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ABSTRAK
Nurliani, SES 141444;Penerapan strategi promosi pemasaran asuransi ternak
sapi pada PT Asuransi Jasindo kota jambi.
Skripsi ini membahas tentang Penerapan strategi promosi pemasaran asuransi
ternak sapi pada PT Asuransi Jasindo kota jambi. Penelitian ini merupakan
deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder,
pengumpulan sumber data diambil dari PT Asuransi Jasindo cabang jambi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal
(kekuatan dan kelemahan), mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal
(peluang dan ancaman) yangdihadapi oleh Asuransi Jasindo dan merumuskan
alternatif strategi promosi pemasaran yang sesuai bagi Asuransi Jasindo dalam
menghadapi persaingan. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa
Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dapat memberikan perlindungan kepada
ternak sapi/kerbau mati akibat penyakit, beranak, kecelakaan dan/atau kehilangan
dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi,
serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola resiko
dan sistem usaha peternakan yang baik. Strategi penetrasi pasar yang diperoleh
dari analisis SWOT adalah membuat SOP asuransi ternak sapi di perusahaan
sesuai peraturan yang berlaku, melakukan investasi dalam Sumber Daya Manusia
(SDM) dengan melakukan rekrutmen dan pelatihan, melakukan evaluasi terhadap
nilai premi asuransi ternak sapi, dan membuat perencanaan strategis untuk produk
asuransi ternak sapi.Strategi dalam mengembangkan Asuransi Usaha Ternak
Sapi/Kerbau PT. JASINDO Jambi adalah dengan sosialisasi ke pedesaanpedesaan sesuai dengan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah.
Kata kunci

: Asuransi, Usaha Ternak Sapi, PT Asuransi Jasindo
Abstract

Nurliani, SES 141444; Application Of Cattle Insurance Marketing Promotion
Strategies At PT Asuransi Jasindo Jambi City
This thesis discusses the implementation of cattle insurance marketing promotion
strategies at PT Asuransi Jasindo Jambi city. This research is descriptiv. The data
used are primary data and secondary data, data collection sources taken from PT
Asuransi Jasindo branch Jambi. Research aims to identify the internal
environmental factors (strengths and weaknesses), identifying external
environmental factors (opportunities and threats) that faced by Jasindo
Insurance and formulated an alternative marketing promotion strategy suitable
for Jasindo Insurance in the face of competition.The results of the study and
discussion concluded that Cattle/ Buffalo Business Insuarce canprovide protection
to dead cattle/ buffalo due to illness, cliklbirth, accident and / or loss by
transferring losses to other parties through insurance coverange, as well as being
able to provide education to farmers in managing risks and a good farming
system. The market penetration strategy obtained from the SWOT analysis is to
ix

make a cattle insurance SOP in the company according to applicable regulations,
invest in Human Resources (HR) by recruiting and training, evaluating the value
of cattle insurance premiums, and making strategic planning for cattle insurance
products. Strategy in developing Cow / Buffalo Business Insurance PT. JASINDO
Jambi is to disseminate to rural areas in accordance with the regulations that have
been made by the government.
Keywords

: Insurance, cattle business, PT Asuransi Jasindo
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Berdasarkan kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 2010-2014 satu
dari lima komoditas yang dijadikan komoditas strategis berasal dari subsektor
peternakan, yaitu daging sapi. Pemerintah pun mencanangkan program
swesembada daging sapi yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2014.
Namun, program swasembeda ini seperti masih jauh dari harapan, jumlah
produksi daging sapi tidak dapat memenuhi jumlah kebutuhan masyarakat.
Kematian pada ternak sapi merupakan salah satu permasalahan ternak sapi potang
yang menjadi perhatian karena erat kaitannya denga produktvitas.
Selain permasalahan produktivitas, dalam pelaksanaannya usaha ternak sapi
potong dihadapkan pada berbagai macam resiko.1 Terdapat beberapa resiko yang
dihadapi usaha ternak sapi potong rakyat, yaitu 1) harga, 2) penyakit, 3) pakan, 4)
pemasaran, 5) pencurian, dan 6) hubungan dengan pedagang, dengan resiko utama
yang berbeda-beda tergantung dari wilayah sentra produksinya. Mengingat resiko
yang dihadapi petani/peternak dalam mengelolah pertaniannya, pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013
tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Secara garis besar UU nomor 19

1

Wahyuni S. 2007 kelayakan pengembangan asuransi usahaternak sapi potong pendukung
agrebisnis wilaya marginal, dalam; Makalah Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia XXVII. Bogor:
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

1

2

tahun 2013 bertujuan mewujudkan kedaulatan serta kemandirian petani dalam
rangka meningkatkan tarif kesejahteraan kualitas kehidupan.
Pemerintah indonesia melalui kementrian pertanian sudah mulai mencoba
melakukan analisis kelayakan penerapan sistem asuransi untuk peternakan sejak
tahun 1982 dengan membentuk kelompok kerja untuk asuransi pertanian, tetapi
asuransi pertanian tidak berlanjut karena tidak adanya ketertarikan pihak asuransi.
Pada pelaksanaan asuransi pertanian, pemerintah bekerja sama dengan
perusahaan jasa keuangan milik negara termasuk asuransi yang wajib memiliki
unit khusus untuk sektor pertanian per januari 2014. Undang-Undang yang
dikeluarkan pemerintah mengenai asuransi pertanian merupakan salah satu upaya
dalam perlindungan petani merupakan kebijakan pemerintah yang menunjukkan
keberpihakannya kepada petani di indonesia.
asuransi peternakan menjamin kematian terdiri dari beberapa faktor penting
yang harus menjadi perhatian, yaitu beberapa tahapan produksi pada ternak,
akibat dari kerugian yang diderita oleh ternak,peristiwa besar yang yang
menyebabkan kerugian seperti wabah penyakit walaupun hal tersebut jarang
terjadi. Pengelolaan kesehatan ternak juga harus menjadi perhatian.selain itu,
moral hazard dan juga seleksi resiko yang akan diasuransikan berkaitan dengan
kerugian yang akan diberikan ganti rugi oleh pihak asuransi.2
Asuransi ternak sapi merupakan salah satu program penting untuk
mendukung sektor pertanian khususnya peternakan, mengingat peran asuransi
ternak sapi yang penting tidak hanya bagi peternak tetapi bagi berbagai pihak
2

Saptana, Daryanto A, Daryanto HK, Kuntjoro. 2010. Sterategi manajemen risiko petani
cabei merah pada lahan sawah daratan rendah di Jawa Tengah, Jurnal Manajemen dan Agrebisni.
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seperti: 1) bagi peternak sebagai pendorong tata kelola peternakan yang baik,
melindungi dari resiko kerugian, meningkatkan akses peternakan terhadap
lembaga keuangan; 2) bagi perusahaan asuransi sebagai salah satu produk untuk
mengembangkan usahanya; 3) bagi lembaga keuangan sebagai penjamin dalam
pemberian kredit pada usaha peternakan;4) bagi pemerintah sebagai alternatif
mengurangi impor daging sapi dan sebagai pendukung program swasembada
danging sapi. 3
Asuransi Jasindo adalah perusahaan asuransi jasa nasional milik bangsa
Indonesia yang pertama dan tertua dan berhasil menguasai pasar tradisional dan
menyediakan produk-produk pelayanan yang diinginkan . PT Asuransi Jasa
Indonesia sebagai salah satu badan milik negara yang diamanatkan untuk
melaksanakan asuransi pertanian yang termasuk didalamnya asuransi ternak sapi
perlu untuk menentukan sterategi yang terdapat dalam pelaksanaannya.
Strategi Pemasaran Produk Asuransi merupakan suatu bentuk aktivitas
penjualan. Arti sebenarnya dari asuransi adalah perlindungan nilai ekonomi
seseorang atau kumpulan (corporate). Strategi Pemasaran Produk Asuransi adalah
sama dengan anda menawarkan produk yang bersifat maya atau tidak tampak.
Promosi merupakan aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk serta
membujuk pasar sasaran untuk membelinya. Promosi yang dilakukan untuk
mengatasi persaingan juga berguna untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat

3

Pasaribu SM, Setiajie I, Agustin NR, Llikollo EM, Tarigan H, Hestina J, Supriyatna. 2010.
Pengembangan usahatani untuk menanggulangi 75% akibat banjir, kekeringan, dan hama
penyakit. Usulan Penelitian. Bogor: Pusat Asuransi Sosial Ekonomi Kebijakan Pertanian
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untuk ikut bergabung menjadi nasabah asuransi terutama bagi masyarakat yang
berada di daerah rawan bencana.4
Strategi promosi pemasaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasindo di
kota jambi yaitu dengan sosialisasi langsung ke peternak. mendatangi setiap dinas
yang nantinya akan mengatur jadwal pertemuan dengan para peternak bahwa
Jasindo memiliki program baru berupa asuransi ternak sapi yang merupakan
program pemetintah yang bekerjasama dengan dinas peternakan dengan PT
Asuransi Jasindo yang menvasilitasinya.
Masalah utama dalam memasarkan asuransi adalah tingkat kesadaran
maasyarakat yang rendah terhadap pentingnya asuransi. Solusi alternative untuk
mengatasi hal tersebut adalah dengan mempromosikan asuransi ternak sapi
sebagai bagian pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu perusahaan perlu
menerapkan strategi promosi yang tepat dan terencana sehingga mampu
meningkatkan keuntungan.5
Perana promosi dalam bisnis asuransi adalah untuk mengkomunikasikan
program asuransi ternak sapi. Dimana masyarakat belum mengetahui manfaat
asuransi secara umum. Salah satu manfaat umum asuransi adalah mengurangi
resiko ketidakpastian hidup. Hasil alternative strategi yang memiliki prioritas
tertinggi, diharapkan dapat membantu PT Asuransi Jasindo cabang Jambi dalam
menjual program asuransi ternak sapi.

4

Saptana, Daryanto A, Daryanto HK, Kuntjoro. 2010. Sterategi manajemen risiko petani
cabei merah pada lahan sawah daratan rendah di Jawa Tengah, Jurnal Manajemen dan Agrebisni.
5
Dipta Rizky Satwika “Analisis Promotional Mix dan Pengaruh Work of mouth Terhadap
Pengambilan keputusan konsumen dalam Membeli Produk Asuransi Jiwa” 2011
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Untuk mengatasi masalah pemasaran dan meningkatkan kesadaran
masyarakat yang rendah terhadap Asuransi ternak sapi, penulis memberikan solusi
dan alternatif yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah
tersebut. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan
menuliskannya

dengan

judul

“PENERAPAN

STRATEGI

PROMOSI

PEMASARAN ASURANSI TERNAK SAPI PADA PT. ASURANSI
JASINDO KOTA JAMBI”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang maka dapat ditarik suatu rumusan
masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:
1. Bagaimana strategi promosi yang diterapkan oleh perusahaan Asuransi Jasindo
terhadap pemasaran Asuransi Ternak Sapi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi promosi pemasaran Asuransi
Ternak Sapi?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap Asuransi Ternak Sapi?

C. Tujuan penilisan
1. Untuk mengetahui strategi promosi yang diterapkan oleh perusahaan Asuransi
Jasindo terhadap pemasaran Asuransi Ternak Sapi
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi promosi
pemasaran Asuransi Ternak Sapi
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap Asuransi Ternak Sapi

6

D. Maanfaat hasil penelitian
1. Bagi perusahaan asuransi, sebagai salah satu produk untuk mengembangkan
usahanya;
2. Bagi pemerintah, sebagai alternatif mengurangi impor daging sapi dan
sebagai pendukung program swasembada danging sapi.
3. Bagi peneliti, sebagai sarana belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan.
Mengetahui strategi pemasaran berdasarkan analisis SWOT pada asuransi,
khususnya asuransi ternak sapi.

E. Batasan Masalah
Penelitian ini membatasi pada lingkup PT Aasuransi Jasindo sebagai salah
satu BUMN yang melaksanakan Penerapan strategi pemasaran berdasarkan
analisis SWOT pada asuransi ternak sapi tahap pertama 2016-2018. Di samping
itu, penelitian ini difokuskan pada promosi pemasaran asuransi ternak sapi.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kerangka teori
1. Asuransi Secara Umum
Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan,
sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara
finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan
penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi
seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan
pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti
polis yang menjamin perlindungan tersebut.6
Sehubungan dengan itu, sebagai suatu perbandingan ada baiknya
dicermati definisi asuransi dari para ahli, dimana asuransi dapat dipandang dari
beberapa sudut. Definisi-definisi tersebut antara lain:7
a. Definisi asuransi menurut Mehr dan Cammack:
Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan
menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko,
sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat
diramalkan. kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata
oleh mereka yang tergabung.

6

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT
Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 5
7
Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, (Jakarta:
Penerbit Salemba Empat, 1999) hlm.71-72.

7
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b. Definisi asuransi menurut Willet:
Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi
kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko
dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.
c. Definisi asuransi menurut Mark R. Green:
Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi
risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah
obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara
menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.
d. Definisi asuransi menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins
yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:
1) Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang
dilakukan oleh seorang penanggung.
2) Asuransi adalah persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau
badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.
e. Definisi asuransi menurut Molengeraaff:
Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak,
penanggung mengikatkan diri kepada yang lain, tertanggung untuk
mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya
suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan,
dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.8
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2. Tujuan Asuransi
Abdulkadir Muhammad dalam bukunya memaparkan beberapa tujuan
asuransi, diantaranya adalah teori pengalihan resiko, pembayaran ganti
kerugian, pembayaran santunan, dan kesejahteraan anggota.9
a. Teori Pengalihan Resiko
Menurut teori pengalihan resiko (risk transfer theory), Perusahaan
asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk
mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung
mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko dengan imbalan
pembayaran premi. tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan
mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan
membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak
itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya
jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung
beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari
tertanggung.
b. Pembayaran Ganti Kerugian
Peristiwa yang tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah
terhadap risiko yang ditanggung oleh Penanggung. Jika pada suatu ketika
sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko
berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan
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akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.
Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk
memperoleh

pembayaran

ganti

kerugian

yang

sungguh-sungguh

dideritanya.10
c. Pembayaran Santunan
Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian
bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance).
Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib
(compulsary insurance), artinya tertanggung terikat dengan penanggung
karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini
disebut asuransi sosial (social security insurance). Asuransi sosial bertujuan
melindungi

masyarakat

dari

ancaman

bahaya

kecelakaan

yang

mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah
kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan
dari ancaman bahaya. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut
pembentuk

undang-undang

adalah

untuk

melindungi

kepentingan

masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah
uang.11
d. Kesejahteraan Anggota
Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan
membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu
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berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan.
berkedudukan

sebagai

tertanggung.

Jika

terjadi

peristiwa

yang

mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung),
perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung)
yang bersangkutan. Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini
mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi
saling menanggung (onderlinge verzekering) atau usaha asuransi bersama
(mutual insurance) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.
Secara umum tujuan asuransi usaha ternak sapi adalah untuk mengalihkan
risiko kerugian usaha akibat sapi mengalami kematian dan/ atau kehilangan
kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.12
3. Asuransi usaha ternak sapi
Usaha peternakan secara umum memiliki berbagai resiko yang belum
dapat dimitigasi dengan baik yang diakibatkan oleh kematian, kecelakaan,
kehilangan/kecurian, bencana alam termasuk wabah penyakit dan fluktuasi
harga. Dampak dari kegagalan tersebut adalah terganggunya sistem usaha
budidaya ternak dan berkurangnya produksi. Undang-Undang Nomor 19 tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UUP-3) pasal 37
menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usahatani
yang dilakukan oleh petani/peternak dari kerugian akibat gagal panen dalam
bentuk Asuransi Pertanian. Setelah bergulirnya asuransi bagi petani padi pada
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tahun 2016, kini peternak sapi pun ikut tersenyum karena terlindungi dengan
adanya asuransi usaha ternak sapi (AUTS). 13
Adapun manfaat Asuransi Ternak Sapi bagi Peternak : (1) Memberikan
ketentraman dan ketenangan sehingga peternak dapat memusatkan perhatian
pada pengelolaan usaha dengan lebih baik, (2) Pengalihan risiko dengan
membayar premi yang relatif kecil peternak dapat memindahkan ketidakpastian
risiko kerugian yang nilainya besar, (3) Memberikan jaminan perlindungan dari
risiko kematian dan kehilangan sapi, dan (4) Meningkatkan kredibilitas peserta
asuransi terhadap akses ke pembiayaan (perbankkan). Jumlah premi Asuransi
Usaha Ternak Sapi adalah sebesar 2 % dari harga pertanggungan sebesar Rp.
10.000.000,- per ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000/ekor/tahun. Besaran bantuan
premi (subsidi) dari pemerintah sebesar 80 % atau Rp. 160.000,- per ekor per
trahun dan sisanya swadaya peternak hanya sebesar 20 % atau Rp.
40.000/ekor/tahun. Untuk jenis sapi bibit, besarnya premi yang dibayar sebesar
Rp. 300.000 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 15.000.000 dan jangka
waktu pertanggungan asuransi selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan
pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak. Program AUTP
telah disosialisasikan kepada petani-peternak melalui petugas Dinas Peternakan
dan Penyuluh Pertanian yang ada disetiap kabupaten/kota Provinsi Jambi.14
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1) Kriteria Calon Peserta Asuransi Ternak Sapi
Tidak semua peternak sapi mendapatkan manfaat perlindungan dari
asuransi ternak ini. Terdapat beberapa kriteria calon penerima polis, baik
pelaku usahanya maupun kriteria ternak sapi yang terlindungi serta resiko
yang dapat dijamin. Penerima polis asuransi ternak sapi merupakan pelaku
usaha penggemukan dan atau pembibitan baik sapi potong maupun sapi
perah. Peternak sapi juga harus bergabung dalam kelompok ternak aktif dan
mempunyai pengurus lengkap. Disamping itu peternak bersedia menerapkan
manajemen pemeliharaan ternak yang baik (Good Farming Practise dan
Good Breeding Practise). 15
Adapun kriteria sapi yang terlindungi asuransi adalah sapi potong dan
sapi perah yang dimiliki pelaku usaha. Jumlah minimal sapi yang
diasuransikan adalah 4 (empat) ekor untuk satu pemohon, baik perorangan,
koperasi, ataupun perusahaan. Sapi memiliki penandaan atau identitas yang
jelas berupa microchip, eartag atau yang lainnya. Mengenai umur, sapi yang
terlindungi berumur 8 bulan sampai 6 tahun. Namun tidak semua resiko
dijamin perusahaan asuransi. Hanya faktor kehilangan berupa kecurian dan
faktor kematian karena penyakit dan kecelakaan termasuk mati karena
melahirkan. Adapun resiko yang tidak dijamin pihak asuransi antara lain
kematian sapi akibat wabah Anthrax, Septicemia Epizootica, Johne’s
Disease,

Tuberculosis,

Anaplasmosis,

Leucosis.

Kemudian

adanya

pemusnahan sapi karena terjadinya wabah atas perintah yang berwenang,
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kematian sapi akibat kelalaian peserta asuransi, pegawai atau petugas
kandang dalam pengelolaan pemeliharaan ternak juga tidak ditanggung.
Faktor lain resiko tidak dijamin yakni akibat penjarahan, pemogokan,
pertikaian karyawan, peperangan, pemberontakan, pembangkangan dan
kontaminasi radiangin topan juga tidak ditanggung.
2) Proses Klaim Mudah
Apabila hewan ternak mengalami resiko kematian dan peternak ingin
memproses klaim polis, segera urus dokumen klaim dan menghubungi
dokter hewan atau tenaga teknis yang telah ditunjuk dinas setempat. Klaim
dapat diajukan dengan ketentuan bahwa premi rutin dibayarkan, terjadi
kematian atau kehilangan ternak sapi yang diasuransikan dan terjadi selama
jangka waktu pertanggungan. Jangka waktu pertanggungan asuransi pada
dasarnya berlaku selama 1 tahun sejak terjadi kesepakatan asuransi yang
dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi ternak sapi. Jika terjadi
kematian sapi, penerima polis segera menghubungi dokter hewan atau
petugas teknis yang ditunjuk. Jika terjadi pencurian atau kehilangan sapi,
penerima polis langsung melaporkan kehilangan ke kantor kepolisian
setempat. 16
Untuk proses klaim, peternak melengkapi beberapa dokumen klaim
seperti fotokopi polis asuransi, berita acara kehilangan atau kematian sapi
dari penerima polis yang ditandatangani pejabat dinas peternakan dan
kesehatan hewan di Kabupaten/Kota setempat. Peternak harus menampilkan
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surat keterangan kehilangan kepolisian setempat jika terjadi kehilangan,
dokumentasi dan foto-foto kematian (jika terjadi kematian) dan hasil visum
dari dokter hewan dan petugas teknis yang berwenang. Jumlah penerimaan
klaim juga disesuaikan dengan resiko yang menjadi penyebab proses klaim.
Untuk faktor kematian karena sakit dan peternak sempat menjual
dagingnya, klaim yang diterima akan berkurang dengan jumlah hasil
perolehan (penjualan) yang diterima peternak.
4. Analisis strategi SWOT
Analisis SWOT merupakan cara yang sistematik didalam melakukan
analisis terhadap wujud ancaman kesempatan agar dapat membedakan keadaan
lingkungan yang akan datang sehingga dapat ditemukan masalah yang ada.
Dari analisis SWOT, perusahaan dapat menentukan strategi efektif yang sejauh
mungkin memanfaatkan kesempatan yang berlandaskan pada kekuatan yang
dimiliki perusahaan, mengatasi ancaman yang akan datang dari luar, serta
mengatasi kelemahan yang ada. Analisis SWOT atau di Indonesiakan menjadi
KEKEPAN(

Kekuatan-Kelemahan-Kesempatan-Ancaman)

sudah

sangat

umum dikenal dan mudah untuk dilakukan. 17
Proses manajemen strategi adalah sebuah proses delapan langkah yang
mencakup perencanaan strategi, pelaksanaan atau penerapan dan evaluasi.
Analisis adalah suatu kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang
terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan
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memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan
masalah.18
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematik
untuk merumuskan strategi sebuah perusahaan dan organisasi internal maupun
eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan (Strenght) dan peluang (Opportunities) dan namun secara bersamaan
dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).
Analisis SWOT adalah suatu identifikasi sistematis dari faktor-faktor dan
strategi yang memperlihatkan perpaduan terbaik diantara mereka. Analisis ini
bertolak dari asumsi bahwa strategi yang efektif memaksimalkan kekuatan dan
kesempatan perusahaan dan meminimalisir kelemahan dan ancaman, pada
penerapan yang akurat, asumsi sederhana ini mempunyai implikasi kuat
terhadap desain dari sebuah strategi yang berhasil.
Melihat beberapa langkah kedepan, khususnya dalam perumusan strategi
pemasaran, seharusnya wajib memiliki dasar. Dasar analisis tersebut umumnya
terdiri dari 2 hal saja, faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan
dengan keadaan dan kemampuan perusahaan, sedangkan faktor eksternal
merupakan ruang lingkup segala sesuatu yang erat kaitannya dengan
perusahaan, contoh calon konsumen, supplier, hingga pemerintah. Untuk
mengetahui dasar sebelum membuat perumusan strategi pemasaran bisnis
dapat dilakukan dengan menganalisa faktor internal dan eksternal. Faktor
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Internal terdiri dari strength dan weakness yang menunjukan kondisi
perusahaan pada umumnya tanpa melihat kondisi eksternal.19
1) Menganalisa Peluang (Oportunity)
Analisis peluang, situasi atau kondisi yang bersifat menguntungkan
diluar suatu organisasi atau perusahaan, juga bersifat positif dalam
mendukung

keberhasilan

pemasaran

perusahaan.

Analisis

peluang

digunakan untuk mencari terobosan – jalan bagi suatu perusahaan dalam
mengejar suatu kesempatan keberhasilan pemasaran mereka.
2) Menganalisa Ancaman (Threat)
Analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang
harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi. Anda dihadapkan
pada berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada
suatu yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman
tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha anda baik di masa
sekarang maupun masa yang akan datang.
5. Analisis Faktor Strategi
Terdapat 2 faktor pokok yang akan memengaruhi keempat komponen
dasar pada analisis SWOT yaitu:20
1) Faktor Internal (Strength dan Weakness)
Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari
dua poin yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih
baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan
19
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kelemahan. Dengan demikian kekuatan internal yang maksimum jelas akan
memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Adapun bagian bagian
dari faktor internal itu sendiri ialah:
 Sumber daya yang dimiliki
 Keuangan atau finansial
 Kelebihan atau kelemahan internal organisasi
 Pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya (baik yang berhasil
maupun yang gagal)
2) Faktor Eksternal (Opportunities dan Threats)
Ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara
langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari 2 poin yaitu
ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan
memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga
menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk
pada faktor eksternal ialah:
 Tren
 Budaya, sosial politik, ideologi, perekonomian
 Sumber-sumber permodalan
 Peraturan pemerintah
 Perkembangan teknologi
 Peristiwa-peristiwa yang terjadi
 Lingkungan

19

Sebagaimana sebuah metode pada umumnya, analisa SWOT ini hanya
dapat membantu menganalisa situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan
atau sebuah organisasi. Dan metode ini bukan sebuah jawaban pasti yang
mampu memberikan solusi pada tiap masalah yang sedang dihadapi, namun
minimal akan memecah persoalan yang ada dengan mengurainya menjadi
bagian-bagian kecil yang akan lebih tampak sederhana.
Selain membuat analisis SWOT, perusahaan juga harus mulai membuat
analisis keuangan secara tepat. Dengan memiliki analisis keuangan, Anda
dapat lebih mudah mengambil keputusan hingga mengembangkan
perusahaan. Jurnal merupakan software akuntansi online yang dapat
membantu Anda membuat laporan keuangan secara instan, sehingga
memudahkan dalam menganalisa keuangan perusahaan.21
6. Strategi Pemasaran
Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial dengan mana seseorang
atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui
penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Jadi pemasar adalah seseorang
untuk

merancang

dan

merencanakan

dalam

menentukan

harga,

mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang untuk memuaskan para
konsumen.22 Didalam melakukan analisis terhadap pesaing, suatu perusahaan
harus meneliti secara detail kekuatan-kekuatan mana yang dimiliki oleh
pesaing yang telah lama memasuki arena persaingan maupun pendatang baru,
kemudian bahwa aspek yang sangat penting dalam perumusan strategi adalah
21
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analisis pesaing yang handal dan akan menentukan posisi (positioning) suatu
usaha, sehingga memiliki keunggulan diferensial dari pesaing.
Strategi

Pemasaran

adalah

:

“Sebagai

alat

fundamental

yang

direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan
keunggulan bersaing yang berkesinambungan pemasaran yang digunakan
untuk melayani pasar sasaran tersebut. Strategi pemasaran terdiri atas 5 elemen
yang saling berkait , kelima elemen tersebut adalah:23
a. Pemilihan Pasar , Yaitu pasar yang akan dilayani , pemilihan pasar dimulai
dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran
yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan.
b. Perencanaan Produk , meliputi produk spesifik yang dijual pembentukan lini
produk dan desain penawaran individual pada masing-masing lini, produk
itu sendiri menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan
dengan melakukan pembelian .
c. Penetapan Harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai
kuantitatif dari produk kepada pelanggan.
d. Sistem distribusi, yaitu saluran wholesale dan retail yang dilalui produk
hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakkannya.
e. Komunikasi pemasaran(Promosi), yang meliputi periklanan, Personal
selling, dan publik relation.
Dalam

merumuskan

strategi

pemasaran

dibutuhkan

pendekatan-

pendekatan analisis kemudian dalam mengembangkan strategi bersaing,
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langkah pertama adalah melakukan analisis bersaing yang meliputi faktor
eksternal dan internal. Faktor Eksternal yaitu : analiisis pelangan pesaing,
industri dan lingkungan. Sedangkan faktor untuk analisis internal yaitu: analisis
performance, analisis strategi, strategi prioritas, cost portopolio, financial
resources dan analisis kekuatan dan kelemahan.
7. Promosi
Promosi merupakan salah satu bauran pemasaran yang digunakan oleh
perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. Promosi juga
sering dikatakan sebagai proses berlanjut, karena dapat menimbulkan
rangkaian kegiatan selanjutnya bagi perusahaan.24
Terdapat beberapa jenis promosi yang sering digunakan, yaitu :
1. Advertising ( Iklan)
Iklan merupakan bentuk promosi dengan menggunakan media cetak
dan elektronik. Iklan selama ini dipandang sebagai bentuk promosi yang
paling efektif. Iklan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif
yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas
produk barang atau jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya.
Iklan dapat mempengaruhi dua parameter kepuasan konsumen, yaitu :
a. Iklan dapat membentuk perceived quality, yang kemudian akan
mempengaruhi penilaian

terhadap kualitas secara keseluruhan dan

pengaruh iklan semakin besar bila konsumen tidak dapat mengevaluasi
kualitas sesungguhnya.
24
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b. Iklan dapat mempengaruhi perceived best yaitu keyakinan bahwa merek
suatu produk adalah terbaik dikelasnya dipengaruhi citra merek.
Dari keyakinan diatas, banyak perusahaan menyediakan biaya iklan
yang besar untuk dapat memperkuat citra merek dan kesadaran merek pada
benak konsumen dengan tujuanakhirnya diharap iklan dapat membantu
perusahaan untuk meraih konsumen baru dan meningkatkan loyalitas
mereknya. Pada akhirnya konsumen yang terpengaruh dengan iklan tersebut
akan melakukan keputusan pembelian atas produk yang ditawarkan atau
melakukan perpindahan pada merek lain dari produk yang biasa dibeli.
2. Personal Selling (Penjualan Pribadi)
Yaitu terjadi interaksi langsung, saling bertemu muka antara pembeli
dan penjual. Komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersifat
individual, dalam hal ini penjual dituntut memiliki kecakapan dan
keterampilan dalam mempengaruhi atau memotivasi pembeli dengan cara
mengemukakan manfaat yang akan diperoleh pembeli sehingga terjadi
persesuaian keuntungan25. Manfaat personal selling :
a. Adanya hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga dapat
engamati secara dekat karakteristik dan kebutuhan calon pembeli.
b. Membina berbagai macam hubungan dengan pembeli, mulai dengan
hubungan perdagangan sampai hubungan persahabatan yang erat.
c. Mendapatkan tanggapan dari calon pembeli.

25

Basu Swastha dan Irawan, 2003, “Manajemen Pemasaran Modern”, (Edisi Kedua).
Cetakan ke sebelas. Yogyakarta : Liberty Offset. Hlm. 6
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3. Promosi penjualan
Promosi penjualan pada dasarnya memberikan insentif kepada
konsumen untuk membeli produk-produk yang ditawarkan. Bentuk-bentuk
insentifnya meliputi pemberian diskon atau potongan harga dan hadiah
langsung serta mengikutsertakan pembeli kedalam suatu undian yang
berhadiah besar.
4. Publisitas
Publisitas yang digunakan bersama dengan cara mensponsori kegiatankegiatan tertentu dalam masyarakat seperti olah raga dan kesenian.
Walaupun efektivitas sering dipertanyakan, namun dapat digunakan sebagai
sarana untuk mendekatkan diri kepada masyarakat atau konsumen.
8. Implikasi Manajerial
Implikasi manajerial adalah bagaimana meningkatkan produktifitas
dengan cara meningkatkan kapasitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas dari
sumber daya yang ada. apa implikasi manajerial yang muncul dari organisasi
tanpa pembatas (borderless Tipe organisasi transnasional/tanpa batas memakai
pengaturan

yang mengeliminasi

atau

menghapus

halangan

geografis

artitisial.Para manajer memilih pendekatan ini dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas di pasar global yang kompetitif.Implikasi yang
dirasakan oleh para pihak manajer adalah bagaimana mereka bisa
mengembangkan produk yang diproduksi di negara lain,dengan baik dengan
cara memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang ada pada negara
ttersebut.Jadi struktur organisasi manajerial tidak akan berpusat pada satu
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organisasi manajerial namun harus mencakup seluruh struktur organisasi
manajerial di seluruh negara dimana perusahaan itu berada.26

B. Tinjauan pustaka
Dalam melakukan penelitian, peneliti harus belajar dari peneliti lain
untuk menghindri duplikasi dan peluangan penelitian atau kesalahan yang
sama yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian
terdahulu mengenai:
N
o
1.

Judul

Penulis

Peneliti

Hasil Penelitian

Perbedaan
Penelitian

Praptono

Analisis

Tingkat

prospek Perbedaan

dapat

Djunedi

Asuransi

pengembangan

Peternakan

asuransi pertanian di mengidentifikasikan

di

suatu

negara

Indonesia:

dilihat

dari

Konsep,

penetrasi

pasar terdahulu

Tantangan

asuransi

pertanian, memfokuskan

dan

jumlah

Prospek.

penyedia

dilihat

dalam

dapat peneliti yang diteliti.
tingkat Dimana

peneliti

perusahaan tentang

pertanian

konsep,

asuransi tantangan
dan prospek

dan
yang

lembaga penyalurnya, hadapi

di

dalam

jumlah polis asuransi menganalisis
pertania dan luas area asuransi pertanian.27
tanam

26

atau

jumlah Sedangkan

peneliti

Kotler Philip ,(1997), Manajemen Pemasaran, Analisis perencanaan, Implementation,

dan kontrol, Jakarta, PT. Prenhanllindo. Hlm. 10
27

Praptono Djunedi “analisis asuransi peternakan di Indonesia: konsep, tantangan dan
prospek” 2016
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ternak

yang menganalisis

diasuransikan.
Dengan

penerapan

demikian, promosi

pengembangan
asuransi

strategi
pemasaran

berdasarkan analisis

pertanian SWOT pada asuransi

dinilai

semakin ternak sapi.

prospektif

apabila

tingkat penetrasi pasar
asuransi

pertanian

semakin

tinggi,

semakin
meningkatnya jumlah
perusahaan penyedia
dan/atau

penyalur

polis

asuransi

pertanian,

semakin

meningkatnya jumlah
polis,

semakin

bertambahnya

luas

area

dan

tanam

semakin
meningkatnya jumlah
ternak

yang

terasuransikan.
2. Sri Yati

Analisis

Hasil

penelitian Perbedaan

Prawitasa SWOT

menunjukkan bahwa dilihat

ri

Sebagai

strategi

Dasar

yang

Perumusan

perusahaan

Strategi

Strategi

Pemasaran

dimana

dapat
dalam

pemasaran mengidentifikasikan
dilakukan peneliti yang diteliti.
adalah Dimana

peneliti

Investasi, terdahulu
posisi memfokuskan
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Berdaya

perusahan berada di tentang

Saing

posisi

AMAN

analisis

dan SWOT sebagai dasar

jenis usahanya adalah perumusan

strategi

usaha Ideal. Strategi pemasaran

berdaya

Investasi ini berarti saing.

Sedangkan

lingkungan

peneliti menganalisis

perusahaan

penerapan

mendukung
melakukan

untuk promosi

strategi
pemasaran

investasi berdasarkan analisis

dan kemudian menuai SWOT pada asuransi
hasil.
dapat

Perusahaan ternak sapi.
menggunakan

strategi

perusahaan

sebelumnya

dengan

memperbaiki
beberapa

kelemahan

perusahaan

dan

menghindari

atau

bertahan

melawan

ancaman perusahaan
dengan

menciptakan

strategi

yang

lebih

berdaya saing.28

28

Sri Yati Prawitasari “Analisis SWOT Sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran

Berdaya Saing” 2010
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3. Sri
Wahyuni

Kelayakan

Di jawa timur kurang Perbedaan

dapat

Pengembang

kepercayaan

dalam

dan dilihat

an Asuransi permainan harga oleh mengidentifikasikan
Usaha ternak pedagang sedang di penelti yang diteliti.
Sapi Potong sulawesi

selatan Dimana

Mendukung

pencurian.

Agrebisnis

PPL

peneliti

Menurut terdahulu

resiko

utama menfokuskan

Pedesaan di secara

pada

sangat pengembangan

Wilayah

signifikan (Pr 0,111) peternak

pada

Marginal

adalah fluktuasi harga kabupaten

jawa

(42%),

namun timur dan kabupaten

mayoritas mengatakan di sulawesi selatan.
sifat

resiko

(31%).

rendah Sedangkan

(Pr

0,111) menganalisis

dimana

tendensi penerapan

resiko
(53%)

mayoritas promosi
tetap

0,0152).

strategi
pemasaran

(Pr berdasarkan analisis

Lembaga SWOT pada asuransi

tingkat

pusat, ternak sapi.

provinsi,

kabupaten

maupun
belum

peneliti

peternak
memerlukan

adanya

asuransi

secara formal, namun
(72%)

PPL

asuransi
khususnya

perlu
formal
untuk

kesehatan. 29

29

Sri Wahyuni “Kelayakan Pengembangan Asuransi Usaha ternak Sapi Potong Mendukung
Agrebisnis Pedesaan di Wilayah Marginal” 2007
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4. A.

Analisis

Dari

Rozany

Kelayakan

dapat

disimpulkan dilihat

Nurmana

dan

bahwa

berdasarkan mengidentifikasikan

f

Perspektif

kajian struktur dasar penelti yang diteliti.

Sumarya

Pengembang

asuransi

nto

an Asuransi maka
Pertanian
Padi

penelitian

ini Perbedaan

dapat
dalam

pertanian Dimana
yang

peneliti

layak terdahulu

ditindak lanjut adalah menfokuskan

pada

dan untuk usaha tani padi. kelayakan

Sapi Potong

Risiko
yang

usaha
layak

kegagalan
akibat

adalah asuransi pertanian di
panen indonesia

dan

kekeringan, mengidentifikasi

kebanjiran
serangan

tani pengembangan

dan faktor-faktor

yang

organisme harus

pengganggu tanaman.

dipertimbangkan
utuk

membangun

kelembagaan
asuransi

pertanian

khususnya

untuk

usahatani padi dan
sapi potong
Sedangkan

peneliti

menganalisis
penerapan
promosi

strategi
pemasaran

berdasarkan analisis
SWOT pada asuransi
ternak sapi.
5. Anita

Analisis

Berdasarkan

Damayan

Strategi

matrik

ti

Pemasaran

mengacu pada peta mengidentifikasikan

EFE

analisis Perbedaan

dapat

yang dilihat

dalam

29

Asuransi

persaingan

penelti yang diteliti.

Bumiputra

menunjukkan bahwa Dimana

Yogyakarta

keseluruhan

Dalam

strategi

Menghadapi

menghasilkan

skor analisis

Persaingan

3,141

yang pemasaran asuransi

faktor terdahulu
eksternal menfokuskan

merupakan
dari

peneliti

strategi

jumlah bumiputra

skor

(0,916)

pada

peluang yogyakarta

dan

dalam

skor menghadpi

ancaman (2,225) hal persaingan.
ini

menunjukkan Sedangkan

tingkat
tinggi.

peneliti

persaingan menganalisis
Berdasarkan penerapan

analisis matrik QSP, promosi

strategi
pemasaran

strategi WT memiliki berdasarkan analisis
total nilai yang paling SWOT pada asuransi
besar (7,29), sehingga ternak sapi.
strategi

SWOT

merupakan
strategi

yang

tepat

untuk

dilaksanakan

sesuai dengan kondisi
persaingan industri
asuransi.30

Strategi

SWOT

yaitu

meningkatkan
teknologi

informasi

untuk mengantisipasi

30

Anita Damayanti “analisis strategi pemasaran asuransi bumiputera yogyakarta dalam

menghadapi persaingan” 2008

30

persaingan,
melakukan

kegiatan

promosi yang intensif
dan

efektif

untuk

mematahkan
brand image pesaing,
menambah

fasilitas

perusahaan

untuk

menghadapi
persaingan dan
meningkatkan

mutu

melalui pelatihan.

Beberapa penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti, penelitian yang akan
peneliti lakukan lebih fokus ke promosi pemasaran dengan menggunakan
analisis SWOT. Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya
penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan,
akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Strategi
Promosi Pemasaran Asuransi Ternak Sapi Pada PT Asuransi Jasindo Kota
Jambi Berdasarkan Analisis SWOT.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau yang terjadi
dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul
diklasifikasikan

atau

dikelompok-kelompokkan

menurut

jenis,

sifat,

atau

kombinasinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.31
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti
pada kondisi yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti
adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data brsifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.32

B. Lokasi dan Objek penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Asuransi Jasindo cabang jambi yang
berlokasi di JL. Brigadir Jendral Slamet Riyadi, No. 77 B, Jambi, 36122, Solok Sipin,
Telanaipura, Jambi City. Objek penelitian dilakukan kepada ternak sapi yang telah
diasuransikan.

31

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2010) hlPom. 3
32
Ibid, hlm. 9

31
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C. Setting dan subjek penelitian
1. Setting Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Jasindo cabang Jambi dengan
permasalahan penerapan sterategi promosi pemasaran asuransi ternak sapi jasindo
berdasarkan analisi swot, dan permasalahan ini belum pernah diteliti sebelumnya.
2. Subjek Penelitian
Persoalan tentang dimana data dapat diperoleh terutama merupakan
persoalan yang menyangkut pemilihan subjek penelitian. Riset tentu tidak
dilakukan

disembarang

tempat,

melainkan

ditempat-tempat

yang

sudah

ditentukan.33 Subjek penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 kepala unit
pemasaran, 1 orang resepsionis, 1 orang karyawan bagian keuangan, 1 orang
karyawan bagian pemasaran serta 1 orang peternak. Subjek dalam penelitian ini
sebagian didatangi dan diwawancarai dan sebagian lagi didatangi untuk diamati
atau diobservasi secara langsung.
Metode ini menggunakan metode pusposive sampling. Seperti yang sering
dikemukakan bahwa, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel
sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya
orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin
dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi
objek/situasi sosial yang diteliti.

33

Sutrisno Hadi, Metodologi Rise (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm.91.
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D. Jenis dan Sumber Data Penelitian
1. Jenis data
a. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang lansung memberikan data kepada
pengumpul data.34 Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung dari sumber lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau
yang bersangkutan yang melakukannya. Data primer ini disebut juga data asli
atau data baru.
Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dan
observasi selama peneliti melakukan penelitian. Data primer penelitian ini
adalah data yang berkenaan dengan penerapan astrategi promosi pemasaran
berdasarkan analisis SWOT pada asuransi ternak sapi, data ini bersumber dari
kantor PT Asuransi Jasa Indonesia Jambi.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.35 Dalam
penelitian ini, yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang
berkaitan dengan penerapan strategi promosi pemasaran berdasarkan analisis
SWOT pada asuransi ternak sapi yang dilakukan oleh Kantor Cabang PT

34
35
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Sudijono A. (2014). Pengantar Statistik Pendidikan (25 ed). Jakarta: Rajawali Pers.
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2010) hlm.
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Asuransi Jasindo Jambi, ruang lingkupnya, kriterianya, tujuannya, dan kajiankajian pustaka yang berkenaan dengan penelitian ini.
Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang
berkaitan dengan informasi mengenai kantor cabang PT Asuransi Jasindo Jambi
seperti sejarah berdirinya, dan hal-hal yang menyangkut dengan kantor tersebut.
Disamping itu juga dilengkapi dengan studi atau penelitian kepustakaan sebagai
pendukung.
2. Sumber Data
Ada pun data dalam penelitian yang terdapat di Kantor Cabang PT Asuransi
Jasindo Jambi meliputi:
a. Kepala Unit Pemasaran PT Asuransi Jasindo Jambi
b. Karyawan PT Asuransi Jasindo Jambi
c. Peternak
d. Dokumen/arsip
e. Peristiwa/Kejadian

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.36
Berdasarkan data dan pengambilan data diatas, maka dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:
36

Ibid, hlm. 224

35

a. Observasi
Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan sistematis atau fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi atau
pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan dan
pencatatan secara teliti dan sistematis. Metode ini penulis gunakan untuk melihat
secara langsung lokasi penelitian serta mencatat hal-hal yang berkenaan dengan
masalah penelitian yaitu penerapan strategi promosi pemasaran asuransi ternak
sapi jasindo berdasarkan analisis SWOT.
b. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh informasi langsung dari sumbernya.37 Dalam kaitannya dengan
penelitian ini dilakukan bertanya langsung kepada narasumber dilapangan yaitu
kepala seksi pemasaran.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari
penelitian, meliputi buku-buku tang relevan, peraturan-peraturan, laporan
kegiatan, foto-foto, film dokumentar data yang releven penelitian.38 Melalui
dokumen tersebut, maka metode pengumpulan data variabel yang berbentuk
tulisan yang ada di kantor cabang PT Asuransi Jasindo Jambi, tentang gambaran
umum kantor tersebut serta untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan

37
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Ridwan, Belajar Mudah Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 74
Ibid, hlm. 77
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sejarah dan geografis, visi dan misi pada kantor cabang PT Asuransi Jasindo
Jambi.

F. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yaitu data
yang diperoleh dan disusun sedemikian rupa dibandingkan dengna teori relevan
sehingga dapat diambil suatu kesimpulan diatas.
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat
wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.
Bila jawan yang diwawancarai setelah dianalisis terasa terasa belum memuaskan,
maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertenru, diperoleh data
yang dianggap kredibel.
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama
peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, konpleks dan rumit.
Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui redaksi data. Meredaksi data berarti
merangkun, memilih hal-hal yang pokok, pemfokuskan kepada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang diredaksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
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Redaksi data akan dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini,
dengan pemberian kode pada aspek-aspek tertentu.
Dalam meredaksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan
dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh kat=rena
itu, kalau peneliti dalam melakukan ppenelitian, menemukan segala sesuatu yang
dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus
menjadi perhatian peneliti dalam melakukan redaksi data.
Redaksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan
kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru,
dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain
yang dipandang ahli, sehingga dapat mereduksi data-datayang memiliki nilai
temuan dan pengembangan teori yang signifikan.
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam
bentuk table, grafik, phie chard, pictogram dan selanjutnya. Melalui penyajian data
tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan semakin mudah difahami.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchard dan sejenisnya. Dengan
mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
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3. Verification
Langkah ketiga dalam

menganalisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten pada penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Dengan demikian kesimpulan yang ada pada peneliian kuantitatif dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga
tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah
dlam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah
peneliti berada dilapangan.
Kesimpulan dala penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat merupakan deskripsi atau gambaran
suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah
diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interktif.

G. Sistematika penulisan
Sistematika penulisan mengenai garis besar proposal skripsi ini, dilakukan
untuk mempermudah pemahaman tentang garis isi skripsi ini secara keseluruhan.
Skripsi terbagi menjadi lima bab sebagai berikut
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BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pendahuluan pada skripsi
yang didalamnya mencakup pembahasan mengenai latar belakang
masalah yang menjadi alasan pengangkatan jududl skripsi, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinauan pustaka
dan hipotesis.

BAB II

METODE PENELITIAN
Dalam hal ini penulis memaparkan mengenai metode penelitian yang
mencakup tempat dan waktu penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan
Sumber Data, Instrumen pengumpulan data, Uji Cobe Statistik, Teknik
Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB III

KAJIAN TEORI
Bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang
relevan dengan fokus penelitian. Pada bagian ini peneliti juga perlu
mencantumkan kerangka berfikir terjadinya fenomena yang akan diteliti.
Kajian teori diginakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai
dengan kenyataan dilapamgan. Selain itu kajian teori juga bermanfaat
untuk memberikan gambaran umum atau bahan penjelas tentang konteks
penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN
Dalam hal ini mengemukakan tentang gambaran umum lokasi penelitian
serta data yang telah dikumpulkan yang selanjutnya dianalisis dan
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dibahas dengan mengacu pada tinjauan pustaka serta metode penelitian
yang digunakan. Penulis juga memaparkan hasil dari penelitian yang akan
diteliti oleh penulis mengenai strategi pengembangan asuransi ternak sapi
potong pada PT Asuransi Jasindo Jambi
BAB V

PENUTUP
Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian
skripsi dan berisikan juga saran-saran dilengkapi dengan daftar pustaka,
lampiran dan curikulum vitae.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Perusahaan PT Asuransi Jasindo Cabang Jambi
1. Gambaran umum PT Asuransi Jasindo Cabang Jambi
Pembentukan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan bagian
penting dari perjalanan sejarah bangsa dan tanah air Indonesia. Sejarah tersebut
bermula pada tahun 1845 ketika dilaksanakannya nasionalisasi atas NV
Assurantie Maatschappij de nasionalisasi atas NV Assurantie Maatschappij de
Nederlander, sebuah perusahaan Asuransi Umum milik kolonial Belanda, dan
Bloom Vander, perusahaan Asuransi Umum Inggris yang berkedudukan di
Jakarta.
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada 17
Agustus 1945 oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta,
sekaligus

meng-amanatkan

pelaksanaan

pemindahan

kekuasaan

dan

kepemilikan Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Termasuk,
melakukan nasionalisasi terhadap dua perusahaan tersebut dan mengubah nama
ke-duanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi
Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) yang
bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing.
Kedua perusahaan hasil tindak lanjut nasionalisasi ini bertujuan untuk
memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan memperkokoh
keamanan serta perekonomian negara. Adapun kebijakan nasionalisasi tersebut
dilaksanakan berdasarkan payung hokum Undang-Undang Nomor 86 tahun
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1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam perjalanan bersejarahnya, melalui Keputusan Menteri Keuangan
No.764/MK/IV/12/1972 tertanggal 9 Desember 1972, pemerintah Indonesia
memutuskan untuk melakukan merger antara PT Asuransi Bendasraya dan PT
Umum Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak
di bidang usaha Asuransi Umum. Pengesahan penggabungan tersebut
selanjutnya dikukuhkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2
Juni 1973.
Sebagai salah satu BUMN yang memiliki kinerja usaha gemilang di
Indonesia, seluruh saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dimiliki oleh
Negara Republik Indonesia. Apalagi, perjalanan waktu telah membuktikan
bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang dikenal dengan
Asuransi Jasindo, memang memiliki pengalaman yang mumpuni, panjang dan
matang di bidang Asuransi Umum bahkan sejak era kolonial. Pengalaman ini
memberikan nilai kepeloporan tersendiri bagi keberadaan dan pertumbuhan
kinerja Asuransi Jasindo hingga saat ini, sehingga berhasil dalam meraih
kepercayaan publik baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.
Pasca implementasi kebijakan nasionalisasi dan pribumi maka
kemudian muncul sebuah inisiatif untuk mengoptimalkan fungsi dan peran dari
kedua perusahaan nasional tersebut dalam menghadapi tentangan sekaligus
mengisi era kemerdekaan Republik Indonesia.

43

Dalam menyuguhkan layanan profesional dan terbaiknya, Asuransi
Jasindo senantiasa memegang teguh nilai-nilai budaya perusahaan yang teguh
nilai-nilai budaya perusahaan yang ditanamkan yaitu Asah, Asih dan Asuh.
Selain itu, Asuransi Jasa Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan
pelayanan yang prima demi memenuhi kepuasan Tertanggung. Asuransi
Jasindo juga banyak mendapatkan dukungan reasuradur terkemuka dari seluruh
belahan dunia, seperti Swiss Re dan Partner Re, dalam memberikan back-up
reasuransi, terutama pertanggungan yang bersifat mega-risk.
Dalam menyelesaikan klaim-klaim besar, komitmen atas ketepatan dan
kecepatan Asuransi Jasindo tak perlu diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan
penyelesaian klaim-klaim besar bahkan hingga bernilai triliunan rupiah. Sebut
saja misalnya, klaim Apogee Kick Motor Satelit Palapa B2 sebesar US$ 75
juta, BDC Failure Satelit Palapa C2 senilai US$ 31,2 juta, Battery Charging
Failure Satelit Palapa C2 sebesar US$ 36,5 juta, dan Loss of DB Satelit Garuda
milik Aces International hingga senilai US$ 101,5 juta.
Pengalaman dan kemampuan Asuransi Jasindo yang mengundang
decak kagum ini, telah pula diakui oleh badan pemeringkat internasional yaitu
Standard and Poor's untuk kategori “Claim Paying Ability ” pada tahun 1997
dengan peringkat BBB. Selanjutnya, di tahun 2009, Asuransi Jasindo kembali
mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya perusahaan Asuransi Umum
nasional yang memperoleh rating dari badan pemeringkat internasional AM
Best yang berbasis di Hongkong dan Amerika Serikat, untuk kategori
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“Financial Strength Ability” (Stable Outlook ) dengan peringkat B++ dan
Issuer Credit Ability (Stable Outlook) dengan peringkat BBB.
2. Visi dan Misi PT Asuransi Jasindo Cabang Jambi
a. Visi Perusahaan
Menjadi Perusahaan Asuransi Terpercaya dan Terandal.
b. Misi Perusahaan
Menyelenggarakan Usaha Asuransi Dengan Pelayanan Prima dan
Tetap Menjaga Kemampulabaan yang Berkesinambungan.
3. Struktur organisasi PT Asuransi Jasindo Cabang Jambi
Struktur organisasi merupakan landasan kerja pada seluruh karyawan
yang ada dalam suatu perusahaan, dimana struktur organisasi ini pasa
pokoknya mengandung penerapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung
jawab dari masing-masing karyawan perusahaan. Oleh sebab itu, pemimpin
unit sebagai orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan organisasi harus
mampu mengkoordinasikan seoptimal mungkin, khusus nya terhadap seluruh
sumber daya manusia yang ada di dalam baik secara vertical, horizontal
maupun lateral. Ada pun gambar struktus organisasi dari PT Asuransi Jasindo.

Struktur organisasi PT Asuransi Jasindo Cabang Jambi

Kepala kantor cabang
Arif Harbani

Kepala Unit Pemasaran
Riko Hermanto

Kepala Unit Tehnik
Aditiya Zulfikar

Kepala Unit Keuangan
Syahrul

Staf Pemasaran

Staf Tehnik

Staf Keuangan

Tsana Radiana

Stevanus

Fina

Fiska

Kiki

Een

Adi Prabowo

Angga

Nyimas

Rahmat Kifli

Naim

Aldila

Haris

Wildan
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5. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab PT Asuransi Jasindo Cabang
Jambi
Kantor cabang PT Asuransi Jasindo Jambi memiliki perangkat kerja
berdasarkan struktur dan fungsi masing-masing, struktur organisasi Kantor
cabang PT Asuransi Jasindo Jambi, meliputi sebagai berikut:
1. Kepala kantor cabang, bertugas meningkatkan premi setiap tahun,
menjaga produksi agar tetap meningkat, menjaga nama baik citra
perusahaan, memaintimes bisnis-bisnis yang sudah berjalan di
perusahaan Jasindo agar produksi yang telah ada menjadi lebih baik
lagi. Menjaga sinergi antara kepala cabang dengan seluruh staf
karyawan agar perusahaan cabang jambi ini bisa menjalankan visi misi
yang ada dengan baik.
2. Kepela unit pemasaran, bertugas untuk menjaga bisnis, mencari bisnis,
kunjungan relasi, memberi pengarahan kepada staf-staf pemasaran, dan
kepala unit dengan seluruh stafnya bekerjasama untuk mencari produksi,
membantu staf karyawan dalam hal pemasaran serta membantu kepala
cabang meningkatkan produksi setiap tahun.
3. Staf pemasarana, bertugas untuk mengecek perpanjangan asuransi
sebelumnya,

kunjungan

relasi,

menghadiri

sosialisasi-sosialisasi,

memaintimes baik perbankan maupun non perbankan dan mencari
produksi, yang jika tidak mampu maka dapat meminta saran dari kepala
unit pemasaran.
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4. Kepala unit tehnik, bertugas untuk menghandle segala tehnik setelah
dari pemasaran yang di olah oleh bagian tehnik, yang di olah adalah
SPPA (Surat Permohonan Asuransi) yang diberikan oleh tim pemasaran.
Memilih produk mana yang layak, menghandle klaim yang masuk
keperusahaan, menjaga agar tidak under insurens atau over insurens, dan
menyelesaikan klaim sesuai dengan sop perusahaan.
5. Staf tehnik, bertugas untuk meng entri surat SPPA yang masuk dari
marketing, survei jika ada penutupan, dan kalim, mendata klaim yang
masuk, dan staf hanya meng entri data dari bawah yaitu dari penutupan
asuransi hingga kalim.
6. Kepal unit keuangan, bertugas untuk melakukan pembayaran klaim,
menerima pembayaran premi, menjaga anggaran perusahaan agar tidak
melebihi SOP yang telah ditentukan oleh pusat, tidak telat membayar
klaim dari nasabah, mengecek autstending yang belum terbayar oleh
nasabah, memastikan autstending telah dibayar,penggajian karyawan
ontime dan yang merekrut karyawan baru.
7. Staf keuangan, bertugas mengirim polis yang sudah jad, melakukan
pembukuan produksi, membuat anggaran masuk dan anggaran keluar,
penggajian, pencairan kalim, dan membantu kepala unit agar anggaran
yang telah ditetapkan tidak melebihi kapasitas.
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B. Hasil Penelitian
1. Pelaksaan Asuransi Usaha Ternak Sapi
a. Pengertian
1) Asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung
kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga
penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan
dijamin.
2) Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) adalah perjanjian
antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak
sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi,
perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada
peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan
beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis
asuransi.
3) Polis asuransi pertanian adalah dokumen perikatan asuransi
pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing
pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan
ditandatangani oleh penanggung.
4) Ikhtiar polis dokumen yang dilampirkan dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian pertanggungan
seperti jangka waktu asuransi, harga pertanggungan dan jumlah
premi yang harus dibayar, dan lain-lain.
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5) Harga pertanggungan adalah nilai sapi/kerbau yang ditetapkan
berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh
tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum
gnti-rugi, dan dasar perhitungan premi.
6) Premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian suku
premi terhadap harga pertanggung, yang dibayar oelh tertanggung
sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak
kepadanya untuk menuntut kerugian.
7) Penanggung adalah perusahaan asuransi umum secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain,
menanggung risiko usaha peternakan sapi/kerbau, menerima
pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar
perikatan untuk membayar tuntutan ganti-rugi jika terjadi kerugian
sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.
8) Tertanggung adalah pelaku usaha ternak sapi/kerbau baik peternak,
kelompok ternak, gabungan kelompok ternak, koperasi ternak, yang
mempertanggung jawabkan ternak sapi/kerbau, yang dibuktikn
dengan mengisi formulir permohonan asuransi dan membayar premi
asuransi.
9) Obyek pertanggungan adalah sapi/kerbau yang dipelihara oleh
pelaku usaha peternakan sapi pembibitan dan/atau pembiakan.
10) Potensi klaim adalah sai/kerbau menderita sakit atau mengalami
kecelakaan walaupun belum sampai mengalami kematian.

52

11) Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang
berakibat pada kergian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak
kepadanya

untuk

mengajukan

tuntutan

ganti

rugi

kepada

penanggung.
12) Sapi/kerbau sakit adalah kondisi fisik sapi/kerbau yang ditandai
dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang
bermoral, disebabkan antara lain karena proses degeneratif,
gangguan matabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan
infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan,
dan ricketsia.
13) Sapi/kerbau mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan
tidak

berfungsinya

organ-organ

yang

menunjang

kehidupan

sapi/kerbau akibat serangan penyakit hewan atau karena kecelakaan
atau

karena

beranak

yang

dibuktikan

dengan

pemeriksaan

visum/keterangan oleh dokter hewan atau pejabat teknis yang
berwenang atau lurah setempat jika kondisi tidak memungkinkan
untuk dilakukan visum.
14) Sapi/kerbau hilang adalah raibnya sapi akibat kecurian tanpa
sepengetahuan

pemilik

yang

mengakibatkan

kerugian

yang

dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisisan
setempat diketahui oleh dinas kabupaten kota.
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15) Sapi/kerbau

keselakaan

adalah

suatu

kejadian

yang

dapat

menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian
atas sapi/kerbau yang diasuransikan.
16) Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu
penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus
penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17) Ganti rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi
yang tidak ditangung oleh asuransi petanian yang diakibatkan antara
lain oleh terjadinya permusuhan ternak yang disesuaikan oleh area
endemik, bencana alam perodik, dan/atau rusaknya infrastruktur
pertanian.
b. Kriteria
1) Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau
pembiakan;
2) Sapi/kerbau betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu)
tahun dan masih produktif; dan
3) Peternak sapi/kerbau skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
c. Persyaratan
1) Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas (aertag,
necktag, miko-chip atau lainnya);
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2) Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20%
dari nilai premi; dan
3) Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan
polis asuransi.
d. Pertanggungan AUTS/K
1) Resiko yang Dijamin
 Sapi/kerbau mati karena penyakit.
 Sapi/kerbau mati karena beranak
 Sapi.kerbau mati karena kecelakaan
 Sapi/kerbau hilang karena kecurian
2) Ganti Rugi
Ganti rugi dapat diberikan oleh tertanggung kepada penanggung
dengan ketentuan sebagai berikut;
 Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan
 Kematian

tenak

sapi/kerbau

terajadi

dalm

jangka

waktu

pertanggungan.
3) Harga Pertanggungan
Merupakan harga nominal perolehan sapi tanpa penambahan
biaya lain yang disepakati oleh pertanggung dan penanggung. Harga
pertanggungan seluruhnya (total sums insured) merupakan penjumlahan
harga pertanggungan seluruh sapi. Harga pertanggungan menjadi dasar
perhitingan premi, dan merupakan jumlah maksimum ganti rugi.
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4) Jangka waktu pertanggungan
Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1
(satu) bulan dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang
terjadi kewajiban peternak.
2. Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi
Pelaksanaan AUTS/K melibatkan berbagai pihak/instansi. Secara umum,
mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada gambar 1.
(8) DPD
DITJEN PKH

DITJEN PSP
koordinasi

DISNAK PROV
(5)Rekap Polis
koordinasi

(6) DPD

DISNAK
KAB/KOTA

(9)Penagihan
bantuan premi

(10) pembayaran
bantuan premi

koordinasi

(7) DPD

PERUSAHAAN
ASURANSI

(3) Sosialisasi,
asesmen, dan
aseptasi

(2) DPS
(1)Pendaftaran/
inventarisasi calon peserta
AUTS/ pendampingan

(4)Bayar premi

PETERNAK
SAPI/KERBAU

Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan AUTS/K

Keterangan:
1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Dinas Kabupaten/Kota yang
melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan
pandataan/inventarisasi dan pendapingan calon peserta AUTS/K yang
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melakukan

usaha

pembibitan

dan/atau

pembiakan

di

wilayah

binaannya;
2) Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan
Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi pendataan/inventarisasi calon
peserta asuransi sapi (Daftar Peserta Sementara /DPS) untuk
selanjutnya diserahkan kepada perusahaan Asuransi Pelaksana (From
AUTS/K-1);
3) Perusahaan

asuransi

pelaksana

bersama

dengan

dinas

yang

melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan
sosialisasi kepada calon peserta AUTS/K untuk selanjutnya melakukan
pendaftaran Pelaksana (From AUTS/K-2) yang ditindaklanjuti dengan
asesmen.
4) Apabila perusahaan asuransi pelaksana menyetujui calon peserta
AUTS/K sebagai peserta AUTS/K Pelaksana (From AUTS/K-3), maka
peserta AUTS/K wajib membayar premi swadaya sebesar 20% dari tarif
premi. Untuk selanjutnya perusahaan asuransi pelaksana sebagai bukti
kepesertaan AUTS/K memberikan: a) bukti asli pembayaran premi
sawadaya; b) polis/sertifikat asuransi.
5) Perusahaan asuransi pelaksana menyampaikan rekapitulasi polis yang
telah diterbitkan kepada SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan
fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk dijadikan dasar
penerbitan Daftar Peserta Definitif (DPD).
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6) Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan
dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif
(DPD) AUTS/K berdasarkan rekapitulasi polis dari perusahaan asuransi
pelaksana dan disampaikan kepada kepala SKPD yang melaksanakan
fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi secara periodik setiap
bulan (From AUTS/K-4).
7) Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan
kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD)
AUTS/K berdasarkan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD)
AUTS/K dari masing-masing Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada
Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan secara priodik setiap
bulan (From AUTS/K-5).
8) Direktur

Jendral

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

membuat

rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K berdasarkan dari
masing-masing provinsi untuk disampaikan kepada Direktur Jendral
Prasarana dan Sarana Pertanian (From AUTS/K-6).
9) Perusahaan asuransi pelaksana, berdasarkan polis yang telah diterbitkan
oleh masing-masing cabang asuransi mengajukan penagihan bantuan
premi kepada Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian;
10) Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PKK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan
premi asuransi atas nama peternak sesuai (From AUTS/K-7) kepada
perusahaan asuransi pelaksana
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3. Prosedur Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi
a. Klaim
1) Dalam hal terjadinya kematian sapi/kerbau, Tergantung segera
menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang
yang ditetapkan oleh dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan
kesehatan hewan setempat. Selanjutnya peternak membuat laporan
klaim sesuai from AUTS/K-8 dengan penyertaan berita acara
kematian ternak sesuai from AUTS/K-9.
2) Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, tertanggung segera
menghubungi teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas
yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan
setempat. Selanjutnya peternak membuat laporan klaim sesuai from
AUTS/K-10
b. Persetujuan Klaim
Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pemeriksaan terhadap Berita
Acara hasil pemeriksaan kematian dan kehilangan, dan selanjutnya
menerbitkan surat persetujuan klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya.
c. Pembayaran Kalim
1) Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembeyaran klaim
dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal
persetujuan klaim.
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2) Pembayaran kalim dilaksanakan dengan pemindahbukukan (transfer)
ke rekening peternak.

DINAS yang membidangi
fungsi peternakan dan
kesehatan hewan
KAB/KOTA

PT. ASURANSI JASINDO
(PENANGGUNG)
LOSS ADJUSTER
(Penilai Kerugian)
(3) pemeriksaan dan
perhitungan

Sapi/Kerbau
Mati

(2)
pemberitahuan
klaim

(5) pemeriksaan BA klaim
(1)
pemamberitahuan
kematian

PETERNAK/
KELOMPOK
PETERNAK
(Tertanggung)

(5) hasil pemeriksaan
kalim
(7) persetukuan dan pembayaran

Gambar 2. Prosedur Pembayaran Klaim
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C. Pembahasan
1. Strategi Promosi Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Asuransi Jasindo
Terhadap Pemasaran Asuransi Ternak Sapi
a. Strategi
Alternatif strategi merupakan hasil dari analisis menggunakan analisis
SWOT dengan mengkombinasikan antara faktor-faktor strategis eksternal
yang berupa peluang dan ancaman bagi perusahaan serta faktor-faktor
strategis internal yang berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
perusahaan. Alternatif strategi yang diperoleh sesuai dengan posisi
perusahaan dalam pelaksanaan pilot project asuransi ternak sapi, yaitu
strategi penetrasi pasar dan strategi pengembangan produk. Hasil analisis
SWOT yang dilakukan dengan mencocokkan faktor-faktor strategis yang
berpengaruh diperoleh delapan alternatif strategi dengan empat strategi
merupakan strategi penetrasi pasar dan empat strategi yang lainnya
merupakan strategi pengembangan produk.
“.....untuk strategi promosi itu sendiri, karena rata-rata usaha ternak
sapi sendiri masih di pedesaan stategi promosi yang dilakukan adalah
dengan sosialisasi ke pedesaan-pedesaan, karena ini juga merupakan
asuransi terbaru dan juga yang membuat adalah pemerintah dalam bentuk
BUMN dan yang di tunjuk sebagai pengelolah adalah Jasindo maka untuk
promosinya masih dalam tahap sosialisasi”39

39
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Strategi penetrasi pasar yang diperoleh dari analisis SWOT adalah
membuat SOP asuransi ternak sapi di perusahaan sesuai peraturan yang
berlaku, melakukan investasi dalam Sumber Daya Manusia (SDM) dengan
melakukan rekrutmen dan pelatihan, melakukan evaluasi terhadap nilai
premi asuransi ternak sapi, membuat perencanaan strategis untuk produk
asuransi ternak sapi.
Untuk sapi sendiri strateginya masih mengikuti pemerintah dan dinas,
tapi strategi lainnya yang dibangun oleh Jasindo adalah proyek selain dari
pemerintah yaitu asuransi ternak sapi non subsidi dengan cara yang sama
yaitu sosialisasi dan kunjungan serta kerja sama dengan perusahaanperusahaan yang memiliki sangkut paut dengan tentang peternakan untuk
memenuhi target di luar subsidi.
Penentuan prioritas merupakan salah satu hal terpenting dalam
merumuskan strategi. Hal ini dilakukan mengingat seluruh sumber daya
yang dimiliki oleh perusahaan seringkali terbatas sehingga pelaksanaan
strategi perlu disusun dengan memperhatikan keterbatasan yang dimiliki
tersebut, sehingga hasil yang akan diperoleh lebih optimal. Sumber daya
manusia, kemampuan finansial, dan waktu merupakan aspek sumberdaya
yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan suatu strategi.
b. Tujuan perusahaan
Untuk membangun dan menjaga kemampulabaan dari perusahaan
asuransi Jasindo yang sudah diterapkan oleh perusahaan untuk setiap
canbang di seluruh indonesia, dan membantu kantor pusat yang
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berkesinambungan dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh
nasabah.
Memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak
jika terjadi kematian sapi/kerbau kerena penyakit, kecelakaan atau hilang
akibat pencurian, sehingga peternak dapat meneruskan usahanya.
Perusahaan menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam
pilot project ini. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh
perusahaan pada masa depan. Tujuan bersumber dari landasan visi
perusahaan, adapun visi perusahaan adalah “Menjadi Perusahaan Asuransi
Terpercaya dan Terandal”. Hasil wawancara dengan pihak internal
perusahaan diketahui tujuan PT Asuransi Jasindo dalam pengembangan
asuransi ternak sapi adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan

kewajiban

melaksanakan amanat

sebagai

perusahaan

Undang-undang dan

BUMN

dalam

mendukung program

pemerintah
2) Meningkatkan keberagaman produk perusahaan dengan melakukan
diversifikasi produk asuransi
3) Menjadi pioneer sekaligus market leader dalam asuransi ternak sapi.

2. Faktor Lingkungan Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi
Pemasaran Asuransi Ternak Ternak Sapi
b. Faktor lingkungan internal
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Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari
dua poin yaitu kekuatan dan kelemahan (Strength dan Weakness).
1) Kekuatan
Memberikan peranan penting bagi peternak yang memiliki usaha
ternak sapi karena dengan adanya asuransi tersebut dapat mengatasi
resiko yang telah dijamin oleh perusahaan sebagai berikut:
a)

Sapi/kerbau mati karena penyakit, adalah kondisi fisik sapi yang

ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang
normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan
metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikroorganisme potogen seperti firus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
b)

Sapi/kerbau mati karena beranak

c)

Sapi/kerbau mati karena kecelakaan, adalah suatu kejadian yang

dapat menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian
atas sapi yang diasuransikan.
d)

Sapi/kerbau hilang karena kecurian, adalah raibnya sapi karena

kecurian tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian
yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisisan
setempat diketahui oleh kabupaten kota.
Kekuatan yang dimiliki perusahaan dalam asuransi ternak sapi
yaitu dengan adanya dukungan lansung dari pemerintah dan dinas
peternakan. Adanya payung hukum berupa Undang-undang No.19 tahun
2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Peraturan menteri
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pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitasi asuransi
pertanian
Wilaya oprasional yang luas dengan kantor cabang yang tersebar
diseluruh kota di indonesia. Kesehatan keuangan yang baik mendukung
perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Kinerja perusahaan yang baik
mendukung kegiatan operasional perusahaan. Proses bisnis yang efektif
dengan sistem informasi terintegrasi. Brand image perusahaan yang baik
sebagai salah satu BUMN terbesar dan dapat terpercaya di bidang
asuransi.
2) Kelemahan
Kelemahannya bagi perusahaan adalah dengan program yang di
usung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan dinas peternakan ini
maka perusahaan hanya bertugas menfasilitasi asuransi ternak sapinya
sedangkan untuk peraturan, target dan SOP adalah kuasa penuh dari
pemerintah, sehingga perusahaan kurang maksimal dalam melakukukan
sosialisai karena sebagian dari pertanyaan peternak hanya mampu di
jawab langsung oleh pemerintah.
Tidak mempunyai Standard Operational Procedur (SOP) asuransi
ternak sapi yang disesuaikan dengan Permentan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pertanian. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut hingga
tahap evaluasi terhadap setiap rencana strategis yang dibuat, hal ini untuk
dapat melihat sejauh mana efektivitas pencapaian strategi bagi
perusahaan.
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Kekurangan sumber daya manusia yang mengerti tentang
peternakan dan asuransi ternak sapi. Pengalaman dan product kniwledge
mengenai asuransi ternak sapi yang minim. Pemasaran yang belum dapat
menjangkau daerah terpencil.
“....kelemahan lainnya juga terdapat pada lokasi peternak yang
terpencil, jarak yang jauh dapat mengakibatkan jam pulang yang tidak
pasti. kadang kalau realisasi yang namanya sapi berada di kandang tidak
pasti, mereka mempunyai jadwal untuk mencari makan, jadi tidak bisa di
tentukan kapan sapinya stanby di kandang, sehingga harus menunggu
sampai sapi pulang.40
Profit margin yang relatif rendah dari pendapatan premi
Kurangnya saluran distribusi asuransi ternak sapi.
c. Faktor lingkungan eksternal
Ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara
langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari 2 poin yaitu
ancaman dan peluang (Opportunities dan Threats)
1) Peluang
Peluang yang dimiliki perusahaan cukup besar karena hanya
Jasindo untuk saat ini yang dipercaya oleh pemerintah dalam menjalani
asuransi ternak sapi dengan populasi sapi di seluruh indonesia.
Pontensi pasar yang besar bila dikaitkan dengan populasi sapi di
indonesia. Izin yang diberikan oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) untuk
40
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menjual produk asuransi ternak sapi Dukungan pemerintah dalam pilot
project asuransi ternak sapi. Program pemerintah yang bersinergi dengan
asuransi ternak sapi.
Di kota jambi memiliki kurang lebih 2.095 peternak yang tersebar
di 11 kecamatan yaitu telanai pura, jambi selatan, jambi timur, pasar
jambi, pelayangan, danau teluk, kota baru, jelutung, alam barajo, danau
sipin dan paal merah.
2) Ancaman
Keterbatasan data dan informasi mengenai peternak Penerapan
good breeding practice yang belum baik dan secara serempak
dilaksanakan. Peraturan kementrian yang mengatur asuransi ternak sapi
dilakukan diluar kendali perusahaan. Resiko yang besar dihadapi
subsektor perusahaan. Wilaya peternakan yang umumnya terletak di
daerah terpencil.
3) Contoh kasus klaim
Pertanyaan:
Pak Andi memiliki indukan sapi yang mengikuti program Asuransi
Ternak Sapi selama satu tahun. Pak Andi mendaftarkan 5 ekor ternaknya
pada tanggal 1 Januari 2017 dengan harga sapi yang diasuransikan
mesing-masing 15 juta. Pada tanggal 13 April 2017, salah satu sapi yang
diasuransikan mengalami sakit kembung akut yang sudah tidak dapat
disembuhkan, atas petunjuk dokter hewan sapi tersebut dipotong paksa
dan dihargai 3 juta. Dan pada tanggal 9 Oktober 2017 sapi pak Andi
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dicuri dengan pengrusakan di pintu kandang. Berapa besarkah
penggantian yang didapat oleh Pak Andi atas kerugian kematian dan
kecurian sapi nya?
Jawab :
Untuk mendapatkan manfaat Asuransi Ternak Sapi, terlebih dahulu Pak
Andi melunasi premi nya yaitu:
= (harga sapi x Rate Asuransi x Jumlah Sapi) – (Subsidi AUTS/ekor x
Jumlah Sapi)
= (15 juta x 2% x 5 ekor) – (160.000 x 5 ekor)
= 700.000 dibayarkan cukup satu kali (0,7 juta)
Manfaat yang didapat yaitu:
a) Atas kematian sapi pada tanggal 13 April 2017
Harga sapi yang diasuransikan = 15 juta
Nilai Salvage (Hasil Penjualan sapi yang masih dapat diselamatkan) = 3
juta
Kewajiban Penggantian Asuransi = Harga sapi yang diasuransikan –
Nilai Salvage

= 15 juta – 3 juta = 12 juta

Manfaat yang didapat peternak = Nilai Salvage + Klaim dari asuransi
= 3 juta + 12 juta = 15 juta
b) Atas kehilangan sapi pada tanggal 9 Oktober 2017
Harga sapi yang diasuransikan = 15 juta
Deductible pencurian = Misal 25% x harga sapi yang diasuransikan
= 25% x 15 juta = 3,75 juta
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Penggantian yang di dapat peternak = Harga sapi yang diasuransikan –
Deductibe

= 15 juta – 3.75 juta = 11,25 juta

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Asuransi Ternak Sapi
Setiap orang akan senantiasa berhadapan dengan kemungkinan terjadinya
malapetaka dan bencana yang membawa kerugian dalam hidupnya. Sebagai
seorang muslim, kita yakini bahwa rangkaian peristiwa tersebut bisa jadi
berupa cobaan, teguran maupun azab yang datangnya dari Allah. Dalam tataran
tersebut, semuanya berada dalam bingkai jargon agama qadha dan qadar Allah
yang berlaku bagi semua mahluk-Nya. Manusia dituntut untuk menghadapi
peristiwa-peristiwa itu dengan segala upaya ikhtiyar dan do‟a agar apa yang
menderanya dapat diminimalisir dampak yang diakibatkannya.
Risiko di masa mendatang dapat berupa sakit, kecelakaan, bahkan
kematian. Dalam dunia bisnis, risiko yang dihadapi dapat berupa kerugian
akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan maupun risiko-risiko lainnya.
Oleh karena itu, setiap resiko harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan
kerugian yang lebih besar.
Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan
datang, orang kemudian membutuhkan suatu model untuk dapat menanggung
berbagai kerugian yang akan ditanggung. Salah satu cara menghadapi
kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka tersebut ialah dengan
menyimpan atau menabung uang. Dalam hal ini, perusahaan yang mau dan
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sanggup menanggung setiap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya adalah
perusahaan asuransi.
Sistem atau akad yang dijalankan pada perusahaan asuransi ternyata tidak
sejalan dengan prinsip dasar yang ada dalam ajaran Islam, maka untuk
memenuhi tujuan yang sama, dengan tetap berjalan pada ajaran pokok Islam,
ditemukan satu formulasi sistem tersendiri, yang selanjutnya dikenal dengan
nama asuransi takâful. Sistem ini didasarkan pada konsep tolong menolong
dalam kebaikan dan ketakwaan (ta‟âwanu alâ al-birri wa al-taqwâ). Berbeda
dengan konsep dasar asuransi non-Islam atau konvensional yang mendasarkan
akad sistemnya pada sistem jual beli (sistem tabâdulî).
1. Jenis-jenis Asuransi
a. Dilihat dari fungsinya, asuransi dibedakan:
1) Asuransi kerugian (non life insurance)
a) Asuransi kebakaran, kecelakaan kapal terbang dan lain-lain;
b) Asuransi pengangkutan;
c) Asuransi

selain

di

atas,

bermotor,pencurian dan lainnya.
2) Asuransi Jiwa (life insurance)
a) Asuransi berjangka;
b) Asuransi tabungan;
c) Asuransi seumur hidup.
3) Reasuransi (reasurance)

misalnya

asuransi

kendaraan
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Merupakan

perusahaan

yang

memberikan

jasa

asuransi

dalampertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh
perusahaan asuransi kerugian.
b. Dilihat dari segi kepemilikannya, terbagi atas:
a) Asuransi milik pemerintah;
b) Asuransi milik swasta nasional;
c) Asuransi milik perusahaan asing;
d) Asuransi milik campuran.
2. Asuransi Takâful
Bila dalam asuransi konvensional, kita kenal dengan akad tabâdulî
dengan sistem berupa transfer of risk, yaitu pemindahan resiko dari
peserta/tertanggung ke perusahaan/penanggung sehingga terjadi transfer of
fund yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai
konsekwensi maka kepemilikan dana pun berpindah, dana peserta menjadi
milik perusahaan asuransi. Dalam asuransi takâful yang berjalan adalah
konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong
(akad takâfuli) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang
saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi risiko, yang kita
kenal

sebagai

sharing of

risk, sebagaimana firman Allah

yang

memerintahkan kepada kita untuk ta‟âwun (tolong menolong) yang
berbentuk al-birri wa al-taqwa (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang
ta‟awun dalam bentuk al-itsmi wa al-„udwan (dosa dan permusuhan)
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Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan Taqwa, dan
janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.s. AlMâidah [5]: 2).
Bila kita melirik ke sejarah Islam, dari sisi praktek tentang dasar-dasar
takâful di antara sesama Muslim telah berlangsung. Misalnya, pada sistem
“aqila”, sebagaimana dipraktikkan antara Muslim Makkah (Muhajirin)
dengan Madinah (Anshar). Bantu membantu merupakan salah satu sikap
yang

nampak

diantara

sikap-sikap

baik

lainnya

memancar

dari

“Persaudaraan Islam”. Rasulullah saw, juga telah menggambarkan
begaimana seharusnya ummat Islam itu berpadu, maka beliau menyebutkan
bagaimana suatu bangunan.

Dari Nabi Saw, bersabda: Sesungguhnya seorang mu‟min bagi mu›min
lainnya laksana satu bangunan yang saling menguatkan. Beliau lalu
menganalogikannya dengan jari-jari pada tangannya. (H.r. Bukhari
Muslim).
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Syekh Husni Adham Jarror dalam kitab “al-Ukhuwah wa al-Hubb
Fillah” mengatakan bahwa dalam sejarah hidup manusia belum pernah ada
suatu masyarakat yang ditegakkan atas dasar ta‟âwun sebagaimana yang
telah terjadi antara kaum Anshar dengan kaum Muhajirin, yaitu dengan
prinsip ta‟âwun yang berdasarkan cinta kasih penuh kemuliaan. Karena
kecintaan terhadap saudaranya yang berdasarkan pada iman dan takwa maka
kaum anshar rela sepenuh hati untuk membantu segala keperluan kaum
muhajirin, sehingga akhirnya mereka bersatu dalam bangunan “masyarakat
Islami” pertama di Madinah.
Setiap orang dalam kehidupan menghadapi resiko dan ketidakpastian
(uncertainty) menghadapi masa depan, baik dalam rentang waktu pendek
maupun panjang. Risk and uncertainty regarding the future: dalam hal
resiko dapat dikurangi dampak kerugiannya dengan asuransi atau
“calculated risk sedang uncertainty tidak dapat diasuransikan.9
Dalam

kehidupan

kita

mengenal

istilah

“Yang

pasti

adalah

ketidakpastian” (the certain one is uncertainty) kita semua pasti mati, kapan
kita mati merupakan rahasia-Nya. Oleh karena adanya faktor ketidakpastian
kapan kita mati, maka perlu mempersiapkan diri siapa tahu “Dipanggil”
besok,

oleh

karena

itu

harus

siap

menghadap-Nya

untuk

mempertanggungjawabkan kepada-Nya.
Manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk bekerja, beramal jâriyah
dan mengamalkan ilmunya demi kemaslahatan dirinya, tetapi dilain pihak ia
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tidak tahu kapan hidupnya akan berakhir, dipanggil oleh-Nya, maka ia harus
siap untuk memenuhi panggilan-Nya jika terjadi dihari esok.
Untuk menghadapi resiko panggilan-Nya inilah manusia harus siap
memiliki bekal untuk menghadap-Nya, sekaligus bersiap diri, agar tidak
menjadi beban atau menyusahkan bagi mereka yang akan ditinggalkan,
isteri dan keluarganya. Risiko kematian inilah yang dapat diasuransikan,
melalui tabungan paksa dengan pembayaran premi asuransi untuk jangka
waktu tertentu.
Pembayaran premi Asuransi jiwa merupakan tabungan dihari tua
menjelang ajal, bukan merupakan “perjudian” atau “spekulasi” tetapi upaya
manusia untuk mengurangi risiko dalam kehidupan di dunia yang fana.
Ada dua jenis risiko yang dapat diasuransikan:
1. Takâful keluarga (asuransi jiwa), meliputi:
a. Takâful Berencanan Waktu 10, 15 atau 20 tahun;
b. Takâful Pembiayaan (Asuransi Kredit).
c. Takâful Pendidikan;
d. Takâful Kolektif.10
2. Takaful umum (asuransi kerugian), meliputi
a. Takâful kebakaran;
b. Takâful kendaraan bermotor;
c. Takâful kecelakaan diri;
d. Takâful pengangkutan laut, darat, dan udara;
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e. Takâful l rekayasa/engineering.
Secara teknis, dalam konsep takaful semua peserta asuransi menjadi
penolong dan penjamin satu sama lainnya. Misalnya kalau peserta (A)
meninggal, peserta (B), (C), dan (Z) harus membantunya demikian
sebaliknya.
Masalah yang akan terjadi bila tuan (A) mengambil paket asuransi 10
tahun dengan besar uang pertanggungan Rp 10 juta, misal pada tahun ke 4,
tuan A meninggal dan baru membayar premi Rp 4 juta, tetapi ahli warisnya
mendapat jumlah penuh Rp 10 juta. Pertanyaan dari mana sisa Rp 6 juta?
Dalam konsep takâful setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi
dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke
rekening khusus peserta yang harus diniatkan tabarru‟ atau derma untuk
membantu saudaranya yang lain. Dengan demikian dari rekening khusus
inilah sisa Rp 6 juta tadi diambil dan semua telah ikhlas untuk memberikan
derma.
Dari deskripsi di atas menegaskan bahwa premi bulanan yang dibayar
oleh pemegang polis asuransi jiwa, sebagiannya merupakan common fund
atau dana bersama gotong-royong untuk membantu anggota yang meninggal
dunia sebelum tabungan/premi wajib berakhir.
Demikian pula halnya dengan asuransi kebakaran atau kecelakaan,
klaim atau ganti rugi yang diperoleh pemegang polis pada saat kecelakaan
atau musibah, dibayar dari common fund yang berasal dari premi pemegang
polis asuransi kerugian, kebakaran, atau kecelakaan.
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Common fund yang berasal dari pemegang polis, baik untuk jenis
asuransi jiwa, sosial, dan kerugian tersebut dalam sistem ekonomi Islamiberdasar Syariah Islam tidak dibenarkan untuk diinvestasikan dalam usaha
spekulasi (adanya unsur perjudian/gambling) dan memperoleh bunga
(deposito), bunga sama halnya dengan riba dan tidak dibenarkan sebagai
sumber penghasilan.
Setiap penanaman modal dalam sistem ekonomi Islam, harus
didasarkan pada prinsip bagi hasil/keuntungan (risk bearing per capital)
atau sebagai Pemodal Ventura, turut serta menanggung resiko kerugian jika
mitra usaha (bisnis atau Bank) mengalami kerugian.
3. Ihktilaf Ulama yang Membolehkan Asuransi
Ada baiknya, kita mengutip pandangan ulama Islam terhadap eksistensi
asuransi pada masa-masa awal sehingga melahirkan satu konsep yang
disebut dengan asuransi takaful. Tujuannya sama dengan asuransi, namun
beda dalam banyak praktek dan teori. Yang paling mengemuka dari
pendapat-pendapat tersebut terbagi tiga, yaitu: pertama, Mengharamkan.
Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa.
Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, „Abd Allâh al-Qalqi (mufti
Yordania), Yusuf Qaradhâwi dan Muhammad Bakhil al-Muth‟i (mufti
Mesir).
Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:
a. Asuransi sama dengan judi;
b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti;
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c. Asuransi mengandung unsur riba/renten;
d. Asurnsi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila
tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang
sudah dibayar atau dikurangi;
e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba;
f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya
dengan mendahului takdir Allah. Kedua, Membolehkan. Pendapat kedua ini
dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru
besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad
Yûsuf Musa (guru besar Hukum Isalm pada Universitas Cairo Mesir), dan
„Abd Rahman „Isa (pengarang kitab al-Muamalah al-Haditsah wa
Ahkâmuha). Mereka beralasan:
a. Tidak ada nas (Alquran dan Sunnah) yang melarang asuransi;
b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
c Saling menguntungkan kedua belah pihak;
d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi
yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang
produktif dan pembangunan;
e. Asuransi termasuk akad mudhârbah (bagi hasil);
f. Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta‟âwuniyah);
g. Asuransi dianalogikan (qiyas) dengan sistem pensiun seperti taspen.11
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Ketiga, Asuransi sosial dibolehkan dan asuransi komersial diharamkan.
pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abû Zahrah (guru
besar Hukum Islam pada Universitas Kairo).
Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam
asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan
kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan
golongan yang mengatakan asuransi syubhât adalah karena tidak ada dalil
yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.
4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional
a. Akad (Perjanjian)
Perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya
harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk mempermudah
jalannya kegiatan bisnis tersebut saat ini dan masa mendatang. Akad
dalam praktik muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau
tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Hal tersebut menjadi
sangat menentukan di dalam praktek asuransi syariah. Akad antara
perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli
(tabâduli) atau tolong menolong (takâful).
Akad asuransi konvensional didasarkan pada akad tabâduli atau
perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan
atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan.
Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi
konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan
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barang yang diperjual-belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat
dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan
oleh peserta asuransi utnuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan.
Karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan
membayarkan uang pertanggunggan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi
jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung
usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung
namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal
maka perusahaan akan rugi. Dengan demikian menurut pandangan
syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan (gharar) dalam hal berapa
besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk saving)
atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk nonsaving).
Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan
menjauhkan penganiayaan. Harta seorang muslim yang lain tidak halal,
kecuali dipindahkan haknya kepada yang disukainya. Keadilan dapat
diketahui dengan akalnya, seperti pembeli wajib menyatakan harganya
dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli. Dilarang
menipu, berkhianat, dan jika berhutang harus dilunasi. Jika kita
mengadakan suatu perjanjian dalam suatu transaksi bisnis secara tidak
tunai maka kita wajib melakukan hal-hal berikut:
1) Menuliskan bentuk perjanjian (seperti adanya SP dan polis);
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2) Bentuk perjanjian harus jelas dimengerti oleh pihak-pihak yang
bertransaksi (akad tadâbuli atau akad takâfuli);
3) Adanya saksi dari kedua belah pihak. Para saksi harus cakap dan
bersedia secara hukum jika suatu saat diminta kewajibannya. (Penulis
simpulkan dari firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 282).
b. Gharar (Ketidakjelasan)
Definisi gharar menurut Mazhab Syâfi„î adalah apa-apa yang
akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita
takuti. Gharar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional,
dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang
didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia
seseorang berada ditangan Yang Maha Kuasa. Jika baru sekali seorang
tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan
rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika
tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan
tertanggung merasa rugi secara finansial. Dengan kata lain kedua belah
pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan
transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah
pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun akad, yang
kita kenal sebagai gharar. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual
beli/akad tabâduli tersebut cacat secara hukum.
Pada asuransi syariah akad tadâbuli (saling tukar) diganti dengan
akad takâfuli (saling menjamin), yaitu suatu niat tolong-menolong
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sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah.
Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita
menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar.12
Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik
perusahaan asuransi (transfer of fund). Sedangkan dalam asuransi
syariah, dana yang terkumpul adalah milik peserta (shâhib al-mâl) dan
perusahaan asuransi syariah (mudhârib) tidak bisa mengklaim menjadi
milik perusahaan.
c. Tabarru‟ dan Tabungan
Tabarru‟ berasal dari kata , yang artinya sumbangan atau derma.
Orang yang menyumbang disebut mutabarri (dermawan). Niat
bertabarru‟ bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk
tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah,
ketika di antaranya ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana
tabarru‟ disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa
musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening tabarru‟ yang
sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong.
Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena
musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat
balasan yang sangat besar di hadapan Allah, sebagaimana digambarkan
dalam hadis Nabi Saw., “Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka
Allah akan memenuhi hajatnya.” (Bukhari Muslim dan Abu Daud).
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Untuk produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur saving
maka dana yang dititipkan oleh peserta (premi) selain terdiri dari unsur
dana tabarru terdapat pula unsur dana tabungan yang digunakan sebagai
dana investasi oleh perusahaan. Sementara investasi pada asuransi
kerugian syariah menggunakan dana tabarru karena tidak ada unsur
saving. Hasil dari investasi akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan
akad awal. Jika peserta mengundurkan diri maka dana tabungan beserta
hasilnya akan dikembalikan kepada peserta secara penuh.
d. Maisir (Judi)
Allah Swt. berfirman dalam Q.s. al-Mâidah [5]: 90, sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan
itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya
menimbulkan qimar. Sedangkan al-qimar sama dengan al-maisir. Unsur
maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar,
terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi
jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah
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membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah
uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui dari mana dan
bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang
pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh
berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang
bersangkutan. Tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu
tidak dapat disebut judi. Disebut judi jika perusahaan asuransi
mengandalkan banyak dan sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab
keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak dan
sedikitnya klaim yang dibayarkan.
e. Riba
Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan
dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba.
Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan
dengan

menghitung

keuntungan

di

depan.

Investasi

asuransi

konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib
dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta
memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003
Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan
pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.
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Asuransi syariah menyimpan dananya di bank yang berdasarkan
syariat Islam dengan sistem mudhârabah. Untuk berbagai bentuk
investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah.
Allah Swt. berfirman dalam Q.s. Âli „Imran [3]: 130, sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan”.
f. Dana Hangus
Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika
seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri
sebelum masa reversing period. Sementara ia telah beberapa kali
membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena
kondisi tersebut maka dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi
hangus. Demikian juga pada asuransi non-saving atau asuransi kerugian
jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang
dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan.
Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional
akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi
terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal.
Disatu sisi peserta tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika ia
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tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Kondisi ini
mengakibatkan posisi yang dizalimi. Prinsip muamalah melarang kita
saling menzalimi. Firman Allah Swt. (tidak ada yang merugikan dan
dirugikan).
Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana
hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk
asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal
mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat
diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang dniatkan sebagai dana
tabarru (dana kebajikan). Hal yang sama berlaku pula pada asuransi
kerugian. Jika selama dan selesai masa kontrak tidak terjadi klaim, maka
asuransi syariah akan membagikan sebagian dana/premi tersebut dengan
pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan si awal perjanjian
(akad). Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat
dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus). Jumlahnya sangat
tergantung dari hasil investasinya

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi yang dilakukan di PT Asuransi Jasindo tentang penerapan strategi
promosi pemasaran asuransi trnak sapi pada PT Asuransi Jasindo kota jambi
berasarkan analisis SWOT dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan
tersebut dipaparkan sebagai berikut:
1. Startegi dan tujuan perusahaan dalam mengembangkan asuransi ternak sapi
PT Asuransi Jasindo Jambi adalah sosialisasi ke pedesaan-pedesaan dan
tujuannya untuk menjadi pioneer skaliagus market leader dalam asuransi
ternak sapi.
2. Faktor lingkungan intrenal dan eksternal yang mempengaruhi pemasaran
Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah dukungan dari pemerintah dan dinas
peternakan serta peluang yang dimiliki perusahaan cukup besar dan adanya
beberapa ancaman yang akan dihadapi subsektor perusahaan.
3. Sebagian para ahli syariah menyamakan sistem asuransi syariah dengan

sistem aqilah pada zaman Rasulullah Saw. Takaful dapat didefiniskan
dengan al-takmîn, al-ta‘âwun atau al-takâful (asuransi bersifat tolong
menolong), yang dikelola oleh suatu badan, dan terjadi kesepakatan dari
anggota untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang
mungkin terjadi pada anggotanya. Untuk kepentingan itu masing-masing
anggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul akan terus
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dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan di
atas, bukan untuk kepentingan badan pengelola (asuransi syariah).
Dengan demikian badan tersebut tidak dengan sengaja mengeruk
keuntungan untuk dirinya sendiri. Disini sifat yang paling menonjol adalah
tolong-menolong seperti yang diajarkan Islam. Pada asuransi syariah
seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi
operasional perusahaan, investasi maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
Kedudukan DPS dalam Struktur oraganisasi perusahaan setara dengan
dewan komisaris.
Itulah beberapa hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi
konvensional. Apabila dilihat dari sisi perbedaannya, baik dari sisi ekonomi,
kemanuasiaan atau syariahnya, maka sistem asuransi syariah adalah yang
terbaik dari seluruh sistem asuransi yang ada.
B. Saran
Dalam meningkatkan

pelayanan perusahaan dalam pelaksanaan pilot

project asuransi ternak sapi dapat disarankan sebagai berikut:
1. perusahaan sebaiknya menambah saluran distribusi asuransi ternak sapi
dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
2. Perusahaan sebaiknya mempunyai database untuk asuransi ternak sapi
untuk memudahkan dalam hal operasional.
3. Perusahaan sebaiknya mempunyai Standard Operational Procedur (SOP)
asuransi ternak sapi yang disesuaikan dengan Permentan yang dikeluarkan
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oleh Kementerian Pertanian. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut hingga
tahap evaluasi terhadap setiap rencana strategis yang dibuat, hal ini untuk
dapat melihat sejauh mana efektivitas pencapaian strategi bagi perusahaan.
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1. Nama Narasumber :
2. Sejarah singkat dan tanggal mulai berdirinya PT Asuransi Jasindo
3. Gambar struktur organisasi beserta nama-nama perangkat kerja yang
berdasarkan struktur organisasi PT Asuransi Jasindo cabang Jambi, sebagai
berikut:
a. Kepala Kantor Cabang Jambi
b. Kepala Unit Pemasaran
c. Kepala Unit Tehnik
d. Kepala Unit Keuangan
4. Tugas dan fungsi masing-masing perangkat kerja berdasarkan struktur
organisasi Kantor cabang Jambi PT Asuransi Jasindo
5. Visi dan Misi PT Asuransi Jasindo
6. Bagaimana faktor lingkunagan internal dan eksternal yang mempengarhi
promosi pemasaran asuransi ternak sapi PT Asuransi Jasindo?
a. Faktor lingkungan internal perusahaan yang meliputi kekuatan dan
kelemahan perusahaan
b. Faktor lingkungan eksternal perusahaan yang meliputi peluang dan
ancaman perusahaan
7. Bagaimana strategi serta tujuan perusahaan dalam pengembangan asuransi
ternak sapi?
8. Bagaimana strategi promisi pemasaran untuk asuransi ternak sapi?

9. Bagaimana sistem pembayaran premi dan pengajuan klaim dalam asuransi
ternak sapi?
10. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat mempromosikan asuransi ternak
sapinya?
11. Strategi promosi apa yang dilakukan untuk asuransi ternak sapi?

