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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 Tidak ا 1

dilambangkan 
    ط 16

    ظ B 17 ب 2

 „ ع T 18 ت 3

 G غ 19   ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق H 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م 24   ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 „ ء Sy 28 ش 13

 Y ي 29    ص 14

       ض 15
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan Huruf  

َ  ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ  و  Fatḥah dan wau Au 

Contoh: 

  kaifa :   كيف

هول    :  haula 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

ا  Fatḥah dan alif ي /َ 

atau ya 

Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla: ق ال  

م ى  ramā: ر 

 qīla: ق ْيل  

 yaqūlu: ي ق ْول  

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan 

dengan h. 

Contoh: 

ة  اْ  ْوض  ْطف الْ ر  َل   : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 

ة ن ّور  ْين ة  اْلم  د  َ  ا ْلم    : al-Madīnah al-Munawwarah/ 

   al-Madīnatul Munawwarah 

ةْ   Ṭalḥah : ط ْلح 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman sangat dirasakan di abad 21 ini, tak heran 

jika teknologi merajai global. Aktifitas kerjapun semakin hari kian 

padat, baik dari segi pemerintahan, swasta, dll. Setiap pekerjaan 

sudah pasti mengandung risiko fisik, baik itu cacat, bahkan 

meninggal dunia, tergantung pekerjaan apa yang diambil. Maka dari 

itulah asuransi lahir, lembaga keuangan nonbank ini hadir  untuk 

mengurangi risiko manusia. 

Dalam KUH  pasal 246 disebutkan bahwa “Tujuan asuransi 

adalah untuk mencegah setidak-tidaknya mengurangi risiko kerugian 

yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang 

yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti” 

selanjutnya dijelaskan pula asuransi adalah suatu perjanjian dalam hal 

penanggung membebankan premi dan mengikat dari suatu terhadap 

tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian.Dengan demikian 

asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang saling 

terikat dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan 

kewajiban antara “Tertanggung (insurred/assured)”, yaitu yang 

mempercayakan (mengasuransikan) miliknya terhadap suatu risiko 

yang mungkin terjadi, dan “Penanggung” (insurer/under writer), 

yaitu pihak yang menerima pertanggungan. Pihak ini lazim disebut 

“Perusahaan asuransi” (Suyatno, dkk. 2003: 88). 

Dalam dunia usaha, asuransi memegang peranan penting, yaitu 

memberiksan perlindungan terhadap pengusaha/usahawan dari 

bahaya-bahaya datangnya di luar dugaan (gempa bumi, kebakaran, 



2 

 
 

kapal tenggelam, pesawat terbang jatuh, dan lain-lain), di pihak lain 

perusahaan asuransi bisa melangsungkan hidupnya melalui premi 

yang diterima dari tertanggung. 

Namun, ada juga asuransi yang berbasis syariah, dengan 

mengikuti al-quran dan hadist, yang menjadikan asuransi syariah 

berbeda jika dibandingkan dengan konvensional (Suyatno, dkk. 2003: 

89). 

Asuransi syariah adalah sistem di mana para peserta 

menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan 

untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang akan dialami 

peserta. Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap 

peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap sesuatu yang 

meringankan terhadap bencana yang menimpa mereka (sharing of 

risk), (kompassiana.com, 2008). 

AJSB Assalam Family, merupakan salah satu produk PT. 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Program ini  

Memberikan perlindungan terhadap nasabahnya. Yang menanggung 

risiko sekeluarga dengan hanya memegang satu polis asuransi saja. 

AJSB Assalam Family, juga menjadi salah satu produk unggulan, 

tak heran jika nasabahnya banyak. Terhitung sejak tahun 2016, 

jumlah nasabah produk AJSB Assalam Family, hingga saat ini sudah 

mencapai 285, dengan tabel 1.1 sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Jumlah nasabah produk AJSB Assalam Family 

Produk Tahun Nasabah 

 2016 11 

Assalam Family 2017 96 

 2018 130 

 2019 48 

Jumlah  285 

(Sumber : Kantor PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda 

Aceh, 2019). 

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dari itu penulis perlu 

membuat laporan kerja  praktik lapangan (LKP) dengan judul 

“Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Nasabah Produk 

AJSB Assalam Family Pada PT Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Banda Aceh” 

 

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik 

Tujuan dari penulisan lapran kerja praktik ini ialah : 

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk AJSB Assalam 

Family pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui keunggulan dan manfaat produk AJSB 

Assalam Family Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 

Banda Aceh. 

 

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik 

1. Ilmu pengetahuan 

Selain menjadi arsip, laporan kerja praktik berguna sebagai 

bahan referensi  prodi D-III Perbankan Syariah, dalam menggali 

dunia asuransi dan Juga menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry. 

2. Masyarakat. 

Laporan kerja praktik menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat yang ingin tahu bagaimana prosedur asuransi, 

keunggulan dan manfaat dalam berasuransi. 

3. Penulis. 

Dengan menyelesaikan laporan kerja praktik ini, penulis 

dapat lebih memahami bagaimana proses pelaksanaan asuransi 

yang berbasis syariah. 

 

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik 

Penulisan laporan ini disusun secara apik, agar memudahkan 

penulisan dalam membuat laporan kerja praktik, laporan ini terdiri 

tak lebih dari empat Bab. 

Dalam penulisan laporan kerja praktik, Bab satu khusus 

membahas mengenai pendahuluan, yang berisikan daftar belakang 

masalah, tujuan, kegunaan, serta sistematika laporan kerja praktik. 

Pada Bab dua, penulis mengupa stentang profil PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Bumiputera Banda Aceh, yang menjelaskan tentang sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi, dan keadaan personalia.  

Bab tiga berisikan hasil kegiatan kerja praktik penulis, setelah 

empat puluh lima hari magang pada PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Banda Aceh, yang didalamnya terdapat kegiatan kerja 

praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja 

praktik. Sedangkan pada Bab Terakhir, penulis menyajikan 

kesimpulan dan saran dari isi penulisan laporan kerja praktik. 
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BAB DUA 

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 

 

2.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda 

Aceh 

PT Asuransi Jiwa syariah Bumiputera, awalnya adalah Unit 

Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912, yang beroperasi berdasarkan 

surat izin dari DSN MUI, Nomor-135/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 

26 Juni 2002, diperkuat juga dengan Kep. Menkeu RI. 

No.Kep.268/KM.6/2002 tanggal 7 November 2002.Dengan ketua 

Dewan Pengawas Syariah UUS AJB Bumiputera 1912, pada saat itu 

adalah DR. KH. Sahal Mahfudhz. 

