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BAB III 

METODOLOGI  

1.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam perancangan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian 

campuran yang meliputi penelitian kualitatif dan kuantitatif, dalam 

melengkapi data-data yang diperlukan. Adapun, penulis menggunakan metode 

kuesioner  untuk penelitian kuantitatif. Sedangkan, penelitian kualitatif yang 

penulis lakukan adalah dengan wawancara dengan narasumber ahli, focus 

group discussion, dan ditambah dengan studi existing dari karya dan 

kampanye yang sudah dilaksanakan sebelumnya. 

3.1.1 Kuesioner 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner terbuka dan 

tertutup, yang memungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan 

sesuai dengan pilihan yang disediakan maupun jawaban sesuai dengan 

pendapat masing-masing dari setiap responden. Penulis menggunakan 

rumus Slovin dalam menentukan jumlah responden. Dengan jumlah 

penduduk Jabodetabek pada 2016 dengan jumlah 24.130.000 jiwa. Dengan 

margin error sebesar 10%. Adapun rumus slovin adalah sebagai berikut. 

Rumus Slovin: 

n = N / (1 + (N x e²)) 

n= jumlah responden 

N= Populasi 

E= Persentase kesalahan dalam pengambilan sampel (margin error). 
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n = N/(1 + (N x e²)) 

n= 24.130.000/(1+(24.130.000 x 0,1^2)) 

n= 24.130.000/(1+241300) 

n=  24.130.000/241301 

n=  99,99 

n= 100 orang 

   Penulis menyebarkan kuesioner secara online, lewat Google 

Forms. Kuesioner disebarkan pada tanggal 12 Februari 2019, dengan 106 

responden, dari kalangan usia 20-40 tahun berdomisili di Jabodetabek. 

Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui jumlah orang-orang 

yang telah memiliki polis asuransi jiwa, pemahaman mengenai manfaat 

asuransi jiwa, alasan mereka memiliki/tidak memiliki asuransi jiwa serta 

penting/tidak dilakukannya sosialisasi mengenai asuransi jiwa. Dari 

kuesioner yang disebarkan pada tanggal 12 Februari 2019, dengan hasil 

106 responden. Dari data tersebut, separuh responden berada pada usia 20-

25 tahun, sebesar 58,5%, lalu untuk kategori usia 26-30 tahun ada 21,7 %, 

usia 31-35  tahun ada 12,3 % dan kategori usia 36-40 tahun ada 7,5 %.  

Tabel 3.1 Sumber informasi mengenai asuransi jiwa 

Darimana anda tahu mengenai asuransi jiwa ? 

Jawaban Jumlah Persentase 

Keluarga 68 64,2% 

Teman 38 35,8% 
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Media (surat kabar, 

media sosial, iklan) 

37 34,9% 

 

Tabel diatas menunjukan sumber informasi mengenai informasi 

asuransi yang didapat oleh responden (setiap responden dapat menjawab 

lebih dari satu jawaban), dengan persentase paling banyak yaitu 68 orang 

(68,42 %) responden menjawab dari pihak keluarga, diikuti dari teman 

sebanyak 38 orang (38,5%) dan media seperti surat kabar, media sosial, 

iklan sebanyak 37 orang (34,5%). 

Tabel 3.2 Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Manfaat Asuransi Jiwa 

Apakah anda tahu dengan manfaat asuransi jiwa ? 

Jawaban Jumlah Persentase 

Ya 85 80,2% 

Tidak 21 19,8% 

Jumlah 106 100% 

 

Tabel 3.3 Tingkat Kepemilikan Polis Asuransi Jiwa 

Apakah anda memiliki polis asuransi jiwa ? 

Jawaban Jumlah Persentase 

Ya 41 38,7% 

Tidak 65 61,3% 

Jumlah 106 100% 
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Mengenai manfaat asuransi jiwa berdasarkan tabel diatas 85 orang 

(80,2%) responden sudah tahu mengenai manfaaat asuransi jiwa, 

sedangkan 21 (19,8% ) orang lainnya lainnya masih belum mengetahui 

manfaat asuransi jiwa. Dibandingkan dengan tingkat kepemilikan polis 

asuransi jiwa, 41 orang (38,7%) repsonden menjawab bahwa mereka 

memiliki polis asuransi jiwa, sedangkan 65 (61,3%) responden lainnya 

belum memiliki asuransi jiwa. Hal ini menunjukan meskipun mayoritas 

responden sudah mengerti mengenai manfaat asuransi jiwa namun, hal 

tersebut tidak menjadi jaminan bahwa mereka memiliki polis asuransi 

jiwa. 

Tabel 3.4 Alasan Memiliki/tTdak Memiliki Asuransi Jiwa 

Apa alasan anda memiliki/tidak memiliki asuransi jiwa ? 

Jawaban dan alasan Jumlah Persentase 

Tidak memiliki 

Belum jadi prioritas 27 26,7% 

Sudah punya jaminan (asuransi kantor, 

BPJS, KPR) 

10 9,9% 

Budget 7 6,9% 

Belum percaya asuransi (faktor agen, 

klaim sulit, bayar tapi tidak dapat 

manfaat) 

8 7,9% 

Belum tahu manfaat 6 5,9% 

Belum mendaftar 3 3% 
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Memiliki 

Berjaga-jaga (risiko, masa depan) 26 25,7% 

Investasi 2 2% 

Proteksi finansial 6 5,9% 

Ikut keluarga 6 5,9% 

Jumlah 101 100% 

 

