115. 
5
 Ibid., hlm. 116. 
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berkumpul dan mengkaji bersama-sama, sehingga ketika sudah jelas maslahatnya, 

maka mereka segera melakukannya.
6
 

Firman Allah Surah An-Nisa’ ayat 59  

ْن تَنَاَزْعُُتْ ِف 
ِ
َۖ فَا ُسْوَل و ُأوِِل اأَلْمِر ِمنُْكْ ْيَن أ َمنُوا َأِطْيُعوا هللَا َو َأِطيُعوا الرذ ِ َا اَّلذ وْ ْيئ  ش َ يَآ  َأُّيه ُه ُه  فَُر

َِل هللاِ 
ِ
ْن ُكْنُُتْ تُْؤِمنُوَن ِِبهلِل َو الَيْوِم األ ِخِرِۚ َذاِِلَ َخْْيٌ َو أَْحَسُن تَآِْويَْلا ) النساء : ا

ِ
ُسْوِل ا  َو الرذ

٩٥ )  

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ [4] : 59) 

 

Ulil amri yaitu mereka yang mempunyai kewenangan dan mereka yang 

mempunyai spesialisasi dalam berbagai bidang pengetahuan.
7
 Perkataan amri 

yang terdapat pada ayat di atas berarti suatu hal, keadaan, atau urusan yang 

bersifat umum, meliputi urusan dunia dan agama. Ulil amri dalam urusan dunia 

adalah raja, kepala Negara, pemimpin atau penguasa, sedangkan ulil amri dalam 

urusan agama adalah para mujtahid. Jadi, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa 

jika para ulil amri telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu 

peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum 

muslimin.
8
  

 

 

                                                           
6
 Diakes dari https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-38#diskusi, pada hari Sabtu 9 Juni 

2018 pukul 01.59 WITA. 
7
 Sulaiman Abdullah, 2007, Sumber Hukum Islam (Permasalahan & Fleksibilitasnya), 

Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm. 55. 
8

Ayang Bachtiar, “Ijma’ Sebagai Sumber Hukum Islam”, diakses dari 

http://slideplayer.info/slide/3064411/ pada hari Sabtu 9 Juni 2018 pukul 01.45 WITA. 

https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-38#diskusi
http://slideplayer.info/slide/3064411/
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Hadist Nabi SAW 

Terdapat Hadits yang menjelaskan bahwa Mu’adz bin Jabal sebagai 

penguasa (ulil amri) di Yaman dibenarkan oleh Nabi SAW untuk mempergunakan 

ra’yunya untuk berijtihad. Berikut Hadits yang menerangkan dialog  Rasulullah 

SAW dengan Mu’adz bin Jabal: 

نذ َرُسْوَل هللِا َصّلذ 
ِ
اِب ُمَعاِذ ْبِن َجبَلئ ا ا َعْن َأََنِس ِمْن َأْهِل ََحَصئ ِمْن َأْْصَ َ لَمذ ِِ َو َسَّذ  هللُا ََََْي

َذا َعَرَض َِلَ قََضاٌء؟ قَاَل : َأْقِِض ِبِكتَاِب 
ِ
َِل الَيَمِن قَاَل : َكْيَف تَْقِِض ا

ِ
ا ا َُ َأْن يَْبَعَث ُمَعاذا َأَرا

نذِة َرُسْوِل هللِا, قَاَل : فَ  ْد ِف ِكتَاِب هللِا؟ قَاَل : فَِبس ُ ْن لَْم ََتِ
ِ
نذِة هللِا, قَاَل : فَا ْد ِف س ُ ْن لَْم ََتِ

ِ
ا

َرَب َرُسْوُل هللِا َصّلذ هللُا ََََ  ِِ َرُسْوِل هللِا َو ََل ِف ِكتَاِب هللِا؟ قَاَل : َأْجََتُِد َرْأِِي َو ََل أ لُْو. فَََضَ ْي

ا يَْرَض  ْي َوفذَق َرُسْوَل َرُسْوِل هللِا لَمذ َ َصْدَرُه َو قَاَل : احلَْمُد هلِل اَّلذ  َرُسْوُل هللِا ) رواه : أ بو َوَسَّذ

 ُاُو (
 

“Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah 

SAW, ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: 

apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu 

memutuskannya?, Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Al-

Quran. Nabi bertanya lagi: Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Quran?, 

Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih 

lanjut Nabi bertanya: Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah rasul dan Al-

Quran?, Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian 

Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata: 

Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah 

terhadap jalan yang diridoi-Nya.” (HR. Abu Dawud). 

