
BAB III 

GAMBARAN UMUM STRATEGI PEMASARAN PRODUK MITRA 

MABRUR (ASURANSI HAJI) DI ASURANSI SYARIAH BUMIPUTERA 

CABANG SEMARANG 

A. Profil Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Semarang 

1. Latar Belakang Berdirinya AJB Bumiputera 1912 

Bumiputera 1912 didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di 

Magelang oleh suatu Perkumpulan GuruHindiaBelada (PGHB). Para 

perintisdalamusahainiadalahM.N.gDwidjosewojosebagaikomisaris, M.K.H 

SoebrotosebagaidirekturdanM.Adimidjojo sebagai bendaharawan.Para 

pendiri Bumiputera merasa bahwa bentuk perusahaan bersama (mutual) 

adalah bentuk usaha yang paling tepat karena hal ini sesuai dengan asas 

gotongroyong yang telah lama menjadi kebudayaan bangsa kita. Pada saat 

berdirinya usaha ini tidak memiliki modal (nol sen) melainkan dilandasi 

kemauan keras dan cita-cita yang luhur demi kesejahteraan masyarakat, 

dengan tujuan agar penduduk pribumi (Bumiputera) menjadi tuan rumah 

dinegerinya sendiri terlepas dari penjajahan.1 

Dalam rangka memenuhi tuntutan pasar, khususnya dilingkungan 

umat muslim,maka AJB Bumiputera 1912 mengembangkan jaringan 

dengan membentuk divisi syari’ah. 

 

a. Dasar pembentukan: 

                                                 
1http://www.asuransibank.com/2012/08/asuransi-bumiputera.html. 



1) Surat MUI No. 21/DSN MUI/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 

tentang fatwa Dewan Syariah Nasional. 

2) Keputusan Menteri Keuangan No. 268/KM-6/2002tanggal7 

November 2002tentang Persetujuan dibukanya divisi SyariahSK 

Direksi N8o. 9/Dir/th 2002 tanggal 8 November 2002Divisi 

Syariah Bumiputera resmi beroperasi berlandaskan dasar syariah 

Islam.  

b. Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) : 

Atas dasar keputusan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) maka 

susunan Dewan Pengawas Bumiputera Syari’ah adalah : 

DR.KH.MA. Syahal Mahfudh   - Ketua 

Dr. H. Endy M. Astiwara, MA.FIIS   -Anggota 

Drs. H. Fattah Wibisono, MA    - Anggota 

2. Falsafah Dasar Perusahaan  

a. Mutual,maksudnya bahwa Asuransi Bumiputera merupakan 

perusahaan yang berbentuk usaha bersama. 

b. Idealisme, secarahistorisbentukusahaperusahaan AJB Bumiputera 

1912 mempunyaidasar-dasaridealismesebagaiberikut: 

1) PGHBdidirikanuntukbersatu demi 

meningkatkankesejahteraanmasyaratat. 

2) Persatuan lebih ditekankan pada persatuan orang-orang bukan 

modal. 



3) Keadaan sosial ekonomi para guru bumi-putera pada saat itu tidak 

memungkinkan mampu memiliki saham. 

4) Nalurikekeluargaanparapendiri lebih tebal daripada naluri 

mendapatkan keuntungan secara pribadi. 

5) Mengandungmaknaperjuanganuntukmeningkatkankesejahteraan 

orang-orang bumi-puterasecaraumum. 

c. Profesionalisme  

Kompetensi SumberDayaManusia (SDM) yang menunjukkan 

keahlian dalam suatu bidang diperoleh melalui diklat (pendidikan 

kilat) dalamkurun waktu terdalam menjaga keberlangsungan hidup, 

pengembangan organisasi dan pertumbuhan bisnis. 

3. Visi danMisi Bumiputera 1912 

a. Visi AJB Bumiputera 1912 adalah: 

AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional 

yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh SDM 

profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta 

mutualisme.` 

b. Misi  AJB Bumiputera 1912 adalah: 

1) Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa 

berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan 

nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. 



2) Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk 

menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan 

produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam 

rangka

3) Mendorongterciptanyaiklimkerja yang 

motivatifdaninovatifuntukmendukung proses bisnis internal 

perusahaan yang efektifdanefisien.

4. StrukturOrganisai P

Sebagai 

AJB Bumiputera 1912 

dalamhaliniadalahparapemegang polis.

selainsebagaipembelijasaasuransijugasebagaipemilikperusahaan.Perwuj

udankekuasaananggotadisalurkanmelaluiwakil

wakilnyapadalembagatertinggiperusahaanyakniBadanPerw
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Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk 

menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan 

produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam 

rangkapeningkatankualitaspelayanankepadapemega

Mendorongterciptanyaiklimkerja yang 

motivatifdaninovatifuntukmendukung proses bisnis internal 

perusahaan yang efektifdanefisien. 

StrukturOrganisai Perusahaan 

Sebagai perusahaan yang berbentuk mutual, kekuasaantertinggi di 

AJB Bumiputera 1912 terletak di tangananggotanya yang 

dalamhaliniadalahparapemegang polis.Kedudukanpemegang polis 

selainsebagaipembelijasaasuransijugasebagaipemilikperusahaan.Perwuj

udankekuasaananggotadisalurkanmelaluiwakil-

wakilnyapadalembagatertinggiperusahaanyakniBadanPerw

ta (BPA).AdapunstrukturorganisasiAsuransiSyariahBumiputera 

adalahsebagaiberikut: 

Kepala Cabang

Eny Susilowati, S.E

Dra. Kholis Hikmah 
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Dra. Kholis 
Hikmah Nurfatwa
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Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk 

menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan 

produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam 

peningkatankualitaspelayanankepadapemegang polis. 

Mendorongterciptanyaiklimkerja yang 

motivatifdaninovatifuntukmendukung proses bisnis internal 

perusahaan yang berbentuk mutual, kekuasaantertinggi di 

terletak di tangananggotanya yang 

Kedudukanpemegang polis 

selainsebagaipembelijasaasuransijugasebagaipemilikperusahaan.Perwuj

wakilnyapadalembagatertinggiperusahaanyakniBadanPerwakilanAnggo

nstrukturorganisasiAsuransiSyariahBumiputera 
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Sajuri, S.E



B. DeskripsiStrategiPemasaranMitraMabrur di AsuransiSyariahCabang 

Semarang 

Untukmendeskripsikanstrategipemasaranmitramabrur di 

AsuransiSyariahBumiputeraCabang Semarang darisisidiferensiasi, marketing 

mixdanselling.MakaakanpenulispaparkanberdasarkanhasilwawancaradenganE

nySusilowatisebagaikepalacabangAsuransiSyariahBumiputeraSemarang  

denganpenjelasansebagaiberikut: 

1. Diferensiasi 

Menurut kepala cabang Asuransi Syariah Bumiputera Semarang 

mengemukakan bahwadalam service ataupelayanan yang diberikan oleh 

Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Semarang cukup memuaskan bagi 

para pemegang polis atau nasabah, pelayanan yang cepat dan tepat, 

pemberian informasi secara singkat, jelas serta gampang dimengerti oleh 

semua pemegang polis.Dimana kesiapanparakaryawandanagen untuk 

membantu nasabah diberikan dengan baik, cepat serta  pelayanan yang 

sopan dan ramah, sehinggaparapemegang polis 

merasaamandannyamandenganpelayanantersebut. Hal ini merupakan 

strategi pemasaran mitra mabrur dalam melayani parapemegang polis 

atauparanasabahnya. 

Sedangkanstrategipemasaranmitramabrurdalampencitranya cukup 

baik dimata masyarakat, citrabaik yang dimiliki asuransi 

syariahbumiputerajugadidukungdenganpelayanan yang bagus, pelayanan 

yang memuaskansehinggamembuatparanasabahmerasanyaman.Citra baik 



yang didapatAsuransiSyariahBumiputerasemata-

matakarnamemangkinerjadarisumberdayamanusiaatauparapengelola yang 

sangathati-hati, daripelayanan yang 

memuaskandantidakadanyapermasalahankepadanasabahnya.Dengan 

bayanknya prestasi dan penghargaan yang diraih asuransi itu juga 

mempengaruhi citra Asuransi Syariah Bumiputera itu sendiri, karena itu 

bukti konkret yang dimilik oleh Asuransi Syariah Bumiputera. Adapun 

penghargaan yang diraih Asuransi Bumiputera antara lain: 

a. Penghargaantentang Citra Merk(Brand)sejaktahun 2002 sampai 2010, 

yaituThe Best Brand, Golden Brand, Top Branddansampaidengan yang 

terakhirtahun 2011 yaituPlatinum Brand. 

b. Penghargaantertinggiuntukkepuasanpelangggansejaktahun 2003 sampai 

2009 yaitu The Best in Achieving Total Customes Satisfactiondari 

ICCSA. 

c. Penghargaantertinggitentangkinerjapemasaransejaktahun 2002 sampai 

2008 yaituselalumemperolehpenghargaanAgent of The Yeardari TAA. 

d. Penghargaantentang Citra Merk(Brand)yaituThe Greatest of the Decade 

2010. 

e. PenghargaanThe Most Expansive Insurancetahun 2011. 

f. PenghargaanThe Most Profitable Investmenttahun 2011. 

g. PenghargaandariKarim Business Consulting GroupuntukkategoriBest 

Risk, Management Islamic Life Insurancetahun 2013. 



h. PenghargaaTop Brand Awardtahun 2013.2 

2. Marketing Mix 

Untukmendeskripsikanmarketing 

mixAsuransiSyariahBumiputeraCabang Semarang, 

makaakanpenulisdenganpenjelasansebagaiberikut: 

a. Produk 

Keberadaanprodukasuransisyariahselainkarenatuntutanpasarjugadik

arenakankeberadaanterhadapprinsip-

prinsipsyariahterutamakemaslahatanumatdanrahmatbagialam.Kondisiin

imenunjukkanbahwaselainkarenaorientasibisnis, 

asuransisyariahjugaberorientasibagisyiar Islam.Hal ini yang 

menjadikanasuransisyariahdituntutlebihaktif, 

kreatifdaninovatifterhadapberbagaiperkembangan di 

dalamkehidupanmasyarakat. 

Produk asuransi dikeluarkan oleh Bumiputera syariah secara garis 

besar dibedakan menjadi dua, yaitu produk asuransi kumpulan dan 

asuransi perorangan. Asuransi kumpulanyaituditujukan kepada 

kelompok orang atau lembaga-lembaga.Sedangkan asuransi perorangan 

ditujukanuntukindividu, asuransiperorangandikelompokkan menjadidua 

jenis asuransi, yaitu mitra iqradan mitra mabrur. 

Adapunpenjabaranproduk-produkdi AsuransiSyariahBumiputera 

Semarang adalah3: 

                                                 
2DocumenAsuransiSyariahBumiputera. 



1) Mitra Iqra’ (Asuransi Pendidikan) 

Produk Mitra Iqro’ dirancang untuk memprogram  pendidikan 

anak secara syariah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) 

sampai dengan anak menjadi Sarjana, sekaligus berfungsi untuk 

menata kesejahteraan keluarga agar kelak apabila orang tua 

meninggal tidak sampai kesejahteraan dan pendidikan anak 

terabaikan. 

Produk ini dinamakan Mitra Iqro’ terkandungmaksudagar anak-

anak yang diambilkan program pendidikan lewat Bumiputera 

Syariahkelak bisa mengikuti sifat-sifat dan ketauladanan 

NabiMuhammad SAW.Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 9� 
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Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan Perkataan yang benar. 

 
2) Mitra  Mabrur(Asuransi Haji) 

Firman Allah dalamAlqur’an surat Ali Imran (3) Ayat 97 
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3DokumenAsuransiSyariahBumiputera.  



Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di 
antaranya) maqam IbrahimBarangsiapa 
memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 
terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup 
Mengadakan perjalanan ke BaitullahBarangsiapa 
mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya 
Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 
semesta alam. 

 
Produk mitra mabrur dirancang secara khusus untuk 

memprogram kebutuhan dana saat menunaikan ibadah haji ke tanah 

suci. Menunaikan spiritual ibadah haji adalah melaksanakan rukun 

Islam yang kelima, nyaris  menjadi ikhtiar dan impian kita semua. 

Sayang sekali bahwa dengan keterbatasan biaya ikhtiar itu sering 

hanya berakhir dalam bentuk doa-doa panjang di ujung ibadah kita.  

Dengan mitra mabrur, kita dapat merancang melaksanakan 

ibadah haji dengan tentram, tanpa khawatir meninggalkan keluarga 

di rumah. Kini impian menjadi tamu Allah tidak lagi harus berhenti 

pada doa. 

b. Harga 

Harga di sinidimaksudkanadalahhargapremi, di 

AsuransisyariahBumiputerahargapremibersifatfleksibel, 

artinyabisadijangkauolehsemuakalanganmasyarakat.Yaitubanyakmaca

mcarauntukpembayaranpremi. Sedangkancara pembayaran premi 

dibagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut: 

1) Sekaligus minimal manfaat awal sebesar Rp. 7.200.000,- 

2) Tahunan, minimal premi   Rp. 1.200.000,- 



3) Setengah tahunan, minimal premi Rp. 600.000,- 

4) Triwulan, minimal premiRp.300.000,- 

Analisa harga pasar sangat erat hubungannya dengan analisa jenis 

produk. Melalui penggabungan kedua analisa tersebut dapat diketahui 

bagaimana sikap terkait dengan harga sebuah produk yang harus 

ditentukan oleh Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Semarang 

sebelum diperkenalkan dalam sebuah promosi pada masyarakat. Terkait 

dengan penentuan harga produk, pada strategi promosi Asuransi 

Syariah BumiputeraCabang Semarang tidak ada perubahan terhadap 

ketentuan harga produk AsuransiSyariah Bumiputera Cabang Semarang 

yang akan dipromosikan.  

c. Lokasi 

LokasiAsuransiBumiputeraSyariahbertempat di Jl. A. Yani No. 141 

Semarang.MenurutEnysusilowati,S.ELokasiinimemeilikikeuntunganyai

tudenganmudahnyaaksestransportasibaikkendaraanpribadi, bus 

atauangkutanumum. 

AsuransisyariahBumiputerajugasatulokasidenganasuransibumiputerako

nvensional, 

denganitumemudahkanparanasabahuntukmengingatkarenaAsuransiBum

iputerakonvensionallebihawaldikenalolehparamasyarakatkarenalebihaw

alberdiri. 

d. Promosi 



Dalam prakteknya, promosi yang 

dilakukanolehAsuransisyariahBumiputeraCabang Semarang 

hanyamelaluipersonal selling(penjualan perorangan), 

denganhanyamenggunakanpersonal selling (penjualanperorangan) 

Bumiputeramenganggapcarapromositersebutlebihefektifdanefisien, 

karenalebihmempengaruhipertumbuhanperusahaan, 

selainitujugamenghematnyabiaya, 

karenatidakharusmembayarbiayapromosi lain sepertiperiklananatau 

yang 

lainnya.Penerapanstrategitersebutdidukungdenganadanyaanalisakonsum

en. Analisa konsumen merupakan bagian analisa pasar yang 

berhubungan dengan pengamatan Asuransi Bumiputera Syari’ah 

terhadap keadaan konsumen. Analisa konsumen meliputi hal-hal yang 

berkaitan dengan kebutuhan konsumen, mata pencaharian, jumlah 

tanggungan keluarga, karakteristik dan budaya konsumen, hingga 

kemampuan beli konsumen. 

Analisa konsumen dilakukan untuk mengetahui keadaan yang ada 

di wilayah Semarang sehingga akan memberikan informasi tentang 

konsumen jenis mana yang akan menjadi target promosi produk 

Asuransi Bumiputera Syari’ah. Hasil dari analisa konsumen akan dapat 

dijadikan dasar untuk menentukan strategi pendekatan customer dalam 

pelaksanaan strategi penjualan pribadi. 



Untuk kegiatan promosi juga bisa dilakukan pada kegiatan-

kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti: pengajian-pengajian, arisan-

arisan, buka bersamaataukegiatansosiallainnya. 

Dengancarapemasarantersebutperusahaanmenganggapproduk yang 

akandipasarkanlebihmudahdikenalolehmasyarakatluassertamenggunaka

nataumemaksimalkanwaktu yang ada. 

3. Selling 

Menurut 

kepalacabangEnySusilowatiAsuransiSyariahBumiputeraCabang 

Semarang teknik selling yang digunakan menjual 

produkmitramabrur(Asuransi Haji) dengan menggunakan kemampuan 

personal selling (penjualan perorangan) serta kemampuan merekrut, 

membina dan mengembangkan agen.AsuransiSyariahBumiputracabang 

Semarang menambahkan penerapan personel selling tersebut didukung 

dengan adanya analisa konsumen. Analisa konsumen meliputi hal-hal 

yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen, mata pencaharian, jumlah 

tanggungan keluarga, karakteristik dan budaya konsumen, hingga 

kemampuan beli konsumen. Sedangkan kemampuan merekrut, 

membina dan mengembangkan agen, perusahaan Bumiputera 

melakukan cara memberikan training-training  atau mengikutkan 

seminar-seminar tentang pemasaran kepada agen-agennya. 

C. DeskripsiKendala-kendalaStrategiPemasaranMitraMabrur di 

AsuransiSyariahCabang Semarang 



Untukmendeskripsikankendala-kendalastrategipemasaranmitramabrur 

di AsuransiSyariahBumiputeraCabang 

Semarang.Makaakanpenulispaparkansebagaiberikut: 

1. BerdasarkanwawancaradengankepalacabangAsuransiSyariahBumiputeraC

abang Semarang kendala-kendala yang 

seringdihadapiparaagendalammemasarkanprodukmitramabruradalahkuran

gnyapemahamantentangasuransi, 

bahkanmasyarakatmenganggapasuransiitutidakpentingkarenamerekatidak

melihatdarisisimanfaat yang didapat, apalagiporsi haji yang 

sudahdidapatitusudahadapertanggungansendiridarikementrian agama. 

Dengankendalasepertiitumenjaditanggungansekaligustantangantersendirib

agiseluruhkaryawankhususnyaparaagenAsuransiSyariahBumiputeraCaban

g Semarang untukmemberikanpemahamantentangprodukmitramabrur 

(asuransi haji)AsuransiSyariahBumiputeraCabang Semarang. 

2. MenurutketerangankepalacabangAsuransiSyariahBumiputeraCabang 

Semarang kendala yang seringdihadapimasyarakatitu trauma, 

karenabanyaknyaagenataupemasar lain yang memasarkanprodukasuransi 

yang 

tidaksesuaidengankeadaanprodukataumanipulasisehinggamembuatmasyara

kat trauma dansulitpercayadenganproduk-produkasuransi. Dengan trauma 

yang 

dirasakanmasyarakatitumenjaditugaspentinguntukseluruhkaryawanAsuran

siSyariahBumputeraCabang Semarang 



terlebihlagiitumenjadibagiparaagendalammenjelaskandanmemasarkanprod

ukmitramabrur.DengankendalasepertiitujugamenuntutseluruhkaryawanAs

uransiSyariahBuniputeraselaluberhati-

hatidalammenerangkansistemproduk-produkAsuransiBumiputera. 