Untuk alasan memiliki dan tidak memiliki asuransi jiwa, 101 

responden menajawab dengan rincian 61 responden yang tidak memiliki 

asuransi jiwa dengan alasan belum menjadi prioritas ada 27 orang, sudah 

memiliki jaminan (seperti asuransi dari kantor, BPJS, KPR) sebanyak 10 

orang, masalah pada budget sebanyak 7 orang, faktor belum percaya asuransi 

dan agennya karena klaim sulit dan takut ditipu sebanyak 8 orang, serta 6 

orang yang masih belum tahu mengenai manfaat asuransi jiwa dan 3 orang 

lainnya belum mendaftar karena belum ditawarkan asuransi jiwa. Dari 40 

responden yang memiliki asuransi jiwa, 26 orang menjawab untuk berjaga-

jaga menghadapi risiko, 2 orang menjawab untuk investasi, 6 orang lainnya 

berpendapat untuk proteksi keuangan, dan 6 orang lainnya berpendapat 

karena sudah didaftarkan asuransi bersama keluarga.  Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa masih kurangya penggunaan asuransi jiwa di 

masyarakat, terlepas manfaat yang dapat diberikan asuransi jiwa ternyata 

beberapa faktor juga berpengaruh pada keputusan seseorang dalam 

memiliki/belum memiliki asuransi jiwa. 
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Tabel 3.5 Alasan Pentingnya Sosialisasi Asuransi Jiwa 

Apakah menurut anda sosialiasi mengenai asuransi jiwa itu penting ? jelaskan 

Jawaban dan alasan Jumlah Persentase 

Penting 

Untuk tahu mengenai 

informasi mengenai 

asuransi jiwa 

71 70,2% 

Tanpa alasan 6 5,9% 

Lumayan penting 1 1% 

Netral 

Netral, cukup penting, 

mungkin, sepertinya 

10 9,9% 

Tidak penting 

Tidak dapat manfaat, 

tidak penting 

9 8,9% 

Tanpa alasan 4 4% 

Jumlah 101 100% 

 

 Sedangkan untuk mengenai sosialisasi asuransi jiwa dengan 101 

responden, 77 diantaranya berpendapat bahwa sosialisasi mengenai asuransi 

jiwa penting untuk menambah pengetahuan masyarakat (tujuan, manfaat, 

prosedur, jenis asuransi jiwa) sedangkan 10 orang berpendapat netral, dan 9 
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orang sisanya berpendapat bahwa sosialiasi tidak penting berdasarkan alasan 

tidak mendapat manfaat, asuransi tidak penting dan tergantung pola pikir 

seseorang dan 4 lainnya memilih tidak tanpa alasan. 

3.1.2 Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber-narasumber yang di 

dunia perasuransian, mulai dari agen hingga Dewan Asuransi Indonesia dan 

Asosisasi Asuransi Jiwa Indonesia. Dengan topik pertanyaan seputar cara 

mendapatkan kepercayaan dari nasabah/calon nasabah, dengan agen asuransi 

jiwa, perkembangan dan pertumbuhan asuransi di Indonesia dengan Dewan 

Asuransi Indonesia (DAI) serta perkembangan, pertumbuhan serta peran 

asuransi jiwa bagi negara dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). 

Penulis menggunakan teknis, wawancara tersturktur, dan daftar pertanyaan 

telah dibuat sebelum melakukan wawancara dengan narasumber sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Sementara untuk mencatat hasil 

wawancara, penulis mencatat langsung dan melalui pencatatan melalui 

rekaman (untuk wawancara dengan agen asuransi jiwa), sedangkan untuk 

wawancara dengan Dewan Asuransi Indonesia dan Asosiasi Asuransi Jiwa 

Indonesia, penulis melakukan wawancara via email diakrenakan narasumber 

yang sedang bertugas diluar kota.  
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3.1.2.1 Wawancara Dengan Agen Asuransi 

Penulis melakukan teknik pengumpulan data lewat wawancara  terstruktur 

terhadap salah satu agen asuransi jiwa bernama Paulus Handoko, Associate 

Agency Manager di Miracle Agency PT. Prudential Life Insurance. Untuk 

mendapatkan data mengenai cara mendapatkan kepercayaan dari calon 

tertanggung/nasabah yang akan membeli asuransi jiwa. Wawancara 

dilaksanakan di Sahid Sudirman Center, Lt. 53, Jalan Jendral Sudirman Kav. 

86 ,Jakarta Selatan pada hari Jumat 21 Februari 2019 jam 14.00-15.00. 

Paulus sendiri sekarang telah dipercaya 70 orang nasabah dengan rentang 

usia 20-50 an tahun dalam menjalankan pekerjaannya sebagai agen asuransi 

jiwa.  

     Dia mengatakan bahwa pangsa pasarnya didapat lewat komunitas 

yang ia masuki seperti dari komunitas di lingkungan gereja, tempat gym, 

hingga olahraga basket. Lewat wawancara ini, Paulus menjelaskan bahwa 

untuk mendapatkan trust/kepercayaan dari calon tertanggung/nasabah adalah 

tentunya dengan berani membranding diri mengenai identitasnya sebagai 

agen asuransi jiwa, tidak selalu  berbicara mengenai produk asuransi jiwa, 

namun lebih menggali kepada kebutuhan calon tertanggung lewat topik-

topik pembicaraan sederhana seperti seputar hobi, keluarga dan pekerjaan. 

Dari topik pembicaraan tadi, profil mengenai calon nasabah dan nasabah 

dapat diketahui seperti sifat, kepribadian dalam kehidupan kesehariannya. 

Sedangkan menurutnya hal–hal yang mempengaruhi calon nasabah untuk 
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mengambil polis asuransi dipengaruhi oleh hal-hal seperti budget, agen dan 

needs nya, kebanyakan yang ia temui adalah mengenai needs dan budget.  

