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ABSTRAK 

Rahmawati, Azizah. Strategi Promosi Berbasis Edukasi (Studi pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo). Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Iza Hanifuddin, 

Ph.D. 

 

Kata Kunci: Strategi, Promosi, Edukasi. 

 

 Dalam perkembangan dan kondisi zaman yang semakin maju ini, tuntutan 

masyarakat semakin meningkat terhadap pengetahuan bertransaksi di bank syariah 

semakin tinggi, termasuk tuntutan terhadap pengetahuan layanan produk dan jasa 

perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih yakin perbankan 

syariah mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan masa depan. 

Dalam konteks inilah beberapa perbankan syariah berupaya menerapkan strategi 

promosi berbasis edukasi, berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat 

bertransaksi di bank syariah. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui secara kritis dan mendalam 

pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi pada bank syariah, (2) mendalami 

secara kritis bank syariah menggunakan strategi promosi berbasis edukasi, (3) 

mendapatkan gambaran dampak transformasi strategi promosi berbasis edukasi 

pada bank syariah terhadap masyarakat perbankan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi 

kasus. Lokasi penelitian ini adalah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui observasi, 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan tiga temuan. Pertama, pelaksanaan strategi promosi berbasis 
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edukasi pada Bank Muamalat KCP Ponorogo keempat teori difungsikan dengan 

menitik beratkan pada publisitas dan personal selling. 

Kedua, Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan strategi promosi 

berbasis edukasi karena menyesuaikan dengan pangsa pasar yang ada.  

Ketiga, dampak strategi promosi berbasis edukasi pada Bank Muamalat 

KCP Ponorogo terhadap masyarakat perbankan sangat besar, yaitu meningkatkan 

jumlah nasabah, meningkatkan pengetahuan wawasan ahli ekonomi syariah dan 

meningkatkan pengetahuan praktisi perbankan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjalankan 

fungsi perantara (intermediary) beroperasi atas dasar nilai-nilai Islam, dan 

dalam perkembangannya mendapat landasan yuridis berupa UU No. 7 Tahun 

1992 yang disempurnakan lebih lanjut dengan UU No. 10 Tahun 1998.1 

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat serta 

pelajaran yang diberikan oleh krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997, 

memunculkan harapan kepada sebagian masyarakat bahwa pengembangan 

ekonomi syariah merupakan suatu solusi bagi peningkatan ketahanan 

ekonomi nasional, juga sebagai pelaksanaan kewajiban syariat Islam.2 Tradisi 

masyarakat yang telah memanfaatkan jasa dan pelayanan bank konvensional 

selama ini merupakan salah satu diantara sekian banyak faktor yang menjadi 

tarik ulur dalam perkembangan bank syariah. Di sisi lain, konsep-konsep 

Islam yang melekat kuat dalam sistem dan mekanisme operasional bank 

syariah juga menjadi kekuatan tersendiri sehingga bank ini dalam 

perkembangannya memperoleh apresiasi yang luas dari masyarakat.3  

Seiring dengan perkembangan bank syariah saat ini, dalam 

penyelenggaraan operasional perbankan masih terdapat banyak permasalahan 

                                                            
1 Muhammad, Bank Syari’ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 7. 
2 M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, 337. 
3 Muhammad, Bank Syari’ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, 5.  
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yang terjadi antara bank syariah dan masyarakat. Salah satu penyebab 

terjadinya permasalahan tersebut adalah kurangnya tingkat pemahaman dan 

pengetahuan masyarakat serta masih adanya keraguan masyarakat terhadap 

transaksi syariah itu sendiri, karena masyarakat hanya mengetahui hal-hal 

yang umum tentang perbankan syariah. Masyarakat belum mengetahui secara 

spesifik tentang produk apa yang ditawarkan oleh bank syariah dan manfaat 

apa yang dapat diterimanya jika menggunakan jasa bank syariah, serta banyak 

masyarakat yang berasumsi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

bank syariah dan bank konvensional, sehingga masih banyak masyarakat 

yang lebih memilih lembaga keuangan konvensional. 4  Dengan adanya 

permasalahan tersebut perbankan syariah dituntut untuk terus menyelesaikan 

permasalahan dengan kondisi zaman yang semakin maju serta tuntutan 

masyarakat yang semakin meningkat, sehingga semakin dikenal dan diminati. 

Kurangnya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat serta 

masih adanya keraguan akan bank syariah itu sendiri dapat menghambat 

pemanfaatan bank syariah di masa depan. Maka, dalam meningkatkan 

pengetahuan masyarakat bertransaksi di bank syariah diperlukan sebuah 

strategi yang tepat untuk diterapkan. Salah satunya dengan menggunakan 

strategi promosi berbasis edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat paham 

betul dengan perbankan syariah dan anggapan bahwa bank syariah tidak ada 

bedanya dengan bank konvensional dapat dihilangkan. Strategi promosi 

berbasis edukasi dalam hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pemberian 

                                                            
4  Kelompok Kerja Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan, Cetak Biru Edukasi 

Masyarakat di Bidang Perbankan, 2017.    
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informasi yang cukup kepada masyarakat. Dengan melakukan strategi 

promosi berbasis edukasi kepada masyarakat tentang produk dan jasa 

keuangan syariah, dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk 

memilih antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, mengingat 

salah satu alasan masyarakat tidak berinteraksi dengan lembaga keuangan 

syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa 

keuangan syariah.5 

Kegiatan strategi promosi berbasis edukasi yang dilakukan untuk 

menyampaikan suatu informasi tentang suatu produk yang dijual dapat 

berupa periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi maupun publikasi, 

yang dikenal dengan bauran promosi (promotion mix), hal ini sesuai dengan 

teori strategi promosi yang dikenal dengan bauran promosi yang digagas oleh 

Philip Kotler dan Gery Amstrong.6 Dengan menggunakan teori promotion 

mix diharapkan memperkenalkan dan menambah keyakinan masyarakat akan 

informasi yang ditawarkan, sehingga dapat menjadi tolok ukur untuk 

mendeskripsikan strategi promosi berbasis edukasi dalam meningkatkan 

pengetahuan masyarakat bertransaksi di Bank Syariah. Dengan adanya 

pemahaman akan perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga 

Keuangan Konvensional yang dilakukan melalui promotion mix, diharapkan 

masyarakat memahami pentingnya lembaga keuangan syariah sehingga 

masyarakat tidak lagi merasa ragu untuk bertransaksi di Bank Syariah. 

                                                            
5  Bambang Waluyo, Sujarwo, “Sosialisasi dan Edukasi Publik Perbankan Syariah di 

Indonesia”, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan, Volume1, No.1, (Desember, 2013),  41.  
6 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2012), 169-171.  
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Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo merupakan salah 

satu bank murni syariah yang berada di tengah-tengah masyarakat Ponorogo, 

yang mayoritas bermata pencaharian sebagai pelaku ekonomi yaitu 

berdagang. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dapat 

dikategorikan sebagai bank syariah yang sedang berkembang, dengan 

perkembangan yang cukup signifikan,  Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo sebagai salah satu bank syariah yang ada di Ponorogo 

berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya 

comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi 

masyarakat. Dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat 

bertransaksi di bank Syariah, bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo menerapkan strategi promosi berbasis edukasi, diantaranya dengan 

cara mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial bagi 

masyarakat terutama di bulan Ramadhan, sponsorship kegiatan, pelatihan 

seminar maupun workshop, dan melakukan kerjasama dengan beberapa 

pondok pesantren serta beberapa perguruan tinggi Islam dalam kegiatan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi para mahasiswa.7    

Berdasarkan penjajakan awal dan pemaparan di atas, maka Penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang rencana strategis berbasis edukasi 

dari sebuah manajemen bank syariah yang merupakan bagian penting dalam 

meningkatkan pengetahuan masyarakat bertransaksi di bank syariah. Maka 

dari sinilah penulis bermaksud untuk menuangkan tulisan dalam bentuk tesis. 

                                                            
7 Fadhil Wafa , wawancara, Ponorogo, 21 Desember 2018.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo? 

2. Mengapa Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan strategi promosi 

berbasis edukasi? 

3. Bagaimana dampak strategi promosi berbasis edukasi pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo terhadap masyarakat perbankan? 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui secara kritis dan mendalam pelaksanaan strategi 

promosi berbasis edukasi pada Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

2. Untuk mendalami secara kritis mengapa Bank Muamalat KCP Ponorogo 

menggunakan strategi promosi berbasis. 

3. Untuk mendapatkan gambaran dampak transformasi strategi promosi 

berbasis edukasi pada Bank Muamalat KCP Ponorogo terhadap 

masyarakat perbankan.  
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dan 

menambah khazanah keilmuan tentang strategi promosi berbasis edukasi. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang dapat berguna bagi para praktisi di Bank Muamalat KCP 

Ponorogo agar lembaga keuangan mengetahui strategi promosi berbasis 

edukasi. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber acuan yang relevan bagi 

peneliti-peneliti di masa yang akan datang, terutama yang berkaitan 

dengan strategi promosi berbasis edukasi dalam meningkatkan 

pengetahuan masyarakat bertransaksi di bank syariah. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran awal, peneliti belum menemukan 

penelitian yang relevan dengan tema kajian penulis. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dengan rencana disiplin keilmuan ekonomi syariah ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

b. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian studi kasus ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskripsi analisis, dititikberatkan pada wawancara dan 

observasi yang mendalam serta setting alamiah. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti merupakan human instrument, 

yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.8 Instrumen 

selain manusia dapat digunakan sebagai pendukung tugas peneliti sebagai 

instrumen. Kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh, dan 

dalam penggalian data pengamatan peneliti dalam rangka observasi 

dilakukan secara terang-terangan dan diketahui oleh subjek atau informan 

sebagai peneliti.9     

 

                                                            
8  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), 222.   
9  Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013), 278.  
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3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kav 35 

dan 37, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 

63411 sebagai subjek penelitian. Lokasi ini dipilih karena merupakan 

salah satu perbankan syariah murni pertama di Ponorogo dan menerapkan 

strategi promosi berbasis edukasi dalam meningkatkan pengetahuan 

masyarakat bertransaksi di bank syariah. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu 

sumber data primer dan data sekunder: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara langsung dengan direktur dan karyawan Bank Muamalat 

KCP Ponorogo. 

b. Data sekunder dalam penelitian ini, berupa dokumen-dokumen atau 

yang diperoleh dari buku-buku yang mendukung pada permasalahan. 