 

Maksud dari hadits di atas bahwa Rasulullah menyampaikan pesan bahwa 

berhukumlah dengan Al-Quran dan Hadits Nabi, apabila sesuatu persoalan itu 

ditemukan pada dua sumber tersebut. Tapi, apabila tidak ditemukan pada dua 

sumber tersebut, maka berijtihadlah. Hal tersebut telah diikuti oleh para sahabat 

setelah Nabi wafat. Mereka selalu berijtihad jika menemukan suatu masalah baru 

yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.  
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Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Asuransi Syariah 

Dalam bidang asuransi syariah, Dewan Syariah Nasional telah 

mengeluarkan 6 fatwa mengenai asuransi syariah yaitu; 1) Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syariah; 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang 

Asuransi Haji; 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 

tentang Akad Mudharabah Musyatarakah pada Asuransi Syariah; 4) Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah 

Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah; 5) Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ Asuransi 

Syariah; dan 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 

tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa 

Syariah. 

Jumlah Fatwa Dewan Syariah Nasional dapat terus bertambah sesuai 

dengan permintaan fatwa seseorang atau lembaga keuangan syariah terhadap 

produk-produk baru ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. 

Kekuatan Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Menurut Hukum Positif 

di Indonesia 

Dengan model Hukum Tata Negara di zaman ini, fungsi fatwa dalam suatu 

Negara dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fungsi. Pertama, Negara yang 

menempatkan Syari’at Islam sebagai dasar dan undang-undang yang diterapkan 

secara utuh dan sempurna, sehingga fatwa menjadi keputusan hukum yang 

mengikat. Kedua, Negara yang berdasasrkan hukum sekuler, maka fatwa tidak 
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berperan dan tidak berfungsi apapun dalam kehidupan bernegara. Ketiga, Negara 

yang menggabungkan antara hukum sekuler dan hukum Islam, maka fatwa 

berfungsi hanya dalam ranah hukum Islam. Dengan melihat ketiga fungsi fatwa 

tersebut, Indonesia dapat dikategorikan sebagai Negara yang menggunakan fungsi 

ketiga. Sehingga kajian fatwa di Indonesia terasa sangat menarik karena mayoritas 

penduduk Indonesia beragama Islam, namun Negara berdasarkan Pancasila.
9
   

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, 

yakni dalam sistem hukum secara formal terdapat lima sumber hukum yaitu; 

undang-undang, yurisprudensi (putusan pengadilan), kebiasaan, traktat 

(perjanjian internasional), serta doktrin (pendapat para pakar/ahli hukum). 

Kemudian untuk mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam Pasal 7 mengenai jenis dan hierarki Peraturan perundag-undang 

terdiri dari: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah 

Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan di dalam Pasal 8 

disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang 

setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah 

                                                           
9
 Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, Op.Cit., hlm. 184. 
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Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau 

yang setingkat. 

Jika dilihat pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam undang-

undang pembentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan fatwa 

bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki 

kekuatan hukum mengikat. MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam membuat fatwa juga bukan merupakan suatu lembaga Negara yang 

menetapkan peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 

8, melainkan sebuah organisasi (Lembaga Swadaya Masyarakat). Sehinga fatwa 

DSN-MUI tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. 

Meskipun fatwa tersebut tidak merupakan suatu jenis peraturan 

perundang-undangan dan tidak mengikat bagi warga negara tetapi fatwa yang 

dikeluarkan DSN-MUI merupakan hukum positif yang mengikat, karena 

keberadaan DSN sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh 

pemerintah, sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Dewan Syariah 

Nasional bukanlah lembaga negara, namun fatwa dan rekomendasinya diserap 

pada regulator dalam membuat regulasi dan izin. Dewan Syariah Nasional sering 

kali juga diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat 

aturan mengenai aturan yang berlandaskan prinsip syariah. Terlebih lagi adanya 

keterikatan antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional 

(DSN) karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN, dan ketika DPS 

melakukan tugas pengawasan, harus merujuk pada fatwa DSN.  



xiii 

 

 

III. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, kewenangan Dewan Syariah 

Nasional dalam membuat fatwa tentang asuransi syariah telah diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan 

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan asuransi syariah meskipun tidak 

disebutkan secara jelas. Di dalam Al-Quran dan Hadits juga terdapat dasar hukum 

boleh untuk melakukan ijtihad dalam menggali hukum Islam atau ijtihad sebagai 

metode istinbath hukum. Karena fatwa merupakan hasil produk ijtihad para 

ulama, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai kewenangan dalam 

mengeluarkan fatwa, khususnya fatwa mengenai masalah ekonomi dan keuangan 

syariah  yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kedua, kekuatan hukum 

fatwa jika dilihat pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka 

kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

bukanlah merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi, Fatwa Dewan Syariah Nasional 

sering dijadikan pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah bagi 

pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Sehingga Fatwa DSN bersifat 

mengikat dikarenakan diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.  

Saran 

Setelah menyelesaikan penelitian skripsi ini, adapun solusi dan 

rekomendasi dari penulis diantaranya: Pertama, perlu adanya dilakukan revisi 
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terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, untuk 

memberikan kewenangan yang jelas terhadap Dewan Syariah Nasional sebagai 

lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa tentang asuransi syariah. 

Kedua, perlu menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga 

Negara yang memiliki kewenangan dalam membuat produk hukum, sehingga 

fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
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