Pada tahun 2002, UUS AJB Bumiputera 1912, baru memiliki 

kantor cabang syariah yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi, 

Jakarta Selatan. Kantor cabang ini membawahi 12 kantor 

operasional di Jabodetabek, dan Yogyakarta. 

Pada tahun 2016 setelah 14 tahun beroperasi, UUS AJB 

Bumiputera 1912, mendapatkan izin operasional dari OJK (Kep-

74/D.05/2006 tanggal 5 September 2016), untuk berdiri sendiri 

menjadi entitas baru yang bernama PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera. 
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2.1.1 Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda 

Aceh 

1. Visi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, yaitu 

menjadikan perusahaan AJSB hinga ke kelas dunia (Word Class 

Business) berbasis syariah Framework Governance (SFG) dan 

Good Corporate Goveranance (GCG).  

2. Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 

menyediakan produk Asuransi Jiwa Syariah yang berdasarkan 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Menyediakan 

pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan 

pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja 

guna meningkatkan moral, produktivitas, retensi sumber daya 

insani, dan mencapai profitabilitas. 

 

2.2 Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 

Banda Aceh  

Struktur organisasi adalah menggambarkan tipe organisasi, 

departemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, 

bidang dan hubungan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang 

kendali dan sistem pimpinan organisasi (Hasibuan, 2004:148). 

Sudah jelas struktural organisasi merupakan bagannnya 

organisasi, dan menjadi peran penting dalam menjalankan kegiatan-

kegiatan perusahaan, begitu pula dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Banda Aceh, yang memiliki struktural atau bagian-

bagian penugasan. Berikut struktural PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Banda Aceh, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 

Struktur PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: (Kantor PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Banda Aceh, 

2019) 
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Fungsi-fungsi posisi kerja pada struktur PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Banda Aceh : 

1. Agen Direktur  

Agen direktur merupakan posisi tertinggi pada PT. Asuransi 

Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, dan tugas-tugasnya 

meliputi: 

a. Memberikan ide untuk mencapai tujuan perusahaan. 

b. Memotivasikan bawahan agar kinerjanya semakin maksimal. 

c. Memimpin pelaksanaan pekerjaan sebagaimana digariskan 

direksi perusahaan, dalam rangka mencapi tujuan perusahaan.  

d. Menyampaikan laporan-laporan bulanan kepada direksi 

perusahaan mengenai pelaksanaan kegiataan usaha cabang. 

e. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja 

perusahaan. 

f. Mengajukan usul kepada direksi mengenai keperluan 

penambahan pegawai dan lain-lain hal yang berhubungan 

dengan usaha memajukan perusahaan, maupun kesulitan-

kesulitan yang dihadapi. 

 

2. Financial Unit Manager (FUM). 

F.U.M meliputi tugas-tugas sebagai berikut: 

a. Membuat Surat konfirmasi kepada anggota tertentu, jatuh 

tempo, habis kontrak dan tahapan/dana kelangsungan belajar 

(DKB). 

b. Mengawasi distribusi kuitansi premi lanjutan tahun pertama 

(PLTP), dan premi lanjutan (LP) kepala agen debit melalui 

PP-17 (kode permintaan kuitansi). 
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c. Memantau pembuatan kwitansi premi lanjutan tahun pertama 

(PLTP), dan remi lanjutan (PL) melalui aplikasi daftar setoran 

premi (DPS) dan Bumiputera In Line (BIL). 

d. Mengawasi laporan penggunaan blangko premi lanjutan tahun 

pertama (PLTP) dan premi lanjutan (PL) ke departemen 

portofolio. 

e. Memantau laporan penggunaan blangko Premi Lanjutan 

Tahun Pertama (PLTP), dan premi lanjutan (PL), ke 

departemen terkait. 

f. Meng-entry  surat permintaan asuransi pindah (SPAP). 

g. Mengawasi tertib pengambilan kwitansi premi yang sudah 

lapse dan rusak ke departemen portofolio. 

 

3. Agen Supervisor  

Agen supervisor merupakan pihak koordinator yang 

meneruskan kebijakan agen direksi kepada para wakil asuransi 

untuk di kerjakan. Rangkaian tugasnya meliputi : 

a. Mendidik wakil asuransi sampai benar-benar bisa turun ke 

lapangan mencari calon-calon nasabah baru. 

b. Mengatur prospek dan memberikan wawasan baru kepada 

wakil asuransi tentang bagaimana membedakan prospek yang 

potensial dan bukan potensial. 

c. Mengontrol kinerja para wakil asuransi untuk penilaian dan 

pendataan terhadap para wakil asuransi yang berprestasi untuk 

dinaikan jabatan menjadi supervisor. 
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d. Mengadakan briefing dengan wakil asuransi setiap hari kerja 

untuk memberikan planning kerja serta mengorganisir para 

wakil asuransi secara langsung. 

e. Membuat laporan pada setiap minggu, bulan, dan tahunan 

untuk dilaporkan pada agen direktur. 

 

4. Wakil Asuransi  

Wakil asuransi ialah perantara dari perusahaan, untuk 

memasarkan produk kepada masyarakat, instansi, dan lembaga-

lembaga swasta, rincian kegiatannya yakni: 

a. Mengikuti briefing rutin setiap pagi dan siang pada hari kerja, 

Senin-Jumat 

b. Menyampaikan segala permasalahan yang terdapat di 

lapangan pada saat briefing pagi bersama supervisor. 

c. Memenuhi segala bentuk planning project harian yang 

disampaikan agen supervisor kepada seluruh wakil asuransi. 

d. Melaporkan seluruh agenda yang telah dikerjakan dari pagi 

sampai sore hari kepada agen supervisor. 

 

5. Kasir  

Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk 

melaksanakan program kerja kantor, adapun rincian tugas 

seorang kasir adalah sebagai berikut: 

a. Meng-entry setoran (PP; PLP, PL, dan klaim) 

b. Pembukan biaya non kontraktual. 

c. Percetakan kuintansi PL 

d. Menyerahkan kuintansi 
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e. Menginput data pajak 

f. Melakukan pembayaran dan pelaporan pajak 

 

6. Bagian Adm dan Umum 

Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk 

melaksanakan progam kerja Kantor cabang khususnya bidang 

kesekretarian dan sumber daya manusia (SDM), pelayanan 

pemegang polis dan mitra kerja. Adapun rincian kerja bagian 

adm dan umum sebagai berikut: 

a. Administrasi sumber daya manusia (SDM). 

b. Melayani pemegang polis dan mitra kerja. 

c. Melapor aktivitas harian atau bulanan ke Kantor wilayah dan 

mencatat laporan aktivitas harian dari Kantor wilayah. 

d. Meneruskan Surat masuk kepada kepala cabang/kepala 

administrasi dan keuangan. 

e. Surat menyurat sesuai tugasnya. 

 

7. Office Boy 

Bertugas dalam membantu agen direktur dan F.U.M untuk 

menjalankan fungsi kebersihan Kantor serta perintah lainya. 

Adapun rincian kerja office boy adalah sebagai berikut: 

a. Hadir tepat waktu pada  pukul 07:00 WIB. 

b. Membuka dan menutup Kantor. 

c. Membersihkan dan merapikan ruang kerja, ruang rapat, ruang 

tamu, dapur dan kamar mandi. 
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2.3  Kegiatan Usaha PT.  Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda 

Aceh. 

PT. Asuramsi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatannya tak lepas dari prinsip Syariah, 

dengan memberikan peluang maisah (penghasilan) tanpa batas 

sesuai prestasi yang diciptakan, dan ketentuan yang mendukung. 

Semua tentang data informasi produk dikemas dalam bentuk 

teknologi. mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan 

pelayanan terbaik pada setiap nasabah agar selalu loyal dengan 

perusahaan. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 

juga meliputi kegiatan penghimpun dana, dan penyaluran dana. 

 

2.3.1  Penghimpun Dana. 

Kegitan-Kegiatan penghimpun dana meliputi : 

1. Mitra Ekawarsa 

Merupakan produk asuransi jiwa kumpulan syariah dengan 

unsur tolong-menolong, antara peserta asuransi dalam 

menanggulangi risiko finansial akibat musibah kematian. 

Apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka 

penerima mamfaat pemegang polis akan menerima santunan 

meninggal dunia sebesar manfaat asuransi dan keikutsertaan 

asuransi berakhir, dan jika peserta hidup sampai akhir masa 

asuransi berakhir, maka tidak ada pembayaran apapun. Akad 

yang digunakan merupakan akad tabarru, dan wakalah bil 

ujrah. (bumiputerasyariah.co.id, 2019). 
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Manfaat Produk : 

a. Apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan, 

akan mendapatkan dana santunan senilai Rp2000.000. 

b. Jika peserta meninggal karena kecelakaan, maka akan 

mendapat dana santunan senilai Rp4.000.000. 

c. Seandainya  peserta mengalami cacat tetap/sebagian karena 

kecelakaan, maka akan mendapatkan dana santunan 

maksimal senilai Rp2.000.000 

d. Peserta yang sedang dalam masa perawatan karena 

kecelakaan, akan mendapatkan dana kebajikan senilai 

Rp400.000. 

 

2. AJSB Assalam Family 

Produk ini merupakan program asuransi jiwa yang didesain 

khusus untuk keluarga, di mana satu polis sudah cukup untuk 

memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota 

keluarga. Akad yang digunakan yakni, akad Tabarru, 

Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah. (brosur produk AJSB 

Assalam Family, 2019) 

Manfaat produk : 

a. Jika pemegang polis meninggal dunia dalam masa asuransi, 

maka ahli waris/penerima manfaat asuransi akan 

dibayarkan santunan kebajikan senilai Rp5.000.000. 

b. Apabila pasangan dari pemegang polis meninggal dunia 

dalam masa asuransi, maka ahli waris/penerima manfaat 

asuransi akan mendapatkan santunan kebajikan sebanyak 

Rp4.000.000. 
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c. Jika anak kandung dari pemegang polis atau pasangan 

belum menikah meninggal dunia dalam masa asuransi, 

maka akan diberikan dana kebajikan senilai Rp2000.000. 

d. Tidak ada pembayaran apapun jika polis telah melewati 

masa asuransi.  

 

3. Mitra Iqra Plus 

Mitra iqra plus dirancang khusus untuk anak yang berstatus 

pelajar, melalu program ini, si anak akan menerima dana 

pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikanya. Tidak hanya 

itu, pemegang polis juga memperoleh investasi 

pengembangan dana kontribusi yang telah dibayar pemegang 

polis melalui sistem bagi hasil. (brosur produk Mitra Iqra 

Plus) 

Manfaat produk : 

a. Apabila perserta hidup sampai masa akhir asuransi, maka 

penerim manfaat yang ditunjuk (anak), sebagai penerima 

dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan 

secara berkala. 

b. Jika peserta meninggal dalam masa asuransi, maka 

pemegang polis akan dibebaskan membayar kontribusi, 

dan penerima manfaat yang ditunjuk akan menerima 

santunan asuransi sebeasar manfaat asuransi, dan ditambah 

dana investasi pemegang polis, serta mendapatkan dana 

tahapan pendidikan yang belum dijalani. 

c. Apabila peserta mengundurkan diri, maka peserta akan 

menerima saldo dana investasi pemegang polis. 
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d. Jika anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan 

pendidikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka 

pemegang polis atau peserta dapat menunjuk pengganti 

(anak lain) untuk menerima dana tahapan pendidikan yang 

belum dibayarkan. 

 

4. Mitra Mabrur Plus 

Produk ini tidak hanya membantu peserta menyisihkan 

dana tabungan haji seara teratur, tetapi juga menyediakan 

dana bagi hasil dan asuransi perlindungan, sehingga 

memungkinkan bagi peserta menunaikan ibadah haji dengan 

tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya 

sesuai dengan syariah. Akad yang digunakan dari produk ini 

hanya tiga, Tabarru, Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah. 

(Brosur Mitra Mabrur Plus, 2019). 

Manfaat produk : 

a. Apabila peserta hidup sampai masa asuransi, maka 

pemegang polis akan memperoleh saldo dana investasi 

pemegang polis. 

b. Jika peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka 

pemegang polis akan menerima santunan kebajikan sebesar 

mamfaat asuransi dan saldo dana pemegang polis 

c. Apabila polis mengundurkan diri sebelum masa asuransi 

berakhir, maka pemegang polis akan menerima saldo dana 

pemegang polis. 
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5. Mitra BP-Link Syariah 

Ialah program asuransi jiwa syariah yang berbasis investasi 

syariah dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, 

fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi professional, 

serta menjadi alternatif perlindungan tambahan sesai dengan 

kebutuhan si pemegang polis. Akad yang dipakai dalam 

program ini ialah akad Tabarru, Wakalah bil Ujrah dan 

Mudharabah (Brosur Mitra BP-LinkSyariah : 2019). 