Diantara beberapa buku tersebut adalah: 

1) Bank Syariah dari Teori ke Praktik, karangan Muhammad Syafi’i 

Antonio, 2001. 

2) Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, karangan M. Nur 

Rianto Al Arif, 2015. 

3) Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, karangan M. Nur Rianto Al 

Arif, 2012. 
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4) Pemasaran Bank, karangan Kasmir, 2010. 

5) Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran 

Terpadu, karangan Terence A. Shimp, 2000.  

6) Bank Syari’ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, 

karangan Muhammad, 2005.  

7) Manajemen Pemasaran Jilid 2, karangan Philip Kotler Penerjemah 

Benyamin Molan, 2005.  

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah: 

a. Pengamatan (observasi) 

Yaitu penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan 

mengamati secara langsung, sehingga dapat memperoleh data yang 

meyakinkan. 

b. Wawancara (interview) 

Dalam mencari data, selain penulis menggunakan metode pengamatan, 

penulis juga menggunakan wawancara langsung dengan pihak terkait 

yaitu direktur dan pegawai Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

c. Dokumentasi (catatan) 

Setelah pengamatan dan wawancara menghasilkan banyak data, 

dilakukan metode dokumentasi yang berupa catatan dan tulisan. 

6. Analisis Data 
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Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. 

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan penulis 

menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, 

yaitu10:  

a. Reduksi Data (Data Reduction)  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan.11  

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang 

berkaitan dengan strategi promosi berbasis edukasi pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo, sedangkan data yang dianggap tidak perlu 

atau tidak penting dibuang. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

                                                            
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 246.    
11 Ibid., 247. 
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Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

dilakukan dengan bentuk uraian singkat atau teks naratif, grafik, 

matrik, network (jejaring kerja) dan chart. 12 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif ini adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.13    

                                                            
12 Ibid., 249.   
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 252.  
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan temuan data (kredibilitas data) diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

a. Ketentuan pengamatan dilakukan dengan cara:  

1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya 

dengan strategi promosi berbasis edukasi dalam meningkatkan 

pengetahuan masyarakat bertransaksi di Bank Muamalat Kantor 

Cabang Ponorogo. 

2) Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.  

 

b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan cara: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan. 

4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang akan penulis lakukan, tesis akan disusun 

sebagai berikut: 

Pada bab pertama, dimuat tentang hal-hal yang berkenaan dengan 

metodologi penelitian. Cakupannya meliputi: Latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua, dimuat tentang hal-hal yang berkenaan dengan 

deskripsi tentang strategi promosi berbasis edukasi dalam ekonomi syariah. 

Cakupannya meliputi pengertian, tujuan dan ruang lingkup strategi promosi 

berbasis edukasi dalam ekonomi syariah.  

Pada bab ketiga, dimuat tentang hal-hal yang berkenaan dengan 

gambaran umum tentang Bank Muamalat KCP Ponorogo. Cakupannya 

meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, visi, misi, struktur organisasi dan 

bidang kerja, produk, jasa dan layanan.   

Pada bab keempat, dimuat tentang pembahasan masalah yang akan 

diungkap dalam tesis ini, yaitu hal-hal yang berkenaan pelaksanaan strategi 

promosi berbasis edukasi pada Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

Pada bab kelima, dimuat tentang pembahasan masalah yang akan 

diungkap dalam tesis ini, yaitu hal-hal yang berkenaan dasar filosofis Bank 

Muamalat KCP Ponorogo menggunakan strategi promosi berbasis edukasi. 

Pada bab keenam, dimuat tentang pembahasan masalah yang akan 

diungkap dalam tesis ini, yaitu hal-hal yang berkenaan dampak transformasi 
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strategi promosi berbasis edukasi pada Bank Muamalat KCP Ponorogo 

terhadap masyarakat perbankan. 

Pada bab ketujuh ini memuat kesimpulan dari apa yang telah 

dielaborasi pada bab sebelumnya atau hasil analisis dari penelitian ini, juga 

berisi tentang saran-saran yang layak dipertimbangkan. 
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BAB II 

STRATEGI PROMOSI BERBASIS EDUKASI 

 

A. Strategi 

Istilah strategi berasal dari kata Yunani, “strategeia (stratos = militer; 

dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang 

jenderal.”14 Istilah strategi awalnya dipakai di kalangan militer dan diartikan 

sebagai seni dalam merancang (operasi) peperangan, terutama yang erat 

kaitannya dengan gerakan pasukan dan navigasi ke dalam posisi perang yang 

dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan.15 Strategi 

adalah suatu rencana permainan untuk mencapai tujuan suatu unit bisnis.16 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, “strategi adalah ilmu siasat 

perang; siasat perang; akal atau tipu muslihat untuk mencapai sesuatu maksud 

dan tujuan yang telah direncanakan. 17  Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, “strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber 

daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di waktu perang dan 

damai; ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh di 

perang dalam kondisi yang menguntungkan; rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.”18 

                                                            
14 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi, 1998), 3.   
15 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Pustaka Setia, 

2003), 11. 
16 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2012), 74.  
17 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), 486.   
18 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 

ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1092.  
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Secara harfiah, kata strategi dapat diartikan sebagai “seni (art), 

melaksanakan, stratagem yakni siasat atau rencana.”19 Selanjutnya pengertian 

tersebut diperkuat olah para ahli diantaranya adalah pengertian strategi 

menurut Chandler yang dikutip oleh Mudrajad Kuncoro, “strategi adalah 

penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi 

dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.”20 Strategi secara umum dapat diartikan sebagai garis-garis besar 

haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.”21  

Dalam perkembangannya strategi mengalami pengembangan arti, 

strategi tidak lagi hanya sebagai seni tetapi sudah merupakan ilmu 

pengetahuan yang dapat dipelajari. Dengan demikian, istilah strategi yang 

diterapkan dalam dunia perbankan, khususnya dalam kegiatan promosi 

merupakan suatu ilmu pengetahuan untuk mempengaruhi orang lain dengan 

sedemikian rupa sehingga tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Strategi dapat dipahami sebagai suatu rencana yang tepat 

tentang cara-cara pendayagunaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan 

pengetahuan dalam mencapai tujuan sasaran tertentu. Sedangkan dalam 

pengertian umum, strategi adalah setiap langkah yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran utama. 

                                                            
19 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), 214.  
20  Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif (Jakarta: 

Erlangga, 2007), 1.  
21 A. Tabani Rusyan, dkk., Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1992), 165.  
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

adalah sebuah program yang meliputi tujuan yang ingin dicapai disertai 

dengan tindakan atau langkah-langkah khusus untuk mencapai tujuan dan 

sasaran sebagai usaha untuk merespon terhadap lingkungan sekitarnya. 

 

B. Promosi 

1. Pengertian Promosi 

Menurut William J. Stanton, promosi adalah salah satu usaha dalam 

bidang informasi, himbauan (persuasion = bujukan) dan komunikasi. 

perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk dan 

mengingatkan mengenal produk perusahaan.22 Sedangkan menurut Nana 

Herdiana Abdurrahman promosi adalah semua kegiatan yang ditujukan 

untuk memperkenalkan, membujuk dan mengingatkan pelanggan pada 

produk atau perantara.23  

Menurut Rambat Lupiyoadi – A. Hamdani promosi merupakan salah 

satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan 

oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa.24 Sedangkan menurut 

Basu Swastha DH, “promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah 

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan 

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.” 25  Selanjutnya Philip 

                                                            
22  Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 349.   
23 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan, 349.  
24  Rambat Lupiyoadi – A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba 

Empat, 2008), 120.  
25 Basu Swastha DH, Azas-azas Marketing, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 1984), 237.  
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Kotler menyatakan bahwa “promosi merupakan aktivitas yang 

mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan 

sasaran (target consumers) untuk membelinya.”26   

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia promosi (barang) adalah 

memperkenalkan barang dengan harapan agar dibeli.27 Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “promosi (dagang) adalah kegiatan 

komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, 

periklanan, demonstrasi dan usaha lain yang bersifat persuasif.” 28 

Pengertian tersebut kemudian diperjelas oleh Philip Kotler dan Gary 

Amstrong dalam bukunya yang mendefinisikan promosi adalah “bagian 

dari komunikasi yang terdiri dari pesan-pesan perusahaan yang didesain 

untuk menstimulasi terjadinya kesadaran (awareness), ketertarikan 

(interest) dan berakhir dengan tindakan pembelian (purchase) yang 

dilakukan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan.”29 

Promosi merupakan kegiatan kegiatan marketing mix yang terakhir. 

Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahankan nasabahnya. Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha 

untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik 

langsung maupun tidak langsung.30 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

promosi merupakan salah satu usaha dalam menginformasikan sesuatu 

                                                            
26 Philip Kotler, Dasar-dasar Pemasaran, cet. ke-1 (Jakarta: Intermedia, 1983), 49.   
27 Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya:Kartika, 1997), 423-424.  
28 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 898.  
29 Philip Kotler, Marketing Insight from A to Z (Jakarta: Erlangga, 2003), 22.  
30 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 246.  
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baik produk maupun jasa dalam rangka memperkenalkan dan membujuk 

seseorang agar menggunakan produk maupun jasa yang dihasilkan. 

Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan cara langsung berhadapan 

dengan calon konsumen (face to face) maupun tidak langsung yaitu 

dengan menggunakan media elektronik maupun media massa dengan 

tujuan memperkenalkan dan memengaruhi calon konsumen sehingga 

tujuan promosi dapat tercapai dengan baik.     

2. Langkah-langkah Strategi Promosi 

a. Mengidentifikasi Audiens Sasaran 

Perencanaan promosi diawali dengan mengidentifikasikan 

audiens sasaran terlebih dahulu. Audiens sasaran diartikan sebagai 

khalayak pasar yang diinginkan perusahaan, meliputi calon pembeli. 

Pembeli saat ini, penentu keputusan, serta pihak-pihak yang dapat 

memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian 

termasuk orang-orang yang dekat dengan calon pembeli atau pembeli 

saat ini. 31  Audiens sasaran dapat bersifat perseorangan, kelompok 

maupun masyarakat tertentu atau umum. Mengidentifikasikan sasaran 

berarti menerapkan khalayak pasar yang diinginkan, yaitu orang yang 

akan menerima dan memahami dalam promosi. 

b. Menentukan Tujuan Promosi 

Setelah audiens sasaran diidentifikasikan, perusahaan harus 

menetapkan tujuan promosi yang ingin dicapai. Penetapan tujuan 

                                                            
31  Terence A. Shimp, Periklanan Promosi; Aspek Komunikasi Pemasaran Terpadu 

(Jakarta: Erlangga, 2000), 24.  
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promosi akan memudahkan perusahaan memilih alat promosi. Tujuan 

promosi adalah:32 

1) Memperkenalkan dan menjual jasa-jasa dan produk yang 

dihasilkan. 

2) Agar bank dapat menghadapi saingan dalam pasar yang semakin 

kompetitif dan kompleks. 

3) Menjual goodwill image dan idea yang baik tentang bank 

bersangkutan. 

Tujuan utama promosi adalah menginformasikan, memengaruhi, 

membujuk, serta mengingatkan pelanggan tentang produk atau 

perusahaan. Ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi, tujuan 

promosi adalah menggeser kurva permintaan produk perusahaan ke 

kanan dan membuat permintaan menjadi inelastis (dalam kasus harga 

naik) dan elastis (dalam kasus harga turun).33 Adapun tujuan promosi 

menurut Kasmir adalah untuk menginformasikan tentang keberadaan 

produk dapat dilakukan melalui iklan. Untuk memengaruhi nasabah 

dilakukan melalui sales promotion serta untuk memberikan citra 

perbankan dapat dilakukan melalui publisitas.34 

c. Merancang Pesan 

Setelah menetapkan respon sasaran, komunikator selanjutnya 

mengembangkan pesan efektif, pesan harus mendapat perhatian 

                                                            
32 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2012), 171.  
33 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan, 349.  
34 Kasmir, Pemasaran Bank, 176.  
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(Attention), mempertahankan minat (Interest), menimbulkan 

keinginan (Desire) dan memperoleh tindakan (Action). 35  Dalam 

merancang pesan, Scrhamm dan Effendy mengajukan empat syarat 

yang harus dipenuhi, yaitu:36 

1) Pesan yang harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa 

agar bisa menarik perhatian khalayak sasaran. 

2) Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang disesuaikan dengan 

kerangka acuan khalayak. 

3) Pesan harus membangkitkan kebutuhan individu khalayak dan 

memberikan solusi untuk memenuhi. 

4) Pesan harus menyarankan cara memenuhi kebutuhan yang sesuai 

dengan situasi kelompok dimana khalayak berada pada saat 

digerakkan untuk memberikan respon sesuai yang dikehendaki. 

d. Memilih Saluran Komunikasi 

Saluran komunikasi dimaksudkan sebagai jalur komunikasi 

yang dilakukan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada 

komunikan. Saluran komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu personal 

dan non personal. 37  Saluran komunikasi personal merupakan 

komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung 

tanpa perantara pihak ketiga. Komunikator dan komunikan dapat 

bertemu langsung di suatu tempat atau melalui alat komunikasi seperti 

                                                            
35 Philip Kotler, Dasar-dasar Pemasaran, jilid ke-2 (Jakarta: Intermedia, 1983), 80.  
36 Arifin Anwar, Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas (Bandung: Armico, 

1984), 41-42.  
37 Terence A. Shimp, Periklanan, 233.  
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surat dan telepon. Sedangkan saluran komunikasi non personal 

menyampaikan pesan tanpa melakukan kontak atau interaksi langsung 

dengan audiens sasaran, akan tetapi dengan menggunakan media, 

atmoster dan acara.38 

e. Menentukan Anggaran Promosi 

Keputusan tersulit bagi sebuah perusahaan (lembaga) adalah 

dalam menetapkan berapa biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan 

untuk melaksanakan promosi, karena promosi memegang peranan 

yang sangat penting bagi perusahaan. “Anggaran ialah suatu rencana 

yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan 

perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan 

berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.”39  

 

3. Menentukan Strategi Bauran Promosi 

Pada umumnya alat promosi terdiri dari 6, yaitu periklanan 

(advertising), penjualan tatap muka (personal selling), promosi penjualan 

(sales promotion), publisitas (publicity), hubungan masyarakat (public 

relation) dan pemasaran langsung (direct marketing).40 

Dalam paktik promosi terdapat empat macam sarana promosi yang 

dapat digunakan oleh bank dalam mempromosikan baik produk maupun 

jasanya, yaitu: 

                                                            
38 Winardi, Promosi dan Reklame (Bandung: Mandar Maju, 1992), 65.  
39 M. Munandar, Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengawasan Kerja (Yogyakarta: BPFE, 

1998), 1.  
40 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan, 349-350.  
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a. Periklanan (Advertising) 

Didefinisikan William G. Nickels, yang dikutip oleh Basu 

Swasta menyatakan periklanan adalah komunikasi non individu 

dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh 

perusahaan, lembaga non-laba serta individu-individu. 41  Sedangkan 

periklanan menurut Monle Lee dan Carla Johnson adalah komunikasi 

komersil dan nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-

produknya yang akan ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui 

media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct 

mail (pengeposan langsung), reklame luar ruang atau kendaraan 

umum.42   

Iklan merupakan sarana promosi yang digunakan bank guna 

menginformasikan, segala sesuatu produk yang dihasilkan oleh bank. 

Informasi yang diberikan adalah nama produk, manfaat produk, harga 

produk, serta keuntungan-keuntungan produk dibandingkan produk 

sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. 43  Iklan merupakan promosi 

yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata 

yang tertuang dalam spanduk, brosur, bilboard, koran, majalah, surat 

kabar, surat pos langsung, papan reklame, televisi atau radio-radio.44 

Periklanan (advertising) adalah semua bentuk penyajian dan promosi 

                                                            
41  Philip Kotler dan Gery Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, jilid II (Jakarta: 

Prenhallindo, 1998), 85-86.  
42 Monle Lee dan Carla Johnson, Prinsip-prinsip Pokok Periklanan dalam Perspektif 

Global (Jakarta: Kencana, 2007), 3.   
43 Ibid., 174.  
44 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 176.  
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nonpersonal atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan 

tertentu.45 

Dalam pemilihan strategi promosi yang mempergunakan iklan, 

pihak bank hanya memilih cara dan media yang akan dipergunakan. 

Promosi tersebut dipergunakan untuk hal berikut:46 

1) Mempromosikan banknya sebagai suatu image. 

2) Mempromosikan salah satu produk unggulan dari bank yang 

bersangkutan. 

Tujuan penggunaan dan pemilihan media iklan tergantung dari 

tujuan bank. Masing-masing media memiliki tujuan yang berbeda, 

terdapat paling tidak empat macam tujuan penggunaan iklan sebagai 

media promosi, yaitu sebagai berikut:47 

1) Untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan jasa bank yang dimiliki oleh suatu bank. Seperti 

peluncuran produk baru, keuntungan dan kelebihan suatu produk 

atau informasi lainnya. 

2) Untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan 

atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan. 

3) Untuk menarik perhatian dan minat para nasabah baru dengan 

harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon nasabah. 

4) Memengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank kita. 

                                                            
45 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2012), 72.  
46 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 70.  
47 Kasmir, Manajemen Perbankan, 247.  



25 
 

 

Pertimbangan penggunaan media yang akan dipakai untuk 

pemasangan iklan di suatu media antara lain:48 

1) Jangkauan media yang akan digunakan. 

2) Sasaran atau konsumen yang akan dituju. 

3) Tujuan iklan. 

4) Biaya yang akan dikeluarkan. 

b. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Philip Kotler berpendapat bahwa promosi penjualan adalah 

insentif jangka pendek untuk mendorong pembeli atau penjualan dari 

produk atau jasa.49 Sedangkan menurut Kasmir, merupakan promosi 

yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan 

harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu 

pula.50 Selain itu, promosi penjualan dilakukan untuk menarik nasabah 

untuk segera membeli setiap produk atau jasa yang ditawarkan. 

Mengingat tujuan promosi penjualan adalah meningkatkan penjualan 

atau untuk meningkatkan jumlah nasabah, maka agar nasabah tertarik 

untuk membeli maka perlu dibuatkan promosi penjualan yang 

semenarik mungkin.51 

Bagi sebuah bank promosi penjualan dapat dilakukan melalui:52 

                                                            
48 Kasmir, Manajemen Perbankan, 247-248. 
49 Kotler dan Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, 126.  
50 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 176.   
51 Kasmir, Manajemen Perbankan, 248.  
52 Kasmir, Manajemen Perbankan, 248. 
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1) Pemberian bagi hasil khusus (special rate) untuk jumlah dana 

yang relatif besar, walaupun dapat mengakibatkan persaingan 

tidak sehat (untuk simpanan yang jumlahnya besar). 

2) Pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki 

simpanan dengan saldo tertentu 

3) Pemberian cindera mata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya 

kepada nasabah yang loyal dan setia. 

4) Dan promosi penjualan lainnya.  

c. Publisitas (Publicity) 

Publisitas menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong adalah 

memupuk hubungan baik dengan berbagai masyarakat di sekitar 

perusahaan dengan mendapatkan publisitas yang menguntungkan, 

memupuk citra perusahaan yang baik dan menangani atau meredam 

rumor, cerita dan peristiwa yang merugikan. 53 Sedangkan menurut 

Fandy Tjiptono publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran 

ide, barang dan jasa secara non personal yang mana orang atau 

organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk itu.54  Menurut 

Kasmir Publisitas merupakan promosi yang dilakukan untuk 

meningkatkan citra bank di depan para calon nasabah atau nasabahnya 

melalui kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal atau sosial 

maupun olahraga.55 Kegiatan promosi ini untuk memancing nasabah 

melalui kegiatan seperti pameran, pembukaan stan promosi di pusat 
                                                            

53 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, 134.  
54 Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran , 238.  
55 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 176.  
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perbelanjaan, sponsorship kegiatan, program Corporate Social 

Responsibility (CSR), mendukung atau berperan serta dalam kegiatan 

amal.56 

Dibandingkan dengan iklan, publisitas mempunyai kredibilitas 

yang lebih baik, karena pembenaran baik langsung maupun tidak 

langsung dilakukan oleh pihak lain selain pemilik iklan. Selain 

publisitas, ada pula hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas 

yang harus dilaksanakan, kegiatan-kegiatannya adalah sebagai 

berikut:57 

1) Hubungan pers atau aktivitas pers; menciptakan dan 

menempatkan informasi bernilai berita dalam media untuk 

menarik perhatian terhadap orang, produk atau jasa. 

2) Publisitas produk; mempromosikan produk tertentu. 

3) Kegiatan masyarakat, memupuk dan mempertahankan hubungan 

komunitas nasional atau lokal. 

4) Melobi; membangun dan mempertahnkan hubungna dengan 

anggota legislatif dan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi 

peraturan dan undang-undang. 

5) Hubungan investor, mempertahnkan hubungan dengan pemegang 

saham dan lain-lain dalam komunitas keuangan. 

                                                            
56 Ibid., 185.  
57 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, 134-135.   
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6) Pengembangan; hubungan masyarakat dengan donor atau 

anggota-anggota organisasi nirlaba untuk memperoleh dukungan 

keuangan atau sukarela.  

d. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Menurut Fandy Tjiptono personal selling adalah komunikasi 

langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan 

membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka 

kemudian akan mencoba dan membelinya. 58  Sedangkan menurut 

Kotler personal selling merupakan sarana yang yang paling efektif 

pada tahap-tahap tertentu dari proses pembelian, terutama dalam 

membangun preferensi, keyakinan dan tindakan pembeli.59 Selain itu, 

menurut Kasmir personal selling merupakan promosi yang dilakukan 

melalui pribadi-pribadi karyawan bank dalam melayani serta ikut 

memengaruhi nasabah.60  

Kegiatan penjualan pribadi atau personal selling diidentikkan 

sebagai pemasaran oleh masyarakat. Dalam perbankan penjualan 

pribadi secara umum dilakukan oleh seluruh pegawai bank, mulai dari 

cleaning service, satpam sampai dengan pejabat bank. Secara khusus 

kegiatan personal selling dapat diwakili oleh account officer atau 

financial advisor. Namun, personal selling juga dapat dilakukan 

dengan merekrut tenaga wiraniaga (salesman atau salesgirl) untuk 
                                                            

58 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, 224.  
59 Kotler dan Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, 126.  
60 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 177.  
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melakukan penjualan door to door. 61  Dengan demikian personal 

selling merupakan kegiatan promosi yang dilakukan secara langsung 

bertatap muka untuk memperkenalkan, mendorong dan membangun 

preferensi serta keyakinan pembeli agar mencoba produk atau jasa 

yang ditawarkan. 

4. Mengukur Hasil-hasil Promosi 

Mengukur hasil promosi berarti mengukur dampak atau umpan balik 

yang dihasilkan oleh audiens sasaran terhadap produk yang ditawarkan 

sebagai akibat dari kegiatan promosi yang dilakukan. 62  Dampak yang 

diukur meliputi pengetahuan audiens sasaran terhadap produk sampai 

menghitung seberapa besar tingkat penjualan produk. Setiap bauran 

promosi yang digunakan memiliki cara yang berbeda dalam mengukur 

efektifitasnya, yaitu: 

a. Periklanan 

Pengukurannya dilakukan untuk mengetahui dampak potensial 

atau pengaruh komunikasi iklan terhadap kesadaran, pengetahuan 

dan preferensi audiens sasaran, serta untuk mengetahui pengaruh 

iklan terhadap penjualan iklan tersebut.63 

b. Promosi Penjualan 

                                                            
61 Ibid., 180.  
62 Terence A. Shimp, Periklanan, 233.  
63 Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, edisi ke-12 (Jakarta: Indeks, 

2008), 220.  
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Dalam pengukuran hasil promosi penjualan menggunakan 3 

(tiga) metode, yaitu:64 

1) Metode data penjualan menggunakan alat pemindai, metode ini 

bertujuan untuk dapat menganalisis jenis orang yang 

memanfaatkan promosi tersebut, untuk mengetahui perilaku 

konsumen terhadap produk/merek sebelum adanya promosi 

penjualan, untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen 

terhadap produk yang mereka beli. 

2) Metode survey lapangan, dilakukan untuk mempelajari berapa 

banyak pelanggan atau konsumen yang ingat terhadap promosi 

tersebut, berapa banyak yang mengambil kesempatan ketika 

promosi dilakukan dan bagaimana promosi mempengaruhi 

perilaku dalam pemilihan merek. 

3) Metode pengalaman, ini dilakukan untuk memudahkan 

pengaruh yang dihasilkan dari atribut promosi penjualan yang 

dilakukan. 

c. Publikasi (Publicity) 

Mengetahui banyaknya paparan yang disampaikan media 

merupakan cara termudah untuk mengukur efektifitas publisitas, 

walaupun hasilnya kurang memuaskan karena tidak dapat 

mengetahui berapa banyak orang yang mengetahui, berapa banyak 

orang yang membaca, menyimak dan tertarik terhadap jumlah 

                                                            
64 Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 272-273.  
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paparan tersebut. Namun demikian, sesuai dengan sasarannya 

publisitas lebih menekankan pada jangkauan paparan tersebut.65 

d. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Pengukuran efektivitas personal selling dilakukan untuk 

mengetahui kinerjanya dalam meningkatkan kegiatan penjualan. 

Evaluasinya meliputi perbandingan penjualan sekarang dan 

penjualan yang lalu, evaluasi kepuasan pelanggan dan evaluasi 

kualitas wiraniaga itu sendiri. Karena komunikasi pribadi 

memperoleh efektivitasnya melalui presentasi dan umpan balik yang 

bersifat perorangan.66 

5. Mengelola dan Mengordinasi Proses Komunikasi 

Karena jangkauan komunikasi yang luas dari alat dan pesan 

komunikasi yang tersedia untuk mencapai audiens target, maka alat dan 

pesan komunikasi perlu dikoordinasikan. Karena jika tidak, pesan-pesan 

itu akan menjadi lesu pada saat produk tersedia, pesan kurang konsisten 

atau tidak efektif lagi.67 Dengan demikian, agar mencapai target audien 

pengelolaan dan koordinasi proses komunikasi harus dengan baik sehingga 

pesan-pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik.  

 

                                                            
65 Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 220.  
66 Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, edisi ke-9 jilid 2 (Jakarta: Indeks, 

2004), 668. 
67 Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, edisi ke-2 (Jakarta: 

Salemba Empat, 2009), 124.  
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C. Edukasi 

1. Pengertian Edukasi 

Edukasi berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi 

peningkatan (to elicit, to give rise to), dan mengembangkan (to evolve, to 

develop). Menurut McLeod dalam arti yang sempit edukasi atau 

pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh 

pengetahuan. 68  Edukasi di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

adalah pendidikan69, sedang dalam arti luas dapat diartikan sebagai sebuah 

proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan 

kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edukasi adalah proses 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada 

peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik, 

edukasi ini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, kecerdasan dan 

mendidik peserta untuk memiliki akhlak mulia, mampu mengendalikan 

diri dan memiliki keterampilan.70 

Menurut Bambang Waluyo dalam cetak biru BI Edukasi atau 

pendidikan masyarakat dalam bidang Perbankan71  adalah edukasi yang 

dilakukan pada intinya merupakan pemberian informasi dan pemahaman 

kepada masyarakat mengenai fungsi dan kegiatan usaha Bank, serta 

                                                            
68 Mcleod dalam buku Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan: Dengan Pendekatan Baru 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 10.  
69 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), 142.  
70 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bandung: Balai Pustaka, 2012), 232.  
71 Bambang Waluyo, at., al, Sosialisasi dan Edukasi Publik Perbankan Syariah di 

Indonesia, Account Akuntansi Keuangan dan Perbankan, vol. 1, 43.  
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produk dan jasa yang ditawarkan Bank kepada nasabah. Edukasi nasabah 

perbankan merupakan pemberian informasi dan pemahaman kepada 

nasabah tentang fungsi dan kegiatan usaha bank, serta produk dan jasa 

yang ditawarkan Bank Syariah.   

2. Landasan Edukasi Perbankan 

Edukasi sangat diperlukan untuk mendukung kesetaraan hak dan 

kewajiban antara nasabah sebagai konsumen produk dan jasa, dan 

Perbankan sebagai pelaku usaha yang menyediakan produk dan jasa 

kepada nasabah. Pemberian edukasi yang memadai dapat mencegah 

terjadinya sengketa hukum antara Bank dan nasabah di kemudian hari. 