Untuk calon nasabah yang masih ragu/belu membutuhkan asuransi, 

biasanya dia akan bercerita mengenai pengalaman klaim yang dialaminya 

dengan bukti klaim serta mengingatkan kembali akan risiko yang mungkin 

saja terjadi (bukan dalam konteks menakuti dan sebagainya), guna 

meningkatkan kepercayaan calon nasabah terhadap sang agen, karena 

dengan hal seperti inilah calon tertanggung akan semakin percaya bahwa 

agennya adalah agen yang dapat diandalkan saat dibutuhkan. Sedangkan 

untuk soal budget, setiap orang memiliki standarnya masing-masing, maka 

dari itu juga perlu dilakukan negosisasi terkait biaya premi dari pihak agen 

dan calon tertanggungnya/ calon nasabahnya, yang tentunya juga 

produknya sudah disesuaikan dengan kebutuhannya calon tertanggung/ 

calon nasabah. Meskipun banyak calon nasabah juga yang belum 

mengambil polis asuransi kepadanya, setidaknya dia sudah menekankan 

pentingnya memiliki asuransi. Paulus juga menekankan bahwa kunci 

kepercayaan antar nasabah dan agennya adalah soal hubungan. Seberapa 

dekat sang agen dengan calon nasabah dan nasabah.  

Menanggapi isu-isu dan pemberitaan miring mengenai asuransi 

jiwa dan agennya yang terkadang dicap sebagai “penipu” dan sebagainya. 

Paulus berpendapat bahwa sebenarnya hal-hal seperti itu kembali lagi 

kepada diri sang agen. Bagaimana sang agen menilai dirinya, jika niatnya 

memang melakukan pekerjaan sepenuh hati dan tanggung jawab maka 
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hasil positif pun yang  didapat dan sebaliknya. Baik nasabah dan calon 

nasabah diperlakukan dengan sama. Dengan melakukan janji temu untuk 

sekedar bersilahturahmi dengan calon nasabah maupun nasabah, biasanya 

datang ke rumah nasabah dan calon nasabah dengan membawakan 

makanan seperti donat. Maka dari itu, ia juga menenkankan  pentinngnya 

menjaga hubungan dengan para nasabah dan calon  nasabah seperti 

pertemanan. 

Menjaga hubungan dengan nasabah lama misalnya, tentu akan 

menghindarkan dirinya dari citra agen dan asuransi jiwa yang terkadang  

dicap buruk hingga polis nasabah tersebut minta untuk ditutup, 

bersilaturahmi, hadir ketika nasabah membutuhkannya (misal untuk 

mengurus klaim keluar rumah sakit dan meninggal), dengan tujuan juga 

guna mendapatkan referensi calon nasabah baru dari nasabahnya yang lama. 

Menurutnya nasabah adalah tanggung jawab seorang agen bukan tentang 

besarnya komisi yang didapat, melainkan harus dilayani dengan baik apapun 

kondisinya dan berapa besar pun premi yang dibayarkan menurutnya 

pelayanannya tetap sama tidak membeda-bedakan. Dalam wawancara ini 

didpatkan bahwa hubungan agen dan nasabah seharusnya hubungan jangka 

panjang karena agen berperan penting bukan dalam segi penjualan produk 

saja namun juga melayani nasabah dengan baik, saat dibutuhkan, tidak 

sekedar semata-mata hanya bertujuan mendapatkan komisi. Dan dari 

hubungan yang baik, tidak menutup kemungkinan bahwa sang agen akan 
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mendapat referensi untuk menambah nasabah baru dari nasabah yang 

dilayaninya.  

 

Gambar 3.1 Wawancara Dengan Agen Asuransi Jiwa (Paulus Handoko) 

 

3.1.2.2 Wawancara Dengan Dewan Asuransi Indonesia 

Penulis juga melakukan wawancara dengan Dewan Anggota 

Asuransi Indonesia (DAI). Topik yang dibahas dalam wawancara ini 

adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan asuransi di Indonesia. 

Lewat Direktur Eksekutif Dewan Asuransi Jiwa Indonesia yang bernama 

Dody A. S. Dalimunthe.  Penulis melakukan wawancara terstruktur, 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Wawancara 

dilakukan via email yang jawabannya dikirmkan lewat email sekertariat 

Dewan Asuransi Indonesia pada tanggal 4 Maret 2019 dikarenakan Bapak 

Dody A. S. Dalimunthe sedang memiliki jadwal yang padat dan tugas 

diluar kota. 

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan, beliau mengatakan 

bahwa jika pertumbuhan asuransi di Indonesia berdasarkan data terakhir di 
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tahun 2017 dilihat dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), mengalami 

peningkatan sebesar 9,53% dari 12.406,8 triliun rupiah di tahun 2016 

menjadi 13.558,8 triliun rupiah di tahun 2017. Dari penerimaan premi 

bruto industri asuransi mengalami peningkatan 12,7 % dari 361,78 triliun 

rupiah di tahun 2016 menjadi 407,7 triliun rupiah di tahun 2017, dengan 

pertumbuhan rasio antara premi bruto dengan PDB yang awalnya 2,92% 

pada 2016 menjadi 3% pada 2017. Sedangkan, pertumbuhan rata-rata 

premi bruto dari lima tahun dengan perhitungan Compounded Annual 

Growth Rate (CAGR), dengan perbandingan jumlah premi bruto dengan 

jumlah penduduk Indonesia di tahun 2017 sebesar, 261,9 juta jiwa, akan 

diperoleh rata-rata pengeluaran dana yang digunakan tiap orang untuk 

membayar premi asuransi sebesar 1.556.711 rupiah, sedangkan yang 

membayarmemiliki asuransi di Indonesia hanya 1,7%. Berdasarkan data 

tersebut memang ada pertumbuhan asuransi dari tahun ke tahunnya namun 

dalam jumlah yang kecil jika dilihat berdasarkan PDB dan jumlah 

masyarakat yang memilki asuransi. 

Beliau juga menjelaskan bahwa asuransi juga memiliki peran 

sebagai menjadi pendapatan bagi negara, terutama dari sektor pajak, serta 

dari hasil investasi dari premi yang diterima. Lalu, dapat digunakan juga 

untuk mengendalikan/meminimalisir kerugian dan pendapatan dari sektor 

asuransi juga berperan dalam merangsang pertumbuhan usaha, serta 

mempercepat pemulihan perekonomian akibat bencana. Dari semua 

industri asuransi yang ada di Indonesia, berdasarkan Otoritas Jasa 
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Keuangan (OJK), industri asuransi jiwa yang paling banyak dalam 

menyumbang pendapatan bagi negara (PDB). Beliau menjelaskan bahwa 

asuransi jiwa memiliki objek berupa kemampuan seseorang dalam 

memperoleh pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan objek 

pertanggungan yang dimiliki perusahaan asuransi umum yang nilainya 

dapat diketahui. Jumlah premi yang lebih besar dibandingkan premi 

asuransi umum, lalu masa pertanggungan yang relatif lama jika 

dibandingkan dengan asuransi umum yang rata-rata hanya satu tahun saja. 

Sedangkan, untuk jumlah ideal pemilik polis dalam suatu negara, 

khususnya di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa satu orang setidaknya 

memiliki satu polis asuransi, mengingat risiko yang dapat terjadi dan 

menyebabkan kerugian secara finansial, sedangkan untuk jumlah pastinya 

tidak harus sama dengan negara lain. Namun, beliau menambahkan bahwa 

yang harus dilakukan adalah berkaca dari negara-negara maju terkait 

proteksi asuransi yang mereka miliki baik yang wajib maupun yang tidak. 

Menurut beliau, masih banyaknya orang yang belum memiliki asuransi 

disebabkan oleh tiga hal, yang pertama yaitu kurangnya pemahaman, 

pengetahuan dan keyakinan mengenai asuransi (manfaat, fitur, hak dan 

kewajiban mengenai produk) dan kurangnya keterampilan dalam 

menggunakan jasa keuangan khususnya asuransi (menggunakan produk 

asuransi yang tidak sesuai/tidak diperlukan). Kedua dipengaruhi oleh 

pendapatan masyarakat yang masih rendah dan yang ketiga belum 

menganggap asuransi sebagai kebutuhan pokok. 
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Mengenai pemberitaan miring yang seringkali menimpa industri 

asuransi, beliau juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, Dewan 

Asuransi Indonesia lewat asosiasi-asosiasi dibawahnya serta perusahaan 

yang bersangkutan sudah memberikan pelatihan, pendidikan serta 

sertifikasi terhadap tenaga pemasar dari perusahaan asuransi, agar menjual 

produk asuransi sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Lalu, ada 

juga badan khusus independen yang dibentuk oleh Dewan Asuransi 

Indonesia (DAI) yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia 

(BMAI) dan layanan konsumen yang dibentuk OJK sebagai pengawas, 

sebagai instrumen yang dapat membantu masyarakat apabila terjadi 

sengketa. Sedangkan dalam mengembalikan citra buruk asuransi di 

masyarkat, DAI dan asosiasi dibawahnya melakukan edukasi dan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai asuransi dan mekanismenya, 

bertujuan menambah pemahaman masyarakat dengan harapan tidak ada 

lagi kasus penipuan dan masyarakat yang merasa ditipu. Untuk kegiatan 

edukasi dan sosialiasi mengenai asuransi ini dilakukan Dewan Asuransi 

Indonesia (DAI) sejak tahun 2006, lewat hari asuransi Indonesia, dengan 

acara seperti talkshow, seminar, fun walk, fun bike, karnaval, kampanye, 

donor darah serta kegiatan Insurance Goes to Campus, seminar yang 

dilakukan di SMA, pondok pesantren dan pergutuan tinggi di seluruh 

Indonesia yang bertujuan mengedukasi baik dari guru, dosen, mahasiswa, 

siswa hingga masyarakat umum. 
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3.1.2.3 Wawancara Dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia 

Penulis melakukan sesi wawancara dengan Asosiasi Asuransi Jiwa 

Indonesia di rumah AAJI yang berlokasi di Jalan Talang Betutu No. 17, 

Tanah Abang,  Jakarta Pusat. Wawancara dilaksasnakan pada hari Kamis, 

28 Maret 2019 pukul 14.00-15.00. Narasumber dari wawancara ini adalah 

Direktur Eksekutif AAJI yang bernama Togar Pasaribu. Dalam wawancara 

ini topik yang dibahas adalah mengenai perkembangan dan pertumbuhan 

asuransi jiwa dari perspektif asosiasi yang menaungi perusahaan asuransi 

jiwa di Indonesia. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, beliau mengartikan asuransi 

jiwa adalah pelindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomi atas 

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Beliau juga 

menganalogikan asuransi jiwa seperti sebuah surat cinta seorang 

ayah/suami kepada keluarganya, mahar untuk meminang seorang gadis, 

payung didalam rumah dan sebuah pelampung yang ada di kapal dan 

pesawat,  terlebih dua contoh terakhir yang memiliki arti bahwa benda 

tersebut akan berguna pada saat dibutuhkan namun tidak akan terpikirkan 

pada saat situasi aman, sama seperti asuransi jiwa yang dapat diandalkan 

saat ada situasi yang tidak diinginkan terjadi. 