Manfaat produk : 

a. Jika peserta meninggal dunia selama kontrak asuransi 

berlangsung, maka ahli waris akan menerima santunan 

100% manfaat asuransi dan nilai saldo dana investasi 

peserta. 

b. Apabila peserta hidup hingga kontrak asuransi berakhir, 

maka pemegang polis akan menerima saldo dana investasi 

peserta. 

c. Jika mengambil asuransi tambahan (rider), maka ahli waris 

memperoleh manfaat tambahan sesuai dengan asuransi 

tambahan yang dipilih. 

 

2.3.2 Penyaluran Dana 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, melakukan 

penyaluran dana bentuk klaim. Klaim adalah layanan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada  peserta untuk memperoleh 

pertanggungan atas kerugiannya, memperoleh hak-hak berdasarkan 

perjanjian tersebut. 
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klaim asuransi juga merupakan sebuah permintaan resmi yang 

diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta 

pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi 

yang telah diajukan oleh pemegang polis akan diproses oleh 

perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada 

nasabah setelah disetujui. Klaim terbagi dalam beberapa macam 

yaitu: 

1. Klaim Habis Kontrak 

Klaim yang timbul ketika jangka waktu perjanjian asuransi 

sudah habis, sedangkan polisnya dalam keadaan aktif. 

 

2. Klaim Penembusan  

Klaim yang terjadi pada saat nasabah telah memiliki nilai 

tunai dan ingin mengakhiri kontrak kemitraan. 

 

3. Klaim Meninggal Dunia merupakan  

Klaim ini dapat diajukan pada saat pemegang polis/peserta 

meninggal dunia, dan hanya bisa diajukan oleh ahli waris. 

 

4. Klaim Kecelakaan  

Klaim yang timbul dikarenakan peserta mengalami  

kecelakaan pada saat polisnya masih aktif. 

 

5. Klaim Asuransi Rawat Inap  

klaim yang timbul akibat peserta yang mengidap penyakit, 

dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja. 
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2.4 Keadaan Personalia PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 

Banda Aceh 

Keadaan personalia merupakan keadaan yang menggambarkan 

sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah 

perusahaan, termasuk bidang-bidang perusahaan tersebut. Pada PT. 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, mempunyai 

keadaan personalia yang sudah cukup baik. 

karyawan yang ada pada  PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Banda Aceh, keseluruhannya berjumlah sebanyak 58 

orang, denganposisi dan tugas yang berbeda, baik dinas dalam, 

maupun dinas luar kantor.  

2.4.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Secara 

Umum 

Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja secara umum 

di perusahaan, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 

bisa dilihat pada tabel 2.1. 

   Tabel 2.1 

Karakteristik kayawan berdasarkan posisi kerja secara umum 

Jabatan Jumlah (Orang) 

Agen Direktur 2 

Financial Unit Manager 1 

Agen Supervisor 4 

Kasir 1 

Staff ADM 1 

Wakil Asuransi 48 

Office Boy 1 

Total 58 

Sumber (PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 

2019) 
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Terlihat jelas bahwa jabatan tertinggi di kantor cabang banda 

aceh terdapat dua orang, dana gen supervisor hanya empat orang, 

sedangkan FUM, kasir, staff ADM, dan office boy tidak lebih dari 

satu orang. 

Untuk wakil asuransi, semua pekerja yang ada di perusahaan 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, terhitung 

juga sebagai wakil asuransi, dari direktur, hingga office boy. 

2.4.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

karakteristik karyawan berdasarkan pendidikan terakhir 

karyawan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda 

Aceh, dapat dilihat pada tabel 2.2.  

Tabel 2.2 

Karakteristik karyawan berdasarkan pendidikan terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah (Orang) 

S1 28 

D3 15 

D2 7 

SMA 8 

Total 58 

   Sumber: (PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda                   

Aceh, 2019) 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputea Banda Aceh, memiliki 

karyawan dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari 

SMA hingga S-1. Tetapi yang mendominasi dalam perusahaan 

ini S1, dengan jumlah sebanyak 28 orang. 

 

 

 

 



20 

 
 

2.4.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur  

Karakteristik karyawan berdasarkan umur karyawan pada 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, dapat dilihat 

pada tabel 2.3. 

   Tabel 2.3 

Karakteristik karyawan berdasarkan umur  

Umur Jumlah (Orang) 

>20 tahun 29 

>30 tahun 29 

Total 58 

   Sumber: (PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2019) 

Dari dari umur 20 hingga 29 tahun itu berjumlah 29 orang, 

begitu pula dengan umur karyawan yang berumur 30 tahun ke atas. 

 

2.4.4 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin. 

karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin pada PT. 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, dapat dilihat pada 

tabel 2.4. 

   Tabel 2.4 

Karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (Orang) 

Perempuan 29 

Laki-Laki 29 

Total 58 

Sumber: (PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2019) 

Jumlah karyawan PT. Asurasi Jiwa Syariah Bumiputera Banda 

Aceh itu sebanyak 58 orang, laki-laki dan perempuan yang bekerja 

dalam perusahaan ini jika dilihat dari jenis kelaminnya, sama-sama 

berjumlah 29 orang. 
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BAB TIGA 

KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

 

3.1 Kegiatan Kerja Praktik 

Penulis melakukan kerja praktik selama 45 hari, yang terhitung 

dari tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan  9 April 2019. Dalam 

melakukan kerja praktik, hari kerja hanya terhitung sampai 30 hari 

saja. Dikarenakan hari Sabtu-Minggu libur, maka total keseluruhan 

kerja praktik menjadi 45 hari. 

Pada hari pertama kerja praktik, penulis dan peserta menyerahkan  

biodata diri serta surat rekomendasi dari kampus kepada agensi 

direktur PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, guna 

melengkapi berkas yang meurupakan syarat wajib bagi perusahaan 

dalam melakukan kegiatan kerja praktik. berselang beberapa waktu, 

peserta diarahkan langsung oleh pak ikhsan, agensi direktur 

perusahaan mengenai aturan-aturan yang diberlakukan oleh 

perusahaan, mulai dari kedisiplian, etika dalam berbusana, dan poin-

poin yang berkenaan lainya. 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, memiliki 

lima hari jam kerja (08:00-16:00 WIB), dimulai dengan apel pagi, 

mem-briefing-kan seluruh kegiatan operasional perusahaan.  