Dalam Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan 72 

disebutkan bahwa edukasi yang dilakukan pada intinya merupakan 

pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi 

dan kegiatan usaha bank, serta produk dan jasa yang ditawarkan bank. 

Mengingat edukasi kepada masyarakat di bidang perbankan sangat 

diperlukan untuk mendukung kesetaraan hak dan kewajiban nasabah 

sebagai konsumen pengguna produk dan jasa perbankan dengan bank 

sebagai pelaku usaha yang menyediakan produk dan jasa kepada nasabah, 

maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang 

serta melibatkan stakeholders yang terkait dalam industri perbankan. 

                                                            
72 Seluruh bagian dari tulisan ini Penulis rangkum dari Cetak Biru Masyarakat di Bidang 

Perbankan yang dikeluarkan oleh BI, hasil kerjasama Bank Indonesia dengan bank-bank dan 
asosiasi-asosiasi perbankan yang tergabung dalam Kelompok Kerja Edukasi Masyarakat di Bidang 
Keuangan, 2007.   
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Integrasi dan koordinasi program-program edukasi masyarakat di 

bidang perbankan secara keseluruhan dituangkan dalan Cetak Biru 

Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan dengan visi mewujudkan 

masyarakat yang memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai, 

percaya diri, memahami fungsi dan peran serta manfaat dan risiko produk 

jasa bank sehingga dapat mengelola keuangan secara bijaksana untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa datang. Visi tersebut 

dijabarkan dalam empat tujuan utama, yaitu: 

a. Membangun minat masyarakat pada perbankan (bank-minded & 

awareness); 

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa 

bank serta kesadaran akan hak dan kewajiban nasabah; 

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aspek kehati-hatian 

dalam melakukan transaksi keuangan (risk awareness); dan 

d. Meningkatkan pengenalan terhadap ketersediaan sarana pengadaan 

dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan bank. 

Mengingat edukasi masyarakat di bidang perbankan merupakan 

program berkelanjutan yang memiliki rentang waktu yang cukup lama, 

maka dalam pelaksanaannya perlu dikelompokkan ke dalam program-

program jangka pendek (periode 1-2 tahun) dan program jangka panjang 

(periode 3-5 tahun) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat 

serta perkembangan industri perbankan ke depan. Agar pelaksanaan 
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program dapat berjalan dengan baik mulai dari materi sampai dengan 

media yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, 

maka pola pendekatan yang dipilih adalah dengan menggunakan 

pendekatan target kelompok masyarakat yang akan diedukasi. Dalam hal 

ini, telah diidentifikasi 5 (lima) kelompok besar masyarakat sebagai target 

pelaksanaan edukasi, yaitu: 

a. Kelompok pelajar; 

b. Kelompok mahasiswa; 

c. Kelompok profesional; 

d. Kelompok lembaga penunjang perekonomian (termasuk penegak 

hukum dan instansi pemerintah terkait); 

e. Kelompok lain-lain (termasuk ibu rumah tangga, sektor informal dan 

sebagainya). 

Sementara itu, untuk memberikan kejelasan mengenai arah pada 

yang telah disusun akan ditetapkan tiga indikator utama edukasi, yaitu: 

a. Meningkatkan awareness 

b. Terwujudnya perubahan perilaku 

c. Terwujudnya masyarakat yang bank minded 

1) Pola Strategi Jangka Pendek 

Pola strategi jangka pendek sekurang kurangnya mencakup 

hal-hal sebagi berikut: 

a) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan 

awareness terhadap kelembagaan, produk dan jasa 
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perbankan, hak dan kewajiban nasabah, aspek kehati-hatian 

dalam melakukan transaksi keuangan (risk awareness), serta 

sarana dan mekanisme pengaduan atau penyelesaian 

permasalahan dengan perbankan. 

b) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan 

awareness terhadap kelembagaan serta produk dan jasa 

perbankan syariah dalam rangka meningkatkan pangsa pasar 

perbankan syariah. 

c) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan 

awareness terhadap kelembagaan BPR dan meningkatkan 

citra BPR di masyarakat. 

d) Melaksanakan program edukasi kepada masyarakat luas 

tentang tindak kejahatan yang menggunakan produk dan jasa 

perbankan syariah dalam upaya mencegah kemungkinan 

timbulnya kerugian pada masyarakat. 

e) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan 

pemahaman penggunaan instrumen sistem pembayaran non 

tunai secara aman. 

Program-program tersebut dilakukan dengan cara antara lain: 

a) Menjalin kerjasama dengan media massa untuk 

meningkatkan awareness masyarakat terhadap kelembagaan, 

produk dan jasa perbankan. 
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b) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program edukasi 

dengan lembaga/institusi terkait. 

c) Melakukan program edukasi kepada target segment yang 

mempunyai pengaruh besar pada kelompok masyarakat 

tertentu agar dalam jangka panjang dapat menjadi change 

implementor, misalnya: kaum intelektual yang diwakili oleh 

guru. 

d) Melakukan program edukasi yang lebih mengandalkan pada 

peran dari kalangan internal perbankan.  

2) Pola Strategi Jangka Panjang 

Pola strategi jangka panjang yang akan dilaksanakan 

merupakan bentuk kontinuitas dari pola strategi jangka pendek 

yang telah disempurnakan. Pola strategi jangka panjang tersebut 

mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas program edukasi 

yang telah dilakukan sebelumnya dengan memperhatikan dan 

mengikuti dinamika serta kompleksitas dan jasa perbankan, yang 

meliputi namun tidak terbatas pada: 

a) Memperluas cakupan wilayah edukasi melalui kerjasama 

dengan media massa untuk meningkatkan awareness 

masyarakat terhadap kelembagaan, produk dan jasa 

perbankan. 

b) Memperluas dan mengintensifkan program edukasi melalui 

integrasi program edukasi dengan kurikulum sekolah maupun 
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penyempurnaan dan pengkinian materi mengenai uang dan 

bank yang sudah terdapat dalam kurikulum sekolah saat ini 

dengan cara memanfaatkan jalur pendidikan formal mulai 

dari sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah lanjutan 

tingkat atas (SLTA). 

c) Meningkatkan cakupan program, sasaran dan wilayah 

edukasi melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik 

formal maupun non formal. 

d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi, 

peranan dan kelembagaan bank umum dan BPR baik 

konvensional maupun syariah dalam mendukung 

perekonomian nasional. 

e) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kinerja 

bank, sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam 

menentukan pilihan aktifitas perbankannya. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT KCP PONOROGO 

 

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo 

Berkembangnya perbankan syariah di negara-negara Islam berpengaruh 

di Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah 

sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam 

kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmaja, M. Dawan Rahardjo, A.M. 

Saefuddin, M. Amien Aziz dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang 

relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman 

Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk 

lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. 73 

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan 

Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 

tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bungan Bank dan 

Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas 

lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di 

Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas 

IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di 

Indonesia.74 

                                                            
73  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta; Gema 

Insani, 2001), 25. 
74 Ibid. 
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Amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan 

bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, 

bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. 

Begitu kuat sokongan untuk mendirikan bank berdasarkan syariah ini dan 

begitu tangkas bekerjanya Tim Perbankan MUI, sehingga hanya dalam waktu 

satu tahun setelah tercetusnya gagasan, maka pada tanggal 1 November 1991 

dilaksanakanlah penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Muamalat 

Indonesia di Sahid Jaya Hotel dengan Akta Notaris Yudo Pripurno, S.H., izin 

Menteri Kehakiman No. C.2.2413.HT.01.01. tanggal 21 Maret 1992/ Berita 

Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992. Pada saat itu 

terkumpul dana sebesar Rp 84 Miliar dan dua hari berselang tanggal 3 

November 1991 Tim Perbankan MUI mengadakan silaturahmi dengan 

Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan modal 

total telah menjadi Rp 116 Miliar.75 

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Keuangan No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha 

yang berupa Keputusan Menteri No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 

1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 

bertepatan dengan 27 Syawwal 1412 H. Dalam upacara “Soft Opening” yang 

diadakan di Kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jenderal 

                                                            
75  Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), 446-447.  



41 
 

 

Sudirman Kav. 2 Jakarta, dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur 

Bank Indonesia.76 

Dan untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan bank syariah 

pertama di Indonesia maka Bank Muamalat Indonesia mulai memperluas 

jaringannya dengan membuka kantor cabang Devisa dan Muamalat Center. 

Salah satunya adalah Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo. 

Berdirinya Bank Muamalat KCP Ponorogo melalui proses pengajuan 

proposal ke Bank Indonesia (BI). Dalam proses pemberian izin itu, Bank 

Indonesia mempertimbangkan format pihak yang mengajukan dan juga 

melihat kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah 

produk, modal maupun kualitas pelayanan. Setelah semua persyaratan 

terpenuhi dan Bank Indonesia menganggap layak untuk didirikannya Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, pada tanggal 29 Desember 

2009 diresmikan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.77 

 

                                                            
76 Ibid.  
77 Sugiono, wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2019.  
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B. Letak Geografis 

Bank Muamalat KCP Ponorogo ini berlokasi di Jl. Soekarno Hatta kav 

35 & 37 Ponorogo. Secara geografis, lokasi Bank Muamalat KCP Ponorogo  

ini cukup strategis dan sangat tepat karena berada di wilayah jantung kota 

Ponorogo. Dengan tempat yang sangat strategis ini dapat mempermudah 

jangkauan masyarakat kota maupun desa untuk bisa memanfaatkan produk 

dan jasa dari Bank Muamalat KCP Ponorogo.78 

 

C. Visi Misi 

Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo mempunyai visi 

dan misi yang sama dengan Bank Muamalat pusat, yaitu:79 

1. Visi 

 “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong 

Regional Presence”. 