Sedangkan untuk peran terhadap pendapatan negara, asuransi jiwa 

berperan penting pada hal perpajakan. Semisal di tahun 2018 lalu dimana 

pajak penghasilan dari sektor industri asuransi jiwa sebesar 2,61 triliun 

rupiah dan 14,4 % dana pengelolaan investasi industri tersebut 
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ditempatkan di Surat Berharga Negara. Jumlah tertanggung pada 2018 

yang dicatatatkan AAJI adalah sebesar 53,86 juta jiwa. Dari sisi rata-rata 

pertumbuhan pendapatan dari periode 2014 – 2018 yang tercatat adalah 

sebesar 5,3 % dengan pertumbuhan pendaptan paling banyak di tahun 

2016 sebesar 49,6% dan dari sisi pertumbuhan jumlah tertanggung dari 

periode 2013-2017, yang paling banyak ada di tahun 2016 dengan 

pertumbuhan sebesar 8,6%. Untuk tahun 2019 sendiri target pertumbuhan 

tertanggung asuransi jiwa adalah 7,9%. 

 Menurut beliau juga faktor-faktor yang mendorong seseorang 

untuk memiliki asuransi jiwa adalah pemahaman mengenai manfaat, 

penghasilan/tabungan yang cukup, sudah memiliki tanggungan (istri dan 

anak), mempersiapkan dana pensiun dan untuk keperluan investasi. Pada 

dasarnya juga setiap orang berhak memiliki polis asuransi jiwa, namun hal 

yang berpengaruh terehadap biaya preminya adalah kondisi kesehatan, 

hobi, pekerjaan, usia, jenis kelamin serta kebiasaan. Beliau juga 

menambahkan waktu yang tepat untuk memiliki polis asuransi jiwa adalah 

sedari usia muda/produktif (sudah memiliki pekerjaan), dan penghasilan 

karena usia berpengaruh terhadap biaya premi yang dibayarkan, yang akan 

disesuaikan dengan pilihan produk yang dipilih.  

Beliau juga menambahkan apabila ada seseorang calon nasabah 

yang mencari agen terpercaya salah satunya adalah memiliki lisensi agen 

dari AAJI. Sedangkan untuk calon nasabah, beliau meminta agar setiap 

formulir harus diisi dengan benar, jujur dan lengkap dan membaca tata 
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cara klaim, nomor kontak dan persyaratan yang tercantum pada polis agar 

tidak terjadi kesalahpahaman antar dua pihak (perushaaan dan nasabah). 

Sedangkan mengenai hal-hal seperti biaya yang ada pada sebuah polis 

asuransi jiwa. Beliau memaparkan bahwa ada biaya-biaya seperti komisi 

agen, biaya seleksi, biaya cetak polis, biaya penagihan, biaya administrasi 

untuk pemeliharaan polis. 

Beliau juga menanggapi mengenai image buruk dari asuransi jwia 

di masyarakat, menurutnya hal ini disebabkan adanya kesalahpahaman 

antara perusahaan dan pemegang polis yang tidak bisa dihindari. Namun 

yang dapat dilakukan terutama untuk pemegang polis adalah harus paham 

mengenai hak dan kewajibannya, serta informasi yang disajikan harus detil 

terkait kontrak yang tetera, sedangkan untuk kasus klaim yang tidak 

dibayarkan itu merupakan hak dari perusahaan untuk menolak namun 

penolakan terjadi apabila ada pengajuan klaim tersebut tidak sesuai 

dengan kontrak polis yang berlaku dan perusahaan juga berkewajiban 

untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk 

asuransi jiwa dan kontraknya.  

Sementara untuk alasan orang masih banyak belum memiliki 

asuransi jiwa, beliau berpendapat bahwa masih kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai pentingnya memiliki asuransi jiwa. Beliau 

menambahkan bahwa masih harus dilakukan sosialisasi kepada 

masyarakat, dan hal tersebut menjadi penting karena tugas AAJI sendiri 

salah satunya adalah menambah pemahaman dan pandangan masyarakat 
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mengenai asuransi jiwa lewat sosialiasi lewat Insurance Day dan Seminar 

Nasional Imurance Goes To Campus yang dilakukan setiap tahunnya 

seacara rutin. Terakhir, beliau menambahkan bahwa asuransi jiwa dapat 

berperan lebih dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia lewat 

perlindungan finansial dari risiko kehidupan. Beliau juga berharap bahwa 

asuransi jiwa dapat mencerdaskan masyrakat terutama pada hal 

pengelolaan keuangan, dengan bantuan pemerintah kedepannya untuk ikut 

mengampanyekan pemahaman mengenai asuransi jiwa seperti kampanye 

BPJS Kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

Gambar 3.2 Wawancara Dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi 

Jiwa Indonesia (Togar Pasaribu) 

3.1.3 Focus Group Discussion 

Penulis juga melakukan Focus Group Discussion dengan beranggotakan 4 

orang dengan tujuan mendapatkan pendapat dari sudut pandang orang-orang 

yang telah memiliki polis asuransi jiwa dan yang belum memiliki asuransi 

jiwa dalam suatu kelompok. Untuk teknis mini focus group discussion, penulis 

memilih 4 orang anggota yang berkisar diantara usia 20-40 tahun, gender laki-

laki dan perempuan, baik yang sudah memiliki asuransi jiwa dan yang belum 

memiliki asuaransi jiwa dan yang sudah bekerja/memiliki penghasilan, serta 
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berdomisili di Jabodetabek. Penulis melakukan focus group discussion dengan 

empat orang anggota, dengan semuanya sudah memiliki pekerjaan (akuntan 

pajak, project manager, admin finance, serta freelance programmer), usia dari 

rentang 20-40 tahun, domisili Jabodetabek, serta masing-masing anggota 

berdasarkan kepemilikan mereka akan polis asuransi jiwa (dua orang) dan 

yang belum memiliki asuransi jiwa (dua orang). Tujuan dari diadakannya 

Focus Group Discussion ini adalah untuk mengetahui pandangan dari para 

partisipan/anggota mengenai asuransi jiwa. Focus Group Discussion ini 

diadakan pada hari Kamis 21 Februari 2019 di Dunkin Donuts, Gading 

Serpong, Tangerang, jam 19.00-20.00.  

     Dennis, seorang akuntan pajak di perusahaan swasta, Jordi, 22 tahun, 

seorang freelance programmer. Dedeh, 36 tahun seorang project manager, 

mahasiswa pascasarjana dan Bila, 20 tahun seorang admin finance dan juga 

mahasiswa. Penulis menanyakan beberapa pertanyaan mulai dari profil, 

hingga pandangan mereka masing-masing mengenai asuransi jiwa, dari 

anggota yang memiliki asuransi jiwa dan yang belum memiliki asuransi jiwa. 

Dari semua anggota, hanya Dennis dan Dedeh yang telah memiliki 

polis asuransi jiwa, Dennis beralasan memiliki asuransi jiwa untuk berjaga-

jaga apabila terjadi risiko serta jika suatu hari ia sakit dan membutuhkan dana 

yang cukup besar, dari asuransi dapat digunakan, dia menceritakan juga 

sempat tidak memiliki asuransi jiwa karena faktor agen yang “nakal”, karena 

tidak ada saat dibutuhkan, akhirnya dia menutup polisnya dengan agen 

tersebut, serta ada faktor kebutuhan yang mendesak juga yang membuat 
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pembayaran premi terganggu, sebelum pada akhirnya masuk asuransi jiwa 

dengan seluruh keluarganya. Dedeh berpendapat bahwa asuransi jiwa yang 

dimilikinya saat ini dapat digunakan oleh anaknya apabila terjadi sesuatu 

kepadanya, karena ia sendiri telah merasakan manfaatnya ketika suaminya 

meninggal, ia mendapatkan uang pertanggungan meskipun jumlahnya tidak 

sebesar yang tertera pada kontraknya, karena agennya beralasan ada 

pemotongan atas biaya-biaya lain yang tidak disebutkan kepadanya. 

Sedangkan untuk yang belum memiliki asuransi jiwa, seperti Jordi dan Bila, 

Jordi berpendapat bahwa dirinya masih belum membutuhkan asuransi jiwa, 

karena ia masih belum membutuhkan asuransi jiwa serta mengatakan masih 

rutin untuk melakukan check up ke dokter setiap beberapa bulan sekali, namun 

tidak menutup kemungkinan saat dia sudah memiiki keluarga nanti, dia akan 

membeli polis asuransi jiwa, sedangkan untuk Bila, terkendala dari sisi 

budget/biaya mengenai biaya premi asuransi yang menurutnya cukup tinggi. 

  Untuk pengetahuan mereka di bidang asuransi jiwa, Dedeh dan 

Dennis mendapatkan informasi mengenai asuransi jiwa lewat teman dan 

keluarga, sedangkan Jordi mengaku bahwa dia mencari informasi mengenai 

asuransi jiwa lewat website, iklan, sedangkan Bila mendapatkan informasi 

mengenai asuransi jiwa lewat teman dan media sosial. Saat penulis 

menanyakan mengenai pengetahuan mengenai manfaat asuransi jiwa, semua 

anggota menjawab bahwa mereka mengetahui mengenai manfaat asuransi 

jiwa seperti uang pertanggungan, untuk menghadapi risiko, untuk membayar 

hutang, untuk keperluan kesehatan dan lain-lainnya.  Lalu, penulis 
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menanyakan perlu/tidaknya diadakannnya sosialisasi asuransi jiwa, Dennis 

menjawab bahwa sosialisasi tentang asuransi jiwa itu penting tidak penting, 

karena faktor kurang meleknya teknologi pada masyarakat namun apabila 

tetap dilakukan sosialisasi harus bersikap netral/ lewat organisasi yang resmi, 

dan tidak mempromosikan salah satu perusahaan asuransi jiwa, Dedeh 

berpendapat bahwa sah-sah saja untuk sosialisasi asuransi jiwa untuk 

mengetahui manfaat serta tujuan dari memiliki asuransi jiwa kepada 

masyarakat, untuk membuka pikiran masyarakat mengenai asuransi jiwa 

karena menurutnya masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai 

asuransi jiwa, sedangkan Jordi bependapat bahwa sosialisasi asuransi jiwa itu 

penting, namun harus tepat pada target dan kebutuhannya. Lalu, Bila 

mengatakan bahwa sosialisasi itu penting, tapi harus dikemas dengan visual 

yang karena informasi dapat disampaikan dengan visual yang menarik. 

  Lalu untuk alokasi dari pendapatan untuk membayar premi 

asuransi jiwa, semua anggota memiliki jawabannya masing-masing, msisalnya 

Dedeh, dia berpendapat bahwa alokasi pendapatan untuk membayar asuransi 

jiwa, selama menjadi nasabah hingga sekarang ialah sebesar 5-10%, 

sedangkan Dennis juga berpendapat 5-10% namun juga harus dilihat dari 

manfaat yang didapat,jika terlalu besar dan tidak mampu bayarnya, akan jadi 

beban sedangkan jika terlalu kecil manfaatnya yang harusnya didapat malah 

tidak dapat dirasakan, jadi harus pas dengan budget serta kebutuhannya juga, 

lalu Bila berpendapat jika 10% dari pendapatannya dirasa cukup untuk 

membayar premi asuransi jiwa, Lalu, Jordi berpendapat bahwa tergantung 
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manfaat yang didapat, jika manfaatnya bagus dan worth it 20-30% pun tidak 

masalah dan mungkin saja juga hanya 5% dari pendapatannya yang 

dibayarkan untuk premi asuransi jiwa jika memang manfaatnya kecil.  

  Sedangkan untuk ahli waris setiap anggota juga berbeda-beda, 

seperti Dedeh yang akan memilki ahli waris yaitu anak sulungnya terhadap 

uang pertanggungan seandainya terjadi risiko dan uang tersebut dapat 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Dennis, akan memilih 

kakak/adiknya sebagai ahli waris seandainya terjadi risiko terhadapnya. Jordi 

berpendapat bahwa ahli waris yang tepat adalah anggota keluarganya, namun 

kepada orang yang pandai mengelola keuangan, agar uang pertanggungannya 

saat keluar dapat digunakan dengan baik dan benar dan Bila berpendapat, 

bahwa uang pertanggungannya akan diberikan kepada orangtua, khususnya 

ibunya, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari 

focus group discussion didapatkan kesimpulan bahwa setiap orang, baik yang 

memiliki polis asuransi jiwa dan yang belum memiliki prioritas yang berbeda-

beda, juga dengan pandangan mereka mengenai asuransi jiwa berdasarkan 

pengalaman masing-masing. 

 

Gambar 3.4 Mini Focus Group Discussion dengan Anggota yang Sudah Memiliki 

Polis Asuransi Jiwa dan yang Belum Memiliki Asuransi Jiwa 

Perancangan Kampanye Sosial..., Patrick, FSD UMN, 2019



 

85 

 

3.1.4  Studi Existing 

Tabel 3.7 Studi Existing 

 

 

 

 

Nama 

Kampan

ye 

Life Insurance Month 

Awareness 

Get Life Love Life Insurance Day 

Organisa

si  

Life Happens (Organisasi 

Non Profit) 

Insurance 

Association of Sri 

Lanka 

Dewan Asuransi 

Indonesia, Asosiasi 

Asuransi Umum 

Indonesia & 

Asosiasi Asuransi 

Jiwa Indonesia 

Tujuan 

Kampan

ye 

Meningkatkan awareness 

masyarakat mengenai 

asuransi jiwa 

Meningkatkan 

jumlah tertanggung 

asuransi jiwa di Sri 

Lanka 

Meningkatkan 

awareness 

masyarakat 

mengenai asuransi 

Target 

Kampan

ye 

Warga Amerika Serikat Warga Sri Lanka Warga Indonesia 

usia dewasa dan 

muda 
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Logo 

Kampan

ye  

  

Periode 

Kampan

ye 

Setiap Bulan September 1-30 September 

2016 

Setiap Bulan 

Oktober-November 

Media video, media sosial 

(Facebook, Instagram, 

Twitter, Pinterest), 

website. 

Video, media sosial 

(Facebook), website. 

Poster, media massa, 

cetak dan online, e-

commerce, 

merchandise. 

Visual Foto, Vector, video Foto, video Foto, vector 

Analisis SWOT 

Strength Kampanye ini didukung oleh 

perusahaan-perusahaan 

asuransi jiwa  yang 

beroperasi di Amerika 

Serikat, meskoipun 

penyelnggaranya adalah 

organisasi non profit dan 

Memiliki konten yang 

ditampilkan secara konsisten  

Kampanye yang 

dilakukan tidak 

hanya ada pada 

media sosial 

lewat video dan 

kompetisi foto 

berhadiah uang 

tunai, namun 

juga sosialisasi 

Kampanye yang 

dilakukan 

menjangkau 

masyarakat secara 

langsung dengan 

kegiatan-kegiatan 

menarik selain 

seminar seperti fun 

walk, fun run dengan 
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untuk meningkatkan 

awareness terutama pada 

media sosial Instagram dan 

Youtube dengan feeds dan 

video singkat. Meskipun 

puncak kampanye untuk 

asuransi jiwa didengungkan 

di bulan September.  

kepada 

masyarakat 

secara langsung, 

didikuti dengan 

penggunaan 

merchandise 

seperti seragam 

yang digunakan 

oleh panitia. 

penggunaan 

merchandise mulai 

dari seragam dan 

merchandise lain 

seperti pena, buku 

kegiatan dan goodie 

bag yang  dapat 

meningkatkan 

antusias masyarakat 

dengan acara-acara 

yang disajikan dan 

narasumber 

terpercaya dari 

perusahaan-

perusahan yang 

bernaung di bawah 

asosiasi yang 

bersangkutan.  

Weaknes

s 

Tidak adanya kegiatan 

sosialiasi yang dilakukan 

secara langsung, hanya 

dilakukan lewat media sosial 

saja  Penggunaan warna pada 

Kampanye ini 

tidak rutin 

dilakukan setiap 

tahun, hanya 

pada tahun 2016 

Tidak adanya 

kampanye yang 

dilakukan lewat 

konten pada media 

sosial, serta tidak 
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media sosial tidak konsisten 

dengan identitas visual yang 

ada pada website dan logo 

kampanye. 

saja dan tahun 

selanjutnya tidak 

ada kampanye 

yang dilakukan, 

serta masih 

kurangnya 

penggunaan 

media sosial 

secara optimal 

karena berfokus 

di Facebook saja 

dan tampilan 

yang masih 

kurang menarik 

dari website 

asosiasi dan 

informasi yang 

ditampilkan 

masih minim 

adanya video dan  

promosi kegiatan 

yang akan dilakukan. 

Hanya ada pada 

media massa baik 

cetak dan media 

online.  

Opportu

nities 

Pengembangan kegiatan 

sosialisasi yang dapat 

dilakukan secara langsung 

dan kegiatan  menarik 

Kerjasama 

dengan publik 

figur terkenal 

yang mungkin 

Bersifat netral dan 

tidak 

mempromosikan 

salah satu 
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lainnya yang dapat 

mendongkrak popularitas 

kampanye tersebut dan 

menjangkau target yang 

lebih luas lagi. 

dapat membuat 

kampanye ini 

semakin dikenal 

dan membuat 

kampanye yang 

dapat dilakukan 

secara rutin 

setiap tahunnya. 

perusahaan, 

banyaknya kegiatan 

yang menarik dapat 

menjangkau target 

yang lebih luas misal 

fun run dan fun bike 

yang dapat diikuti 

oleh peserta yang 

berasal dari kalangan 

muda. Membuat  

website sendiri dan 

akun media sosial 

seperti Instagram, 

Facebook dan 

Twitter yang dapat 

menjangkau banyak 

audiens. Serta 

kerjasama dengan 

beberapa pihak 

seperti publik figure 

atau pihak 

pemerintah yang 

dapat mendongkrak 
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popularitas 

kampanye 

Threats Tidak masksimalnya 

kegiatan kampanye yang 

dilakukan pada media sosial, 

sehingga informasi yang 

diterima hanya ringkas 

karena tidak adanya tindakan 

tanya jawab secara langsung 

apabila ada yang kurang 

dipahami (misal bertanya 

kepada narsumber yang 

terpercaya), karena informasi 

yang disajikan juga hanya 

secara ringkas. 

Karena tidak 

konsistennya 

kampanye yang 

dilaksanakan, 

dikahwatirkan 

pesan yang 

disampaikan 

tidak dapat di 

ingat secara 

maksimal oleh  

peserta pada 

kampanye 

sebelumnya. 

Adanya kampanye 

dengan kegiatan 

serupa yang 

dilakukan oleh 

perusahaan asuransi 

jiwa. Kampanye 

yang dilakukan 

mengenai asuransi 

secara umum 

meliputi asuransi 

umum dan jiwa, 

dikhawatirkan dapat 

membuat bingung 

peserta akan materi 

yang disampaikan 

pada periode yang 

sama. 
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3.1.4.1 Hasil Analisis Studi Existing 

Dari kampanye-kampanye yang telah ada, didapatkan beberapa poin 

kesimpulan yaitu: 

a. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dari konten 

yang disampaikan secara cepat, namun feedback yang diberikan belum 

tentu didapat secara langsung, sedangkan sosialisasi yang dilakukan secara 

langsung dapat mendapat feedback secara langsung di lapangan. 

b. Penggunaan visual (gambar, teks, warna) pada video/poster sangat 

mendukung pesan yang ingin disampaikan, dengan menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti oleh audiens. 

c. Penyampaian kampanye yang didukung oleh pihak mengayomi 

perusahaan-perusahaan yang beroperasi, seperti Asosasi asuransi jiwa  dan 

organisasi non profit yang bertindak netral dan tidak mempromosikan 

salah satu perusahaan. 

d. Pelaksanaan kegiatan yang menarik di lapangan akan membuat peserta 

lebih antusias dan tidak membosankan sehingga pesan yang akan 

disampaikan lebih dapat diterima dengan baik. 

 

3.2 Metode Perancangan 

Penulis menggunakan model perancangan kampanye milik Ostegaard, yang 

meliputi langkah-langkah seperti identifikasi masalah, mencari sumber masalah 

secara faktual, serta hubungan sebab-akibatnya dengan data-data yang 

mendukung. Dalam perancangan kampanye sosial pentingya memiliki asuransi 
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jiwa ini, penulis mencari data-data seputar pertumbuhan asuransi jiwa di 

Indonesia, tingkat pengguna asuransi secara umum dan asuransi jiwa di Indonesia 

serta penyebab kurangnya minat masyarakat terhadap asuransi jiwa, serta dengan 

data dari kuesioner, focus group discussion serta wawancara dengan narasumber 

ahli. 

Setelah pemgumpulan data selesai dilanjutkan dengan pengelolaan 

kampanye, yang meliputi perancangan (proses kreatif seperti membuat video dan 

media sekunder lalinnya serta perencanaan mengenai konten yang akan disajikan), 

pelaksanaan (mempublikasikan kampanye di media yang dipilih) dan evaluasi 

kampanye. Identifikasi karakterisitik dari audiens, pesan, saluran dan penyampai 

pesan yang hendak digunakan, misal dalam perancangan ini penulis menentukan 

target audiens yang memiliki rentang usia 20-30 tahun, memiliki pekerjaan dan 

penghasilan diatas upah minimum regional Jakarta. Pesan yang disampaikan yaitu 

memiliki polis asuransi jiwa sebagai langkah awal jika terjadi risiko yang 

mengakibatkan kerugian secara finansial dan informasi-informasi tambahan 

penting lainnya. Dari segi saluran yang digunakan adalah media sosial seperti 

Youtube dan Instagram, dengan karya berupa video motion graphic sebagai 

penyampai pesannya. 

 Dari pesan yang disampaikan kepada audiens diharapkan menjadi 

pengetahuan tambahan yang dapat merubah pandangan masyarakat mengenai 

asuransi jiwa dan lebih merasa perlu dengan memiliki polis asuransi jiwa, beserta 

informasi penting lainnya seputar asuransi jiwa. Masuk ke tahap akhir yaitu 

evaluasi hasil kampanye yang dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai 
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sejauh mana tingkat efektivitas kampanye yang dilakukan terhadap perubahan 

yang terjadi dalam mengurangi masalah yang ada.  
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