Selain melaksanakan kegiatan harian kantor dan lapangan, PT. 

Asuransi Jiwa syariah Bumiputera Banda aceh, juga melakukan 

rutinitas senam dalam seminggu sekali, pada setiap jumat pagi. 
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3.1.1 Bagian kerja  praktik 

1. Bagian Marketing 

Saat melaksanakan kegiatan kerja praktik di PT. Asuransi 

Jiwa Syariah Banda Aceh, penulis pernah berposisi sebagai 

agen marketing. 

Adapun kegiatan-kegiatan penulis selama menjadi agen 

marketing sebagai berikut : 

a. Mengikuti briefing setiap hari. 

b. Mempelajari semua produk-produk PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Banda Aceh. 

c. Bealajar memprospekkan nasabah pada sela-sela breafing 

pagi. 

d. Meriset data calon nasabah yang akan diprospekkan, mulai 

dari keluarga, teman, lingkungan sekitar dan lain-lain. 

e. Mengikuti supervisor memprospekkan produk asuransi ke 

berbagai perusahaan swasta dan instansi pemerintah. 

f. Mengevaluasi semua yang dilakukan setiap harinya. 

 

3.2 Bidang Kerja Praktik 

Selama melaksanakan kerja praktik, penulis hanya berposisi 

sebagai agen marketing, banyak pengalaman dan pelajaran yang 

didapatkan dari produk-produk perusaahan, AJSB Assalam Family, 

salah satunya. 

AJSB Assalam Family, salah satu produk unggulan perusahaan, 

dibesut pada tahun 2016 lalu, berupaya melindungi satu keluarga 

melalui dana kebajikan, dengan hanya satu pemegang polis. 
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3.2.1 Tujuan dan Manfaat Produk AJSB Assalam Family 

Perusahaan swasta dalam melakukan setiap kegiatan tentu 

sudah memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing, PT. 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, menghadirkan 

produk AJSB Assalam Family, dengan beragam tujuan dan 

manfaat, guna menjaga kenyaman nasabah dalam  berkontribusi 

pada perusaahan yang beroperasi di Banda Aceh. 

1. Tujuan Produk: 

a. Produk ini mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan 

perlindungan terhadap keluarga, cukup hanya dengan 

memiliki satu pemegang polis saja. 

b. Bertujuan untuk memuaskan nasabah dengan memberikan 

pelayanan yang maksimal tanpa membeda-bedakan. 

c. Untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dan 

keluarga, dengan hanya membayar kontribusi senilai 

Rp100.000. sudah dapat memegang polis produk AJSB 

Assalam Family, dan berlaku selama satu tahun sejak 

tanggal registrasi. 

 

2. Manfaat Produk: 

a. Memberikan manfaat kepada nasabah dengan dana 

kebajikan bila ada salah satu dari keluarga ada yang 

meninggal dunia. 

b. Bila pemegang polis meninggal dunia dalam masa asuransi 

produk AJSB Assalam Family, maka ahli waris 

mendapatkan santunan senilai Rp5000.000. 
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c. Memberikan kemudahan keluarga dengan dana kebajikan 

senilai Rp4000.000. apabila pasangan dari pemegang polis 

meninggal dunia. 

d. Memberikan jaminan dana santunan kepada ahli waris 

senilai Rp2000.000. jika anak dari pasangan pemegang polis 

yang belum menikah, meninggal dunia. 

 

3.2.2 Strategi Pemasaran Produk AJSB Pada PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Bumiputera Banda Aceh 

AJSB Assalam Family, merupakan program asuransi yang 

didesain khusus untuk keluarga di mana satu polis sudah cukup 

untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota 

keluarga. Akad yang digunakan yakni, Akad Tabarru, Wakalah Bil 

Ujrah dan Mudharabah. (brosur produk AJSB Assalam Family,  

2019) 

Produk ini diterbitkan oleh PT. Asuransi Syariah sejak tahun 

2016 lalu, yang pada saat itu jumlah nasabahnya hanya berjumlah 

11 orang saja, seiring berjalannya waktu, produk ini berkembang 

pesat, sehingga banyak diminati keluarga-keluarga yang ingin 

memegang polis asuransi, terlihat pada tahun 2019 ini, total 

keseluruhan jumlah nasabah produk AJSB Assalam Family, sudah 

mencapai 285 orang. 

Adapun strategi yang digunakan oleh PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Bumiputera Banda Aceh, untuk menghimpun dana produk 

AJSB Assalam Family, adalah sebagai berikut: 
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1. Direct Marketing 

Direct marketing merupakan sistem pemasaran interaktif 

yang menggunakan berbagai media komunikasi untuk 

meningkatkan respon langsung, yang sifatnya spesifik dan 

terukur (Chandra, 2002:213). Direct marketing sering juga 

disebut dengan pemasaran secara langsung. Menurut Hermawan 

(2012:183), pemasaran langsung adalah pendekatan pemasaran 

yang bersifat bebas dalam menggunakan saluran distribusi atau 

komunikasi pemasaran, yang memungkinkan perusahaan 

memiliki strategi tersendiri dalam berhubungan dengan nasabah. 

metode pemasaran secara langsung meliputi, katalog, telepon, 

internet, dan lain-lain. 

Direct marketing dirancang untuk tujuan sebagai berikut : 

a. Mendorong leads atau percobaan produk. 

b. Meningkatkan kualitas relasi dengan pelanggan. 

c. Mempertahankan pelanggan. 

d. Meningkatkan kembali dengan mantan pelanggan (Chandra 

2002: 213). 

Manfaat Direct Marketing: 

a. Nasabah dapat mempelajari dengan seksama produk yang 

tersedia tanpa harus menghabiskan waktu untuk bertemu 

dengan agen. 

b. Dapat mengkhususkan dan menyesuaikan permintaan sesuai 

dengan kebutuhan kelompok sasaran. 

c. Bahan informasi pemasaran langsung memiliki tingkat 

keterbacaan (readble) yang tinggi karena bahan tersebut 

dikirimkan kepada calon nasabah yang berminat. 
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d. Membuat tawaran strategi yang sulit dilihat oleh pesaing. 

e. Pemasaran langsung dapat diatur agar dapat menjangkau 

calon nasabah, pada saat yang tepat  

 

Keuntungan Direct Marketing: 

a. Perusahaan dapat mengendalikan pemasaran berdasarkan 

databese konsumen yang ingin dijadikan sasaran 

(contretration). 

b. Berkesempatan untuk meraih nasabah yang tidak 

mendatangi kantor perusahaan, sehingga terjadi kebebasan 

memillih di rumah (personalization) 

Resiko Direct Marketing: 

c. Materi untuk promosi mahal. 

d. Biaya pendistribusian material cukup membebani 

perusahaan 

 

2. Personal Selling 

Selama masa magang pada PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Banda Aceh. Penulis sering menggunakan strategi 

personal selling. Sistem ini berkomunikasi langsung (tatap 

muka) dengan calon nasabah. 

Menurut Swastha (2002: 260), personal selling adalah 

interaksi antar individu, saling bertemu muka untuk 

menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan 

hubungan pertukaran yang saling menentukan dari pihak lain. 

Adapun menurut Sutisna (2008: 311), personal selling ialah 

aktivitas komunikasi antara produsen yang diwakili tenaga 
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penjual dengan konsumen potensial yang melibatkan pikiran 

dan emosi, serta tentu saja berhadapan langsung 

(Pelajaran.co.id, 2018). 

Tugas seorang Personal selling mencakup sejumlah 

tanggung  jawab yang berkaitan dengan lima tahap evolusi 

sebagai berikut : 

a. Provider Stage 

Aktivitas penjualan terbatas hanya pada menerima 

permintaan untuk produk yang tersedia dan 

menyampaikannya kepada para pembeli. 

 

b. Persuader Stage 

Aktivitas penjualan menekankan usaha untuk membujuk 

dan meyakinkan orang agar bersedia membeli produk. 

 

c. Prospector Stage 

Aktivitas penjualan yang berusaha mencari calon 

nasabah terseleksi yang diyakini memiliki kebutuhan, 

kesediaan, sumber daya, dan wewenang untuk membeli 

produk. 

 

d. Problem-Solver Stage 

Penjualan yang mencakup usaha menyelaraskan 

kebutuhan calon nasabah dengan produk perusahaan yang 

dapat memecahkan masalah nasabah. 
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e. Procreator Stage 

Penjualan yang berusaha memahami masalah atau 

kebutuhan nasabah dan solusinya melalui kolaborasi aktif 

antara perusahaan dan nasabah. Kemudian menciptakan 

produk yang secara unik disesuaikan dengan kebutuhan 

nasabah tersebut (Chandra, 2002: 209). 

Dalam pelaksanaan program strategi penjualan personal 

(personal selling), guna meningkatkan volume penjualan, 

proses penjualan yang dilaksanakan oleh agen meliputi 

bebepa tahap, yaitu: 

1. Perhatian (Attention) 

tujuan agen adalah meyakinkan prospek, bahwa agen 

memiliki sesuatu yang bermanfaat atau menumbuhkan 

rasa tertarik prospek, sehingga prospek bisa Menerima 

agen dengan baik. Beberapa hal penting untuk diingat 

dalam tahap perhatian, yakni dengan berjabat tangan 

dengan hangat. Jangan merokok kecuali diizinkan. 

Jadilah pembicara dan pendengar yang baik.  

 

2. Minat (Interest) 

Untuk menarik perhatian nasabah, sehingga nasabah 

dapat memiliki minat yang kuat pada produk yang 

ditawarkan. Beberapa tahap minat diantaranya : 

a. Kenali mereka, apakah mereka tertarik. 

b. Kaitkan subjek pembicaraaan dengan masalah yang 

mereka hadapi. 

c. Awasi terus keadaan jiwa/suasana hati mereka 
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d. Persentasi produk dengan baik tanpa menjelekkan 

produk pesaing. 

 

3. Hasrat (Desire) 

Pada tahap ini, keberatan-keberatan nasabah akan 

diutarakan. Jadi tugas utama agen adalah mampu 

menjawab setiap pertanyaan yang pada akhirnya 

menjadikan nasabah merasa yakin bahwa pilihan untuk 

membeli produk perusahaan adalah pilihan yang paling 

tepat. Untuk itulah pengetahuan tentang produk sangat 

penting. 

 

4. Tindakan (Action) 

Jika proses presentasi telah berjalan dengan baik, maka 

nasabah siap untuk membeli. Bagaimanapun juga 

tindakan ini biasanya tidak berlangsung secara otomatis. 

Proses ini sering juga disebut sebagai proses penutup 

penjualan/pesanan (closing the sale/order). Agen yang 

profesional harus mampu menciptakan keadaan sampai 

nasabah menganbil tindakan. Agen yang berpengalaman 

akan menciptakan situasi di mana nasabah benar-benar  

percaya akan manfaat dari penawaran yang diberikan dan 

mempermudah nasabah untuk bertindak. 

 

5. Kepuasaan (Statisfaction) 

Setelah nasabah melakukan pengajuan polis, maka 

agen harus meyakinkan kembali nasabah bahwa 
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keputusan yang mereka  buat adalah keputusan yang 

tepat (Hermawan, 2012: 115). 

 

3.3 Teori Yang Berkaitan 

3.3.1 Pengertian Strategi Pemasaran 

Secara umum, strategi adalah langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan (Kasmir, 

2004: 171). 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu 

menggunkan sumberdaya manusia untuk melaksanakan kebijakan 

tertentu dalam berperang, rencana langkah-langkah yang dilakukan 

secara sistematis dalam berperang (Em, Dkk. 2008: 774). 

Jadi, strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan 

ekpektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau 

program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produk 

nya di pasarsasaran tertentu. Perusahaan dapat menggunakan dua 

atau lebih program pemasaran secara bersamaan, sebab setiap jenis 

program (iklan, promosi penjualan, personal selling dan lain-lain) 

memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap permintaan. Oleh 

sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang mengkoordinasi progam-

program pemasaran agar program itu sejalan dan terintregasi 

dengan sinergistik. Mekanisme ini disebut strategi pemasaran, 

umumnya peluang pemasaran terbaik diperoleh dari upaya 

memperluas permintaan primer, sedangkan peluang pertumbuhan 

terbaik berasal dari upaya memperluas permintaan selektif 

(Chandra, 2002: 93). 
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Menurut Stanton, pemasaran juga dapat didefenisikan sebagai 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan, barang atau jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial (Stanton, 2001:7). 

Strategi Pemasaran punya peranan penting dalam sebuah 

perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai 

ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa 

(maxmanroe.com, 2019). 

Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep yang 

mana masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda, 

adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah : 

1. Konsep produksi 

Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai 

produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka, 

konsep ini menekankan kepada volume produksi atau distribusi 

yang seluas-luasnya dengan harga ditekan serendah mungkin. 

Perusahaan yang mengadopsi konsep ini, berpikir bahwa 

barang maupun jasa yang dihasilkan haruslah murah, sehingga 

bisa dibuat kapan saja dan di mana saja agar tidak terjadi 

masalah dalam penjualan. Secara tidak langsung, perusahaan ini 

mencoba manajemen pemasaran melalui upaya penurunan biaya 

produksi dan penguatan sistem distribusi (jurnal.id, 2017). 

Dalam rangka menurunkan biaya produksi ke level 

minimum, perusahaan akan mengandalkan sistem produksi 

barang dalam skala besar. Konsep ini akan berjalan dengan baik 
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jika permintaan melebihi stok. Namun, pelanggan tidak selalu 

membeli barang atau jasa yang murah dan mudah didapat.Ada 

saatnya mereka membutuhkan barang berkualitas dengan harga 

yang pantas (ebid). 

 

2. Konsep produk 

Konsep produk berpegang teguh bahwa konsumen akan 

menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang 

paling baik serta memiliki keistimewaan yang mencolok. 

 

3. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk 

mencapai sasaran tergantung pada penentuan kebutuhan dan 

keinginan pasar sasaran. Kemudian kunci yang kedua adalah 

pemberian kepuasan seperti yang diinginkan oleh nasabah. 

 

4. Konsep Pemasaran Kemasyarakatan 

Konsep pemasaran kemasyarakatan merupakan konsep 

pemasaran yang bersifat kemasyarakatan, konsep ini 

menekankan kepada penentuan kebutuhan, dan minat pasar 

serta memberikan kepuasan, sehingga memberikan 

kesejahteraan nasabah dan masyarakat. 

Konsep ini berkembang lebih maju bila dibandingkan 

dengan konsep penjualan, produsen yang menganut konsep ini 

akan melakukan strategi dan perencanaan pemasaran yang 

matang (Dharmawati, 2016: 92). 
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5. Konsep penjualan 

Konsep ini kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif 

melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Oleh karena itu, 

perusahaan harus menjalankan usaha-usaha promosi dan 

penjualan dalam rangka memengaruhi nasabah (Kasmir, 2002: 

60). 

 

3.3.2 Dinamika strategi pemasaran 

Perubahan umumnya harus mengadaptasi strateginya sepanjang 

waktu oleh karena persaingan, biaya, dan karakteristik permintaan. 

Salah satu konsep yang sangat bermanfaat dalam memberikan 

kerangka pemahaman mengenai implikasi strategik dari 

perubahan-perubahan tersebut terhadap strategi pemasaran adalah 

konsep siklus hidup produk (produk life cycle =PLC). Pada 

prinsipnya, konsep ini mencerminkan pola penjualan sepanjang 

waktu (Chandra, 2002:106). 

Pola tersebut dikelompokkan ke dalam empat tahap utama, 

diantaranya : 

1. Tahap Perkenalan (Introduction) 

Dalam tahap ini, suatu produk baru diperkenalkan atau 

diluncurkan ke pasar karena belum ada pesaing langsung, maka 

konsumen harus dididik mengenai jenis produk yang 

ditawarkan, cara pemakaiannya, tipe konsumen yang dituju, dan 

tempat-tempat yang menjualnya. 

2. Tahap pertumbuhan (Growht). 

Pada tahap ini, produk semakin luas dikenal dan penjualan 

mengalami pertumbuhan pesat, ini dikarenakan sudah banyak 
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konsumen baru yang membelinya dan kemungkinan pula bahwa 

konsumen mulai menemukan lebih banyak untuk menggunakan 

produk bersangkutan. Pertumbuhan penjualan mendorong 

banyaknya pesaing untuk memasuki pasar. Oleh sebab itu, 

peningkatan pangsa pasar merupakan tugas pemasaran yang 

utama. 

 

3. Tahap kedewasaan (Maturity) 

Tingkat penjualan mencapai titik kejenuhan dalam tahap 

kedewasaan, karena hampir semua pembeli potensial telah 

masuk ke pasar. Konsumen semakin cerdas dalam memilih 

berbagai alternatif merek. Pembeli ulang mendominasi 

penjualan, dan inovasi produk relatif terbatas hanya pada 

penyempurnaan minor. Akibatnya, hanya pesaing terkuat yang 

dapat bertahan hidup, dan sangat sulit bagi perusahaan yang 

lemah untuk mendapatkan akses distribusi dan peningkatan 

pangsa pasar. 

 

4. Tahap penurunan (Decline) 

Penjualan secara perlahan akan  menurun karena adanya 

perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, atau adanya 

introduksi produk baru yang telah canggih dan disukai 

konsumen (ebid). 
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3.3.3 Kharakteristik Pemasaran Syariah 

Konsep pemasaran syariah ini sendiri saat ini baru berkembang, 

seiring berkembangnya ekonomi syariah. Kedepannya marketing 

syariah ini akan terus berkembang dan dipercaya masyarakat 

karena nila-nilainya sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

masyarakat (Arif, 2012: 22). 

Ada empat karakteristik syariah marketing yang dapat menjadi 

panduan bagi para pemasar, diantaranya : 

1. Rabbaniyah 

Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-

hukum syariat yang bersifat teistis atau ketuhanan ini yang 

paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala 

bentuk kebaikan. Paling dapat mencegah segala bentuk 

kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, 

memusnahkan kebatilan dan menyebarluaskan kemaslahatan. 

 

2. Akhlaqiyyah 

Keistimewaan lain darisyariah marketer selain karena 

rabbaniyyah, juga  sangat mengedepankan akhlak (moral dan 

etika) dalam seluruh aspek kegiatannya, karena nilai-nilai moral 

dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan 

oleh semua agama. 

 

3. Al-Waqiyyah 

Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel, 

sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah Islamiyah yang 

melandasinya. Pemasar syariah adalah para agen professional 
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dengan penampilan yang bersih, rapidan bersahaja. Apapun 

model atau gaya berpakaian yang dikenakannya, bekerja dengan 

mengedepankan nilai-nilai religious, kesalehan, aspek moral 

dan kejujuran dalam segala aktivitas pemasarnya. 

 

4. Insaniyyah 

Keistimewaan Syariah marketer yang lain adalah sifatnya 

yang humanistis universal, yaitu bahwa syariah diciptakan 

untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya 

terjaaga dan terpelihara. Syariat islam diciptakan untuk manusia 

sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna 

kulit, kebangsaan dan status. Hal inilah yang membuat syariah 

memiliki sifat universal sehingga menjadi syariah humanistis 

universal (serambiummah.tribunnews.com, 2014). 

Ada empat nilai-nilai pemasaran syariah yang mengambil 

konsep dari  keteladanan sifat Rasullullah saw, yaitu  sifat 

s}idd}iq, ama>nah, fata>nah, tabliqh dan istiqa>mah 

1. S{idd{iq (jujur) 

Memiliki kejujurdan selalu melandasi ucapan, keyakinan, 

serta perbuatan berdasarkan ajaran islam. Tak ada satu 

ucapan pun yang saling bertentangan dengan perbuatan. 

Allah Swt, senantiasa memerintahkan kepada setiap orang 

beriman untuk memiliki sifat s}iddi}q dan menciptakan 

lingkungan yang s}iddi}q 
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2. Fat}a<nah 

Berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara 

mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan 

kewajiban. Fat}anah berkaitan dengan kecerdasan, baik 

kecerdasan rasio, rasa, maupun kecerdasan ilaiyah. 

 

3. Ama<nah 

Memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan 

setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam 

keterbukaan, kejujuran, pelayanan prima dan ihsan 

(berupaya menampilkan yang terbaik) dalam setiap hal.  

Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap mukmin, apalagi 

yang memiliki pekerjaan pelayanan masyarakat. Seorang 

mukmin ketika mendapatkan amanah akan berupaya 

melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sifat ini bisa 

dipararelkan dengan konsep acccountability dalam 

goodgovernance. Namun, bila kita meneliti secara jeli, maka 

accountability ini merujuk  kepada hal yang formal 

adrimitatif. 

 

4. Tablig 

Berarti mengajak sekaligus memberikan contoh kepada 

pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran 

islam dalamsetiap gerak aktivitas ekonomi yang dilakukan 

sehari-hari. Tabliq yang disampaikan dengan hikmah, sabar, 

argumentatif dan persuasif akan menumbuhkan hubungan 

kemanusiaan yang semakin solid dan kuat. 
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5. Istiqa<mah 

Iatiqamah berarti konsisten. hal ini memberikan makna 

seorang pemasar syariah dalam praktik pemasarannya selalu 

istiqamah dalam penerapan aturan syariah. Seorang pemasar 

syariah harus bisa dipegang janjinya, tidak diperkenankan 

seorang pemasar syariah berubah-ubah dalam memberi janji. 

Sebab, dalam suatu perusahaan syariah konsistensi 

pemasarnya menjadi cermin dari perusahaan tersebut secara 

keseluruhan. 

(Arif, 2012: 55-58) 

 

3.3.4 Landasan Hukum Pemasaran Syariah 

Pada syariah marketing, bisnis yang disertai dengan keikhlasan 

semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Swt, maka 

seluruh bentuk transaksinya insyaallah akan menjadi ibadah di 

hadapan Allah Swt. Ini akan menjadi bibit dan modal besar bagi 

marketer untuk tumbuh menjadi bisnis yang besar, yang memiliki 

spiritual brand, kharisma, keunggulan, dan keunikan yang tak 

tertandingi. Dalam spiritual marketing, hal-hal yang sekiranya 

dapat merugikan konsumen, akan berusaha untuk dihindarkan. 

Dalam Islam, kriteria dalam pemasaran tentunya didasari pada 

nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, sesuai dengan firman 

Allah Swt, dalam surat An-Nisa ayat 29. 

ناُكْم ِِبْلبااِطِل  ُنوا َلا َتاُْكُلوا أاْمواالاُكْم ب اي ْ ا الَِّذينا آما ِإَلَّ أاْن تاُكونا ِِتااراًة عاْن َيا أاي ُّها
انا ِبُكْم راِحيًما ُكْم ِإنَّ اَّللَّا كا  )٩٢) ت ارااٍض ِمْنُكْم واَلا ت اْقتُ ُلوا أانْ ُفسا
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Artinya : 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 

Allah maha penyayang kepadamu. 

(QS. An-Nisa: 29) 

 

Tafsiran versi kemenag : 

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan 

yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku 

atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan 

memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian 

yang luas dan dalam, antara lain:  

1. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang 

berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu 

gugat. 

2. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib 

dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk 

kepentingan agama, negara dan sebagainya. 

3. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan 

banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-

golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta 

orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin 

pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. 

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli 

dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. 
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Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun 

ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan 

kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik 

individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, 

misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, 

mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. 

Selanjutnya Allah melarang membunuh diri.  

Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah 

membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri 

sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti 

membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan 

dibunuh, sesuai dengan hukum kisas. Dilarang bunuh diri karena 

perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang 

melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan 

pertolongan Allah Swt. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan 

penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman 

memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, 

atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada 

hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di 

akhirat (quran.kemenag.go.id) 

 

3.4 Evaluasi Kerja Praktik  

30 hari kerja praktik sudah penulis lakukan pada  PT. Asuransi 

Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Banyak yang sudah 

didapatkan, mulai dari wawasan, cara menarik calon nasabah, serta 

pengalaman menjadi seorang agen marketing asuransi. Setelah 
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selesai kerja praktik, penulis berfokus pada produk AJSB Assalam 

Family, yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya: 

1. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 

menggunakan strategi pemsaran direct Marketing dan Personal 

Selling. 

2. Produk asuransi berbasis syariah ini memakai tiga jenis akad 

yang digunakan, akad tabarru, wakalah bil ujrah dan 

mudharabah. 

3. Mengelola dana tabarru, dengan imbalan berupa bagi hasil 

(nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Bersadarkan hasil penulisan Laporan Kerja Praktik, maka penulis 

dapat menyimpulkan, bahwa: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 

Banda Aceh, menggunakan strategi pemasaran personal selling dan 

direct marketing.  

Keunggulan produk AJSB Assalam Family: Cukup hanya dengan 

satu pemegang polis saja (kontribusi Rp100.000), sudah dapat 

mmenerima pelayanan asuransi sekeluarga dan berlaku selama satu 

tahun sejak tanggal registrasi. 

Adapun manfaat dari produk ini guna melindungi keluarga dari 

risiko dengan memberikan dana santunan. 

 

4.2 Saran 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh diharapkan 

dapat menginovasikan produk-produk terbaru, sehingga terdapat 

banyak pilihan asuransi bagi calon nasabah. 
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