Menjadi Bank Syariah Terbaik dan Termasuk dalam 10 Besar Bank 

di Indonesia dengan Eksistensi yang Diakui Tingkat Regional. 

2. Misi 

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang 

islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk 

memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. 

                                                            
78 Ibid.,  
79 Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2016, 54. 
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D. Struktur Organisasi dan Bidang Kerja 

STRUKTUR ORGANISASI_743 BANK MUAMALAT CAPEM 
PONOROGO 

Sub Banch Manager Sugiono 

Sub Branch Operation Supervisor Anang Priambowo 

Branch Collection Fadhil Wafa 

Rm Sme Remedial Nindiya Ratnasari 

Relationship Manager Funding Dessy Ika Liyanawati 

Relationship Manager Funding Chrisna Faradilla 

Customer Service Achir Joko Yulianto 

Teller Erly Nuryana 

 

Rincian Tugas: 

1. Sub Branch Manager 

Adalah struktur tertinggi yang bertanggung jawab secara menyeluruh 

terhadap berjalannya fungsi operasional perbankan dengan membawahi 

bidang operasional maupun bisnis. 

2. Sub Branch Operational Supervisor 

Bertanggung jawab dalam banyak hal diantaranya adalah:  

a. Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional teller 

dan customer service sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi 

dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk 

mencapai service excelent.  
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b. Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja terutama 

halaman, banking hall dan area kerja teller, customer service, tempat 

duduk nasabah serta tempat aplikasi dan brosur. 

c. Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya 

yang terkait dengan operasional front office kantor cabang 

pembantu, sekaligus melakukan sosialisasi kepada teller dan 

customer service serta pihak terkait lainnya dalam rangka 

implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap 

layanan operasi front office kantor cabang pembantu. 

d. Memberikan dukungan kepada keseluruhan anggota di Bank 

Muamalat KCP Ponorogo berupa: 

1) Menyediakan layanan operasi front liner yang akurat dan tepat 

waktu secara konsisten; 

2) Menyetujui atau mengotorisasi transaksi layanan operasi front 

office sesuai kewenangannya; 

3) Membimbing teller dan customer service dalam melaksanakan 

tugasnya; 

4) Sebagai narasumber dalam layanan operasi front office baik 

untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal 

lainnya; 

5) Membangun teamwork dan komunikasi yang efektif di front 

office kantor cabang. 
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3. Branch Collection Back End 

Crew yang bertugas untuk menyelesaikan pembiayaan-pembiayaan 

yang bermasalah yang akan disehatkan kembali. Dan seorang yang 

memberi solusi ke nasabah agar pembiayaan yang dijalani oleh nasabah 

tidak macet dan asset nasabah yang berada di bank tidak sampai dilelang. 

4. RM SME Remedial 

Melayani nasabah pembiayaan modal kerja atau SME (Small 

Medium Enterprise). Pembiayaan modal kerja yaitu yang kegiatan 

usahanya bersifat investasi, peningkatan piutang dan peningkatan 

persediaan. 

5. RM Funding 

RM funding atau pendanaan yang tugas pokoknya yaitu 

mempromosikan produk Bank Muamalat Ponorogo dan mengunjungi 

nasabah yang prima atau diistimewakan. 

6. Customer Service 

Bertugas untuk: 

a. Melayani nasabah dan memberi informasi produk dan layanan serta 

melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, 

berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah 

ditetapkan; 

b. Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan serta 

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk 

penyelesaiannya; 
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c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja serta 

memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi 

layanan customer service; 

d. Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta 

transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di customer service dengan 

akurat, sopan, ramah dan tepat waktu secara konsisten; 

7. Teller 

Bertugas untuk, 

a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non 

tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk 

mencapai service excellent; 

b. Memberikan dukungan kepada supervisor layanan, operation 

manager, serta pimpinan cabang; 

c. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional 

yang prosesnya berdasarkan instruki nasabah dan kebijakan serta 

aturan yang telah ditetapkan; 

d. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan 

operasi teller. 

 

E. Produk, Jasa dan Layanan Bank Muamalat Indonesia 

Adapun produk-produk Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai 

berikut: 
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1. Giro Muamalat, ada 2 jenis yaitu: 

a. Giro Muamalat Ultima yaitu Produk giro berbasis akad mudharabah 

yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang 

kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan 

untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan 

imbal hasil yang optimal; 

b. Giro Muamalat Attijary, produk giro berbasis akad wadiah yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. 

Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah 

perorangan maupun non-perorangan yang didukung oleh fasilitas 

Cash Management.  

2. Tabungan, mempunyai beberapa jenis diantaranya: 

a. Tabungan Muamalat iB tabungan syariah dalam mata uang rupiah 

yang akan meringankan transaksi keuangan anda, memberikan akses 

yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini hadir 

dengan dua pilihan kartu ATM atau Debit yaitu Shar-E Regular dan 

Shar-E Gold; 

b. Tabungan iB Muamalat Dollar tabungan dalam dominasi valuta asing 

US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk 

melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam; 

c. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah merupakan tabungan yang 

dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan 

ibadah haji atau umrah. Produk ini akan membantu nasabah untuk 
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merencanakan ibadah haji atau umrah sesuai dengan kemampuan 

keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas 

asuransi jiwa, pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin; 

d. Tabungan iB Muamalat Rencana merupakan tabungan berjangka 

dalam mata uang Rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak 

bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan 

rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening 

sumber dana. Tabungan iB Muamalat Rencana dapat membentuk 

mewujudkan berbagai rencana Nasabah; 

e. TabunganKu iB Tabungan Syariah dalam mata uang rupiah yang 

sangat terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta 

bebas biaya administrasi; 

f. Tabungan iB Muamalat Prima merupakan tabungan yang didesain 

bagi Nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan 

kebebasan bertransaksi.80 

3. Deposito 

a. Deposito Mudharabah merupakan Deposito syariah dalam mata uang 

Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi 

yang optimal bagi Nasabah. Deposito Mudharabah diperuntukkan 

bagi Nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan; 

b. Dana Pensiun Muamalat, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

(DPLK) Muamalat dapat diiukuti oleh Nasabah yang berusia minimal 

                                                            
80 Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2016, 61.  
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18 tahun, atau sudah menikah, dengan pilihan usia pensiun dan iuran 

pensiun yang terjangkau, yaitu minimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu 

rupiah) per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis 

dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat ditransfer dari 

bank lain.81   

4. Pembiayaan  

a. Pembiayaan Konsumen 

1) KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan 

membantu Anda untuk memiliki rumah (stock atau bekas), 

apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR 

dari bank lain. Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan 

yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqisah 

(kerjasama sewa); 

2) iB Muamalat Umroh Fasilitas bagi para Nasabah dengan tujuan 

membiayai perjalanan ibadah umroh. Diperuntukkan bagi 

perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun 

atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, 

dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 36 bulan; 

3) iB Muamalat Koperasi Karyawan Pembiayaan yang diberikan 

kepada koperasi karyawan untuk disalurkan kepada para 

anggotanya (pegawai BUMN atau PNS atau swasta) dengan 

                                                            
81 Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2016, 62.  
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tujuan pembelian barang halal. Diperuntukkan bagi para anggota 

koperasi karyawan dan diajukan secara berkelompok;  

4) iB Muamalat Multiguna, Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

Nasabah dalam pembelian barang halal (selain tanah, bangunan, 

mobil dan emas) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah 

(selain pembiayaan haji dan umroh); 

5) iB Muamalat Pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan 

kepada para pensiun PNS atau TNI atau polri atau BUMN atau 

BUMD atau swasta untuk pembelian barang konsumtif yang halal 

(termasuk rumah tinggal dan kendaraan bermotor) atau sewa jasa 

halal (seperti keperluan pendidikan anak, umroh, wisata dan 

lainnya) dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun wajib 

dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia; 

6) Pembiayaan Autoloan (Via Multifinance) Pembiayaan yang 

diberikan kepada end user dengan tujuan pembelian kendaraan 

bermotor (mobil dan motor) melalui perusahaan multifinance yang 

bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Produk ini adalah 

kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance 

(ALIF). Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah 

(jual-beli).82 

 

 

                                                            
82 Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 62.  
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b. Pembiayaan Modal Kerja, 

1) iB Modal Kerja SME Pembiayaan jangka pendek dengan prinsip 

syariah yang diberikan kepada Nasabah untuk memenuhi 

kebutuhan modal kerja usaha atau bisnis dengan tujuan produktif. 

Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, 

mudharabah atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan 

modal kerja; 

2) iB Rekening Koran Muamalat Pembiayaan jangka pendek untuk 

modal kerja yang bersifat fluktuatif dengan perputaran transaksi 

yang cepat dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai 

kebutuhan melalui Cek atau Biyet Giro berdasarkan prinsip 

syariah dengan akad musyarakah dan skema revolving; 

3) iB Muamalat Usaha Mikro Pembiayaan dalam bentuk modal kerja 

dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk 

perorangan maupun badan usaha non hukum.  

c.  Pembiayaan Investasi 

1) iB Investasi SME adalah pembiayaan yang akan membantu 

kebutuhan investasi jangka menengah atau panjang usaha Nasabah 

guna membiayai pembelian barang-barang modal dalam rangka 

rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru 

sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun 

Nasabah. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) pemilik usaha 

dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia; 
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2) Properti Bisnis Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan 

membantu usaha Nasabah untuk membeli, membangun ataupun 

merenovasi properti maupun pengalihan take-over pembiayaan 

properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis Nasabah. 

Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan 

usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.83  

5. Jasa dan Layanan Bank Muamalat 

a. International Banking, 

1) Remittance adalah layanan pengiriman atau penerimaan yang 

valas dari atau kepada pihak ketiga kepada atau dari pemilik 

rekening Bank Muamalat Indonesia baik tunai maupun non tunai 

dalam denominasi valuta asing; 

2) Trade Finance, Bank Muamalat memiliki pengalaman dan 

keahlian dalam bidang pembiayaan perdagangan secara syariah 

baik lokal maupun internasional. Hal ini menjadikan Bank 

Muamalat sebagai mitra yang amanah serta mengerti kebutuhan 

layanan bisnis perdagangan nasabah. Bank Muamalat memiliki 

layanan jasa dan pembiayaan syariah yang inovative untuk 

mendukung kelancaran bisnis perdagangan Nasabah, baik untuk 

transaksi perdagangan lokal maupun internasional dan untuk 

transaksi L/C maupun non L/C. Layanan produk Muamalat Trade 

Finance: produk ekspor, impor, ekspor-impor non LC Financing, 

                                                            
83 Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 63.  
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produk SKBDN (Surat Berdokumen Dalam Negeri), Bank 

Garansi, Letter of Credit, Stanby LC. Bank Muamalat siap 

memberikan solusi terbaik dengan layanan prima untuk kemajuan 

bisnis Nasabah. Dalam memberikan layanan export atau import. 

Bank Muamalat juga bekerja sama dengan bank dalam dan luar 

negeri serta lembaga-lembaga multilateral lainnya.84 

b. Layanan 24 Jam, diantaranya: 

1) ATM Muamalat dilengkapi dengan berbagai fitur untuk 

memudahkan anda melakukan info saldo, cetak 5 transaksi 

terakhir, pembayaran tagihan, pembelian pulasa isi ulang, 

pembelian tiket, pembayaran prem asuransi, transfer antar bank, 

pembayaran uang sekolah dan pembayaran ZIS; 

2) Sala Muamalat merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui 

500016/ (021) 500016 (jika dihubungi melalui telpon seluler) yang 

memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan 

dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi 

mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar 

rekening Muamalat hingga maksimal Rp. 50.000.000, serta 

pembayaran ZIS; 

3) Muamalat Mobile adalah aplikasi yang meliputi lokasi ATM atau 

Cabang, Info Produk, CallCenter 1500016, Bahasa, Kiblat, Jadwal 

Sholat dan Aplikasi haji dan Umroh. Mobile Banking Muamalat 

menawarkan kemudahan dalam bertransaksi secara real time, 
                                                            

84 Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2016, 65.  
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aman dan praktis menggunakan perangkat Smartphone Nasabah 

melalui koneksi Internet (Android, IOS, Blackberry dan Windows 

Phone) dengan fitur yang bisa diakses adalah pemindahbukuan, 

transfer antar bank, cek saldo, pembayaran tagihan, pembelian 

serta IO Transaksi terakhir dan Mutasi Rekening. Untuk dapat 

menggunkan layanan Mobile Banking, nasabah hanya perlu 

mengunduh aplikasi Mobile Banking Muamalat dari application 

store dengan kata kunci “Muamalat Mobile” dan melakukan 

registrasi serta aktivasi di ATM atau Cabang terdekat; 

4) Internet Banking Muamalat layanan ini bertujuan untuk 

memudahkan Nasabah Ritel (Individu) dalam melakukan transaksi 

finansial seperti pemindahbukuan, transfer antar bank, 

pembayaran tagihan dan pembelian pulsa serta transaksi non-

finansial seperti cek saldo, 5 transaksi terakhir dan cek mutasi. 

Melalui fitur transaksi Debit Online di Internet Banking 

Muamalat, Nasabah dapat berbelanja di mitra merchant-merchant 

Bank Muamalat Indonesia secara lebih mudah, praktis dan aman;   

5) Cash Management System layanan ini lebih berkonsentrasi pada 

nasabah korporat. Dalam layanan ini, Bank Muamalat Indonesia 

menyelenggarakan penerimaan atau koleksi pemasukan dana 

(collection), pembayaran atau pengeluaran dana (disbursement) 

serta mengelola likuiditas perusahaan.85 

 

 
                                                            

85 Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2016, 68.  
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BAB IV 

PELAKSANAAN STRATEGI PROMOSI BERBASIS EDUKASI         

PADA BANK MUAMALAT KCP PONOROGO 

 

A. Praktik Strategi Promosi Berbasis Edukasi pada Bank Muamalat KCP 

Ponorogo 

Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sebagai lembaga 

keuangan murni syariah pertama yang ada di Ponorogo dalam 

memperkenalkan jasa dan produknya kepada masyarakat dengan 

menggunakan beberapa pendekatan sebagai strategi promosi berbasis edukasi 

yang tepat untuk dijalankan disesuaikan dengan kebutuhan, pangsa pasar dan 

sasaran yang dituju, baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi 

promosi berbasis edukasi secara langsung antara lain dengan Penjualan 

Pribadi (Personal Selling), sedangkan promosi secara tidak langsung 

dilakukan dengan Periklanan (Advertising), Promosi Penjualan (Sales 

Promotion), Publisitas (Publicity).   

1. Periklanan (Advertising)  

Periklanan merupakan strategi promosi berbasis edukasi secara 

tidak langsung yang dilakukan Bank Muamalat KCP Ponorogo dengan 

beberapa cara dan media seperti mencantumkan iklan dalam surat kabar, 

majalah islami, pemasangan spanduk dan baliho, serta dengan 

menggunakan brosur. Selain itu, juga melakukan promosi iklan melalui 

media elektronik ataupun cetak, serta adanya website Bank Muamalat 
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Indonesia yaitu http//www.bankmuamalatindonesia.co.id., yang memuat 

tentang seluk beluk Bank Muamalat mulai dari produk, keunggulan dan 

hal-hal lain yang berhubungan dengan Bank Muamalat. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan merupakan strategi promosi berbasis edukasi 

secara tidak langsung yang dilakukan Bank Muamalat dengan cara 

memberikan bagi hasil (special rate) kepada nasabah yang memiliki 

tabungan dengan jumlah dana besar, selain itu dengan memberikan 

cindera mata bagi nasabah pembiayaan yang memiliki angsuran baik.    

3. Publikasi (Publicity) 

Publisitas merupakan strategi promosi berbasis edukasi secara tidak 

langsung yang dilakukan Bank Muamalat dengan beberapa cara, yaitu: 

a. Membuat stan promosi maupun pameran pada kegiatan sosial 

maupun kegiatan pertemuan lain.   

b. Menjadi sponsorship dalam berbagai kegiatan kampus, yang dinilai 

bermanfaat baik bagi Bank Muamalat maupun bagi pihak 

penyelenggara. 

c. Melakukan kegiatan amal dan penyaluran dana CSR atau dinamakan 

dengan dengan santunan ke Dhuafa yang dilakukan pada bulan 

Ramadhan, puasa dan lebaran. Dengan cara santunan yang dilakukan 

Bank Muamalat secara tidak langsung mereka akan membaca akan 

Muamalat walaupun arahnya berupa santunan, masyarakat dengan 

sendirinya membawa mereka mengetahui.   
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4. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Penjualan pribadi merupakan salah satu strategi promosi berbasis 

edukasi yang dilakukan secara langsung dengan cara door to door atau 

face to face oleh petugas bank baik AO maupun wiraniaga dengan calon 

nasabah, yakni dengan mendatangi instansi lembaga formal maupun non 

formal untuk memperkenalkan, memahamkan (mengedukasi) dan 

menawarkan kerjasama, diantara lembaga tersebut adalah: 

a. Sekolah Formal 

Bank Muamalat KCP Ponorogo mendatangi langsung ke 

sekolah sebagai target untuk melakukan edukasi dan kerjasama 

dengan lembaga sekolah formal melalui semacam Payroll maupun 

VA dalam pembayaran SPP anak maupun gaji para guru. 

b. Pondok Pesantren 

Bank Muamalat KCP Ponorogo mendatangi langsung untuk 

melakukan edukasi dan kerjasama dengan lembaga lembaga 

kepesantrenan dengan mengetahui terlebih dahulu pendidikan yang 

ada di pesantren tersebut, mengetahui jumlah guru beserta santrinya, 

diantaranya adalah Pondok Modern Gontor, Pondok Pesantren 

Ngabar. Kerjasama ini dalam bentuk dana pondok dialihkan ke Bank 

Muamalat dan Pondok mendapatkan keuntungan dari kerjasama 

tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak Bank 

Muamalat sehingga saling menguntungkan. 
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c. Masjid  

Bank Muamalat melakukan edukasi BKN di Masjid-masjid 

melalui kerjasama dana kas masjid dapat ditaruh di Bank Muamalat 

dengan kesepakatan kerjasama diawal dengan pihak masjid sehingga 

saling menguntungkan. 

d. Perguruan Tinggi 

Bank Muamalat malakukan edukasi dengan mendatangi 

langsung dengan beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi 

untuk kerjasama, diantaranya adalah IAIN Ponorogo, UNIDA, 

UNMUH, INSURI yakni bekerja sama dengan adanya PKL (Praktek 

Kerja Lapangan) bagi mahasiswa magang, penelitian dan tugas 

kuliah lain. Dengan demikian, strategi promosi secara langsung ke 

model edukasi tanpa ada bersentuhan dengan sebuah produk 

sehingga tidak ada target bisnis namun menjadi target publikasi di 

masyarakat. Karena mahasiswa (magang) telah bersentuhan 

langsung dengan Bank sehingga dapat menyampaikan ke masyarakat 

satu ke masyarakat yang lain (mulut ke mulut) pengalaman dan 

kelebihan apa yang ada di Bank Muamalat dalam bertransaksi.  

e. Lembaga Biro Haji dan Umroh 

Bank Muamalat bekerja sama dengan biro Haji dan Umroh 

yang ada di Ponorogo (Mabrur), kepercayaan masyarakat terhadap 

Bank Muamalat (Ungu) tidak tergantikan dengan menggait Asuransi 

membuat lembaga masyarakat semakin merasa nyaman dan 
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mempercayai untuk tetap bekerja sama dalam tabungan haji dan 

umroh.  

Selain melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga instansi formal 

maupun non formal, penjualan pribadi (personal selling)  juga dapat 

dilakukan melalui pengoptimalan Customer Service (layanan pelanggan) yang 

ada di Bank Muamalat. Customer Service akan memberikan pengetahuan dan 

pemahaman secara mendalam dan pasti terhadap calon nasabah yang secara 

langsung datang dan ingin mengetahui atau mencari tahu tentang produk dan 

jasa apa saja yang ada di Bank Muamalat dan apa keuntungannya jika 

bertransaksi. Namun, edukasi secara langsung melalui customer service ini 

hanya dimiliki oleh segelintir orang yakni orang yang berpendidikan dengan 

spesifikasi Ekonomi Syariah.86 

Penjualan pribadi (Personal Selling) merupakan salah satu strategi 

promosi berbasis edukasi secara langsung yang paling efektif dilakukan 

dibandingkan dengan strategi promosi berbasis edukasi yang lain, karena 

pihak bank dapat berhadapan langsung dengan calon nasabah, dapat menemui 

dan memahamkan serta menawarkan langsung dengan segala kelebihannya 

sehingga masyarakat merasa lebih tertarik dan terlayani karena dapat bertanya 

langsung untuk lebih mengetahui produk dan jasa yang ada dan ditawarkan 

Bank Muamalat. Sedangkan strategi promosi berbasis edukasi yang lain 

seperti periklanan, promosi penjualan dan publikasi merupakan strategi secara 

tidak langsung, masyarakat harus bertanya dan mencari tahu terlebih dahulu 

                                                            
86 Fadhil Wafa, wawancara, Ponorogo, 2 April 2019.   
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untuk dapat memahami maksud dari apa yang telah diterima sebelumnya. 

Karena iklan, gambar dan tulisan pada baliho besar yang secara tidak 

langsung terpampang (Neon Box), selain memerlukan cost yang sangat besar 

juga tidak dapat berbicara dengan baik untuk memahamkan. Sehingga antara 

biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang akan didapatkan. 

Pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi pada Bank Muamalat 

KCP Ponorogo dilakukan oleh tim tersendiri yang terkontrol oleh kantor 

pusat, dengan pelaksanaan menyeluruh. Jika tim yang ada di tim internal 

dibranding dibreafing dengan baik tentang produk apa dengan segala 

kelebihannya, apabila dengan internal sudah cukup maka tidak diperlukan 

media tidak diperlukan mengingat biaya media lebih mahal. Sehingga 

pelaksanaan dengan menggunakan SDM Human Karyawan itu sendiri secara 

personal dan door to door lebih mengena. Sehingga keberhasilan strategi 

promosi berbasis edukasi sangat bergantung dengan keandalan SDM yang 

dimiliki dalam mempromosikan produk dan jasa terhadap calon nasabah.87 

 

B. Analisis Pelaksanaan Strategi Promosi Berbasis Edukasi pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo 

Dalam praktik pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi pada 

Bank Muamalat KCP Ponorogo Strategi promosi berbasis edukasi secara 

langsung antara lain dengan Penjualan Pribadi (Personal Selling), sedangkan 

                                                            
87 Fadhil Wafa, wawancara, Ponorogo, 8 April 2019.  
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promosi secara tidak langsung dilakukan dengan Periklanan (Advertising), 

Promosi Penjualan (Sales Promotion), Publisitas (Publicity).   

1. Periklanan (Advertising)  

Periklanan merupakan strategi promosi berbasis edukasi secara 

tidak langsung yang dilakukan Bank Muamalat KCP Ponorogo dengan 

beberapa cara dan media seperti mencantumkan iklan dalam surat kabar, 

majalah islami, pemasangan spanduk dan baliho, serta dengan 

menggunakan brosur. Selain itu, juga melakukan promosi iklan melalui 

media elektronil ataupun cetak, serta adanya website Bank Muamalat 

Indonesia yaitu http//www.bankmuamalatindonesia.co.id., yang memuat 

tentang seluk beluk Bank Muamalat mulai dari produk, keunggulan dan 

hal-hal lain yang berhubungan dengan Bank Muamalat. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan merupakan strategi promosi berbasis edukasi 

secara tidak langsung yang dilakukan Bank Muamalat dengan cara 

memberikan bagi hasil (special rate) kepada nasabah yang memiliki 

tabungan dengan jumlah dana besar, selain itu dengan memberikan 

cindera mata bagi nasabah pembiayaan yang memiliki angsuran baik. 

3. Publikasi (Publicity) 

Publisitas merupakan strategi promosi berbasis edukasi secara tidak 

langsung yang dilakukan Bank Muamalat dengan beberapa cara, yaitu: 

a. Membuat stan promosi maupun pameran pada kegiatan sosial 

maupun kegiatan pertemuan lain.   
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b. Menjadi sponsorship dalam berbagai kegiatan kampus, yang dinilai 

bermanfaat baik bagi Bank Muamalat maupun bagi pihak 

penyelenggara. 

c. Melakukan kegiatan amal dan penyaluran dana CSR atau dinamakan 

dengan santunan ke Dhuafa yang dilakukan pada bulan Ramadhan, 

puasa dan lebaran. Dengan cara santunan yang dilakukan Bank 

Muamalat secara tidak langsung mereka akan membaca akan 

Muamalat walaupun arahnya berupa santunan, masyarakat dengan 

sendirinya membawa mereka mengetahui. 

4. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Penjualan pribadi merupakan salah satu strategi promosi berbasis 

edukasi yang dilakukan secara langsung dengan cara door to door atau 

face to face oleh petugas bank baik AO maupun wiraniaga dengan 

calon nasabah, yakni dengan mendatangi instansi lembaga formal 

maupun non formal untuk memperkenalkan, memahamkan 

(mengedukasi) dan menawarkan kerjasama, diantara lembaga tersebut 

adalah: 

a. Sekolah Formal 

Bank Muamalat KCP Ponorogo mendatangi langsung ke 

sekolah sebagai target untuk melakukan edukasi dan kerjasama 

dengan lembaga sekolah formal melalui semacam Payroll maupun 

VA dalam pembayaran SPP murid maupun gaji para guru. 

b. Pondok Pesantren 
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Bank Muamalat KCP Ponorogo mendatangi langsung untuk 

melakukan edukasi dan kerjasama dengan lembaga lembaga 

kepesantrenan, diantaranya adalah Pondok Modern Gontor, Pondok 

Pesantren Ngabar. Kerjasama ini dalam bentuk dana pondok 

dialihkan ke Bank Muamalat dan Pondok mendapatkan keuntungan 

dari kerjasama tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan 

pihak Bank Muamalat sehingga saling menguntungkan. 

c. Masjid  

Bank Muamalat melakukan edukasi BKN di Masjid-masjid 

melalui kerjasama dana kas masjid dapat ditaruh di Bank Muamalat 

dengan kesepakatan kerjasama diawal dengan pihak masjid sehingga 

saling menguntungkan. 

d. Perguruan Tinggi 

Bank Muamalat malakukan edukasi dengan mendatangi 

langsung dengan beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi 

untuk kerjasama, diantaranya adalah IAIN Ponorogo, UNIDA, 

UNMUH, INSURI yakni bekerja sama dengan adanya PPL bagi 

mahasiswa magang, penelitian dan tugas kuliah lain. Dengan 

demikian, strategi promosi secara langsung ke model edukasi tanpa 

ada bersentuhan dengan sebuah produk sehingga tidak ada target 

bisnis namun menjadi target publikasi di masyarakat. Karena 

mahasiswa (magang) telah bersentuhan langsung dengan Bank 

sehingga dapat menyampaikan ke masyarakat satu ke masyarakat 



64 
 

 

yang lain (mulut ke mulut) pengalaman dan kelebihan apa yang ada 

di Bank Muamalat dalam bertransaksi.  

e. Lembaga Biro Haji dan Umroh 

Bank Muamalat bekerja sama dengan biro Haji dan Umroh 

yang ada di Ponorogo (Mabrur), kepercayaan masyarakat terhadap 

Bank Muamalat (Ungu) tidak tergantikan dengan menggait Asuransi 

membuat lembaga masyarakat semakin merasa nyaman dan 

mempercayai untuk tetap bekerja sama dalam tabungan haji dan 

umroh.  

Selain melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga instansi 

formal maupun non formal, penjualan pribadi (personal selling)  juga 

dapat dilakukan melalui pengoptimalan Customer Service (layanan 

pelanggan) yang ada di Bank Muamalat. Customer Service akan 

memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam dan pasti 

terhadap calon nasabah yang secara langsung datang dan ingin 

mengetahui atau mencari tahu tentang produk dan jasa apa saja yang 

ada di Bank Muamalat dan apa keuntungannya jika bertransaksi. 

Namun, edukasi secara langsung melalui customer service ini hanya 

dimiliki oleh segelintir orang yakni orang yang berpendidikan dengan 

spesifikasi Ekonomi Syariah, yang ingin mengetahui atau sekedar 

mengetahui dan mencari tahu.88  

                                                            
88 Fadhil Wafa, wawancara, Ponorogo, 8 April 2019.   
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Sedangkan dalam teori paktik promosi terdapat empat macam 

sarana promosi yang dapat digunakan oleh bank dalam mempromosikan 

baik produk maupun jasanya, yaitu: 

a. Periklanan (Advertising) 

Didefinisikan William G. Nickels, yang dikutip oleh Basu 

Swasta menyatakan periklanan adalah komunikasi non individu 

dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh 

perusahaan, lembaga non-laba serta individu-individu. 89  Sedangkan 

periklanan menurut Monle Lee dan Carla Johnson adalah komunikasi 

komersil dan nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-

produknya yang akan ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui 

media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct 

mail (pengeposan langsung), reklame luar ruang atau kendaraan 

umum.90   

Iklan merupