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PENGERTIAN DHAMAN (KAFALAH)

•Dhaman/kafalah menurut pengertian bahasa 
adalah: ُّ م  .الضَّ

•Artinya  adalah penggabungan atau 
pengumpulan (gathering atau collecting). 

•Dapat juga berarti:   اإلْلتَِزام, yang artinya adalah: 
keharusan atau kewajiban (obligation). 



Definisi Syar’i

•Kafalah/dhaman menurut pengertian syara’ adalah:

ةَُِّضم ُِّهيَُّالكفالة ُّ• ةُِّىإِلَُّالَضاِمنُِِّذمَّ ْونُِِّذمَّ فِيُّْْنه ُّعَُّاْلَمْضم 
الدَّْينُِّفِيأياْلَحق ُِّاِْلتَِزامُِّ

• “Kafalah adalah penggabungan tanggungan pihak 
penjamin kepada tanggungan pihak yang dijamin dalam 
kewajiban untuk menunaikan hak (yaitu utang)” (Wahbah 
Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu).



• Istilah dhoman dan kafalah sebenarnya memiliki arti 
yang sama. 

•Hanya saja, kebiasaan (‘urf) di kalangan fuqaha adalah 
menggunakan istilah dhoman untuk jaminan dalam 
urusan harta benda (fi al-amwal) dan istilah kafalah
untuk jaminan dalam urusan orang atau person (fi an-
nufuus) (Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu).

DHAMAN DAN KAFALAH



KAFALAH DIBAGI DUA

1.Kafalah bil maal, yaitu kafalah untuk 
menjamin harta seseorang.

2.Kafalah bin nafsi, yaitu kafalah untuk 
menjamin orang. Misalnya, akad untuk 
menghadirkan (ihdhar) seseorang.



DALIL KAFALAH ATAU DHAMAN

•Dalil al-Qur`an adalah:

َواَعُّاْلَمِلِكُّوَُّ• بَِعيٍرُِّلَمْنَُّجاَءُّبِِهُِّحْمل ُّقَال واُّنَْفِقد ُّص 
َزِعيم َُّوأَنَاُّبِِهُّ

• "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, 
dan siapa yang dapat mengembalikannya akan 
memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan 
aku menjamin terhadapnya". (QS Yusuf [12] : 72).



DALIL HADITS

الَ،:قَال وا،«َشْيئًا؟تََركََُّهلُّْ»:قَالَُّْيَها،َعلََُّصل ُِّ:فَقَال وابِالثَّاِلثَِة،أ تِيَُّث مَُّّ•
؟َعلَْيهُِّفََهلُّْ»:قَالَُّ َعلَىَصل وا»:قَالََُّدنَانِيَر،ثاَلَثَة ُّ:قَال وا،«َدْين 

فََصلَّىْين ه ،دََُّوَعلَيَُّّّللاََُِّّرس ولَُّيَاهَُِّعلَيَُّْصل ُِّقَتَاَدةَُّأَب وقَالَُّ،«َصاِحبِك مُّْ
َعلَْيهُِّ

• “Lalu didatangkan kembali jenazah yang ketiga dan mereka berkata, ‘Ya 
Rasûlullâh! Shalatkanlah mayat ini. Nabi SAW bertanya, ‘Adakah dia 
meninggalkan harta?’ Mereka menjawab, ‘Tidak’. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bertanya, ‘Apakah ia memiliki tanggungan hutang?’ Mereka menjawab, 
‘Ya, hutang 3 dinar.’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Shalatkanlah 
teman kalian itu.” Abu Qatâdah Radhiyallahu anhu berkata, “Shalatilah dia! 
Wahai Rasûlullâh! Saya yang menanggung utangnya!’ Kemudian Nabi SAW 
menyalatinya”. [HR. Al-Bukhâri, an-Nasâ’i dan Ahmad]



RUKUN KAFALAH/DHAMAN

1. Dhamin  .yaitu pihak yang menjamin ,(ضامن)

2. Madhmuun 'anhu  yaitu pihak yang ,(مضمونُّعنه)
dijamin (baik dia dalam keadaan hidup atau mati. 

3. Madhmun lahu  yaitu pihak yang ,(المضمونُّله)
menerima jaminan (pihak yang berhak atas utang).

4. Madhmuun  yaitu sesuatu yang dijamin  ,(مضمون)
utang (ad-dain) 

5. Shighat, yaitu ucapan. 



• Dalam hadis tersebut, ada pihak-pihak yang terlibat:

1. Pihak yang menjamin atau penanggung (dhamin) adalah Abu
Qatadah.

2. Pihak yang dijamin/tertanggung (madhmun anhu) adalah jenazah.

3. Pihak yang mendapat jaminan atau tanggungan (madhmun lahu)
adalah orang yang memberi utang kepada jenazah.

4. Madhmuun ,(مضمون) yaitu sesuatu yang dijamin utang (ad-dain).
Hutangnya jenazah kepada pemberi utang.

5. Shighat, yaitu ucapan Abu Qatadah, yang hanya berupa ikrar.
Tidak perlu ada qabul dari jenazah, karena dhaman tidak termasuk
mu’amalah dengan aqad.

PIHAK-PIHAK YANG ADA DALAM HADITS



• Sementara dalam Asuransi, pihak-pihaknya adalah:

1.Siapakah pihak yang menjamin atau penanggung
(dhamin)? Apakah pihak asuransi?

 Bukan pihak asuransi, tetapi para peserta.

2. Siapakah pihak yang mendapat jaminan atau tanggungan
(madhmun lahu)?

 Jawabnya: para peserta.

3. Siapakah pihak yang dijamin atau tertanggung
(madhmun anhu)?

 Di dalam asuransi tidak ada.

AQAD DHAMAN DI DALAM ASURANSI



4. Apakah madhmuun-nya (مضمون) ada?

 Di dalam asuransi tidak ada.

5. Apakah sighat-nya ada?

 Di dalam asuransi tidak ada.

•Kesimpulan hukum: asuransi hukumnya bathal atau
tidak sah, karena ada rukun-rukun dhaman yang
tidak terpenuhi.

PIHAK-PIHAK YANG ADA DALAM ASURANSI



SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh


