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Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sudah berkembang sejak lama dalam 

penanggulangan kemiskinan. LKM merupakan alat pembangunan yang efektif 

untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan melalui LKM 

memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk 

memanfaatkan peluang ekonomi dan membangun asset. LKM juga merupakan 

lembaga yang cukup penting menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

pendapatan masyarakat mikro, dan mengentaskan kemiskinan. Masyarakat mikro 

merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan kisaran Rp. 1.500.000 – 

Rp. 2.500.000 per bulan (Ariyanto 2014). 

Huber (2012) menegaskan bahwa tujuan LKM sebagai organisasi 

pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan keuangan dari pasar yang tidak 

terlayani atau yang tidak dilayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk 

mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Produk layanan keuangan mikro tersebut 

terdiri dari seluruh sektor jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), mulai dari sektor pasar modal, industri keuangan non  bank hingga sektor 

perbankan. Layanan keuangan mikro merupakan layanan produk dan jasa 

keuangan dari berbagai industri jasa keuangan yang bersifat low cost atau 

terjangkau oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Sejumlah produk 

layanan keuangan mikro ini diantaranya tabungan tanpa biaya administrasi, 

asuransi mikro yang nilai preminya di bawah Rp50 ribu, reksa dana mikro yang 

nilai awal investasinya adalah Rp100 ribu dan pembiayaan investasi logam mulia 

dengan cicilan ringan. 

Pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi bagi negara-negara 

dunia ketiga, merupakan peluang yang menarik dan pasar baru untuk pelaku 

bisnis, khususnya untuk keuangan mikro (Karlan dan Zinman 2009). Sejak saat 

Muhammad Yunus menerima Hadiah Noble Perdamaian untuk mendirikan 

Grameen Bank dan mempromosikan kredit mikro, bidang keuangan mikro 

dikembangkan dalam berbagai bentuk produk. Meskipun banyak lembaga 

keuangan mikro juga telah memasukkan penawaran asuransi dan tabungan dalam 

portofolio mereka, kredit mikro tetap merupakan subjek yang paling intensif 

diteliti dalam keuangan mikro (Giesbert 2010; Bendig dan Arun 2011). 

Dalam Grand Disain Pengembangan Asuransi Mikro oleh OJK, asuransi 

dibutuhkan sebagai pengalihan resiko keuangan jika suatu hal yang buruk 

menimpa mereka. Saat kematian pencari nafkah, anggota keluarga miskin sakit 

dan membutuhkan biaya rumah sakit atau bencana kebakaran yang 

menghanguskan rumah keluarga miskin, maka dapat menyebabkan mereka lebih 

miskin dari sebelumnya. Contoh tersebut menggambarkan bagaimana asuransi 

mikro dapat memiliki dampak positif dalam mengentaskan kemiskinan. Pada 

kasus di Indonesia, target pasar utama asuransi mikro adalah masyarakat pedesaan 

dan perkotaan yang berpenghasilan rendah dan memiliki keterbatasan akses 

terhadap produk asuransi. Menurut OJK, pada tahun 2013, jumlah masyarakat 

Indonesia pada segmen ini mencapai sepertiganya atau 77 juta orang.   
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Beberapa perusahaan asuransi sebenarnya sudah memiliki produk asuransi 

konvensional dan syariah dengan premi atau kontribusi yang relatif kecil. Namun, 

jumlah dan jenis produk asuransi untuk produk mikro syariah dimaksud masih 

sangat terbatas. Selain itu, pemasaran produk asuransi syariah juga menghadapi 

berbagai kendala seperti saluran distribusi yang belum mampu menjangkau 

sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dan tingkat pemahaman 

(literasi) masyarakat atas asuransi syariah yang masih rendah. Untuk mengatasi 

kendala-kendala tersebut, OJK menetapkan program pengembangan asuransi 

mikro syariah sebagai salah satu prioritas pada tahun 2014. Dalam program 

pengembangan asuransi mikro syariah, OJK bekerjasama dengan semua 

pemangku kepentingan utama untuk menyediakan produk asuransi mikro syariah 

dengan premi terjangkau dan manfaat yang optimal, mendistribusikannya secara 

efisien, melakukan edukasi kepada masyarakat, serta menyiapkan peraturan 

pendukung yang diperlukan. 

Tabel 2 menjelaskan bahwa asuransi jiwa di Indonesia memiliki kontribusi 

71% terhadap total premi industri asuransi di Indonesia dengan rata-rata 

pertumbuhan majemuk dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 21% pertahun. 

Untuk asuransi jiwa syariah, rata-rata kontribusinya masih hanya 4% pertahun 

terhadap total asuransi jiwa, namun dalam kurun waktu yang sama berhasil 

mencatatkan rata-rata pertumbuhan majemuk 43% pertahun. Kondisi penetrasi 

yang masih rendah dengan pertumbuhan yang menjanjikan telah menjadi faktor 

pendorong terbesar bagi perusahaan asuransi jiwa baik lokal maupun multi 

nasional untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia. 

Berdasarkan data Statistik Perasuransian 2012, saat ini terdapat 47 perusahaan 

asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia. Tiga di antara perusahaan asuransi 

jiwa tersebut merupakan asuransi jiwa dengan prinsip syariah, dan 17 perusahaan 

asuransi jiwa lainnya memiliki unit usaha syariah (UUS). 

  

Tabel 1  Pertumbuhan Asuransi di Indonesia dari tahun 2009 – 2012 dilihat dari 

Jumlah Premi Bruto 

Jumlah Premi Bruto (Rp Triliun) 2009 2010 2011 2012 CAGR 

Total Industri Asuransi 90.7 107.1 123.5 152.6 19% 
Total Asuransi Jiwa 61.7 75.1 89.8 108.3 21% 
Total Asuransi non Jiwa 29.0 32.1 33.7 44.2 13% 
Total Industri Asuransi Berprinsip Syariah 4.31 4.9 9.2 11.3 42% 
Asuransi Jiwa Berprinsip Syariah 1.9 2.1 4.1 4.8 43% 

Asuransi non Jiwa Berprinsip Syariah 2.4 2.8 5.1 6.5 41% 
% Industri Syariah vs Total Industri Asuransi 5% 5% 7% 7% - 
% Jiwa Syariah vs Industri Asuransi Jiwa 3% 3% 5% 4% - 
% Non Jiwa Syariah vs Industri Asuransi non Jiwa 8% 9% 15% 15% - 

Catatan: CAGR adalah singkatan dari Compound Annual Growth Rate yaitu rata-rata pertumbuhan setiap 
dalam kurun waktu tertentu (Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan).  
Sumber: Data Perasuransian Indonesia (2012).     

 

Berdasarkan survey OJK 2015, separuh perusahaan asuransi jiwa yang 

belum memasarkan asuransi mikro berencana akan segera memasarkan aktif 

asuransi mikro. Sementara semua perusahaan asuransi umum yang belum terlibat 

memasarkan asuransi mikro, tidak ada yang berencana terlibat di asuransi mikro. 

Walau sudah banyak perusahaan yang memasarkannya, hampir semua perusahaan 

menganggap asuransi mikro adalah produk yang sukar dipasarkan. Penyebab 
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utamanya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk berasuransi. 

Industri asuransi Indonesia sudah merintis penjualan asuransi mikro dari tahun 

1990-an. Dalam survei OJK di 2015 ada 90% perusahaan asuransi jiwa dan lebih 

dari separuh perusahaan asuransi umum sudah aktif memasarkan asuransi mikro. 

Pelaku industri, baik asuransi jiwa maupun umum, menilai perkembangan 

asuransi mikro di masa depan cukup positif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 

penilaian sejauh mana perusahaan asuransi setuju terhadap beberapa pernyataan 

mengenai perkembangan asuransi mikro di masa depan. Lebih dari 50 persen 

perusahaan asuransi jiwa cenderung setuju jika budaya berasuransi di kelompok 

masyarakat pendapatan rendah akan secara signifikan tumbuh dalam 3 tahun ke 

depan. Perusahaan asuransi pun optimis bisnis asuransi mikro akan tumbuh lebih 

dari 10 persen pada 2016 (OJK 2015). 

Pertumbuhan asuransi jiwa syariah pun di Indonesia diyakini akan terus 

meningkat. Hal ini didasarkan bahwa segmen Muslim pada saat ini telah menjadi 

perhatian dan merupakan bagian penting bagi perkembangan ekonomi dunia. 

Temporal (2011) menyatakan bahwa the United Nations Population Fund 

memperkirakan pada tahun 2050 penduduk Muslim akan berkembang menjadi 

30% dari total populasi dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Johari (2010) juga 

menyatakan bahwa Muslim merespon positif keberadaan asuransi jiwa syariah. 

Dalam upaya mendorong penetrasi asuransi syariah, pemerintah melalui Asosiasi 

Asuransi Syariah Indonesia (AASI) terus melakukan kegiatan dalam rangka 

meningkatkan kesadaran berasuransi dan mensosialisasikan produk asuransi 

syariah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah 

mengusulkan di dalam rancangan undang – undang (RUU) perasuransian untuk 

memasukkan aturan spin off atau pemisahan unit usaha asuransi syariah terhadap 

induk usaha asuransinya.  Diharapkan dengan spin off, maka ukuran bisnis syariah 

terkait akan meningkat, berkaca kepada sukses spin off yang telah lebih dulu 

dilakukan oleh perbankan syariah. Bagi pelaku industri asuransi jiwa syariah, 

segala peluang dan dorongan dari regulator harus disikapi dengan baik, karena 

sudah pasti hal tersebut akan membuat persaingan pasar semakin ketat. Pelaku 

industri harus mampu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat dengan 

konsep pemasaran yang baik.  

Dalam pemasaran produk asuransi mikro, perkembangan nasabah asuransi 

mikro melalui LKM ataupun LKMS mitranya menunjukkan perkembangan yang 

cepat untuk jumlah nasabahnya. Jumlah BMT di Jawa Barat merupakan yang 

terbanyak dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur (Sakti 2013). Mitra 

baru (new partners) asuransi mikro konvensional di Jawa Barat per Juni 2015 

sebanyak 14 lembaga atau 34% dari seluruh mitranya di Indonesia. Hal yang 

menarik untuk dilakukan penelitian adalah dari 14 mitra, 9 mitranya atau 65% 

merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Dengan mayoritas 

penduduk Indonesia adalah muslim yakni sebesar 87% (Data BPS 2010) maka 

pengembangan produk asuransi mikro syariah menjadi potensial. Tapi dalam 

kenyataannya produk konvensional ini dipasarkan kepada sebagian besar mitra 

lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk 

menambahkan produk sejenis dalam bentuk syariah. 

Alur kerja sama bisnis pemasaran produk asuransi mikro dilakukan dengan 

bermitra melalui lembaga keuangan mikro (LKM) berupa BPR, BPR Syariah, 

koperasi dan koperasi syariah (BMT - Baitul Maal Wattamwil). Hal ini yang 
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dilakukan oleh Asyki Micro Takaful yang  mengembangkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat 

berpenghasilan rendah melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan 

Asuransi Syariah. Asyki bekerja sama dengan Koperasi Baytul Ikhtiyar. 

Digunakannya koperasi BAIK karena merupakan koperasi syariah dengan jumlah 

anggota terbanyak di Jabodetabekten dengan jumlah nasabah lebih dari 32.000 

orang yang tersebar di 243 desa pada 7 kabupaten yakni Kabupaten Bogor, Kota 

Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat dan Garut. Dari 243 desa tersebut, 100 

desa dengan hampir 50% jumlah anggota berada di Kabupaten dan Kota Bogor. 

Seluruh anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan terlindungi oleh 

asuransi jiwa kredit syariah dari Asyki Micro Takaful.   

Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi niat pembelian produk 

asuransi mikro syariah oleh LKM dan LKMS diharapkan perusahaan dapat 

merumuskan strategi pemasaran produk asuransi mikro syariah kepada LKM dan 

LKMS. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut:     

1. Bagaimana niat pembelian masyarakat mikro terhadap asuransi mikro syariah 

dan kondisi faktor-faktor yang diduga memengaruhinya?  

2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap niat pembelian produk 

syariah pada masyarakat mikro? 

3. Strategi apa yang harus digunakan oleh perusahaan untuk mendisain dan 

memasarkan produk syariah kepada masyarakat mikro?  

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Menganalisa persepsi masyarakat mikro terhadap niat membeli asuransi mikro 

syariah dan kondisi faktor-faktor yang diduga memengaruhinya. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi niat pembelian masyarakat 

mikro terhadap produk asuransi mikro syariah. 

3. Merumuskan strategi untuk mengembangkan produk asuransi mikro syariah 

yang sesuai dengan masyarakat mikro dan strategi pemasarannya. 

 

Manfaat Penelitian 

 

1. Sebagai masukan dalam menyusun strategi pengembangan produk asuransi 

mikro syariah 

2. Sebagai salah satu referensi bagi perusahaan dalam meluncurkan asuransi 

mikro syariah.  

3. Sebagai media dalam pengembangan diri dan dapat direplikasi untuk strategi 

bisnis dalam usaha mikro lainnya 

 

 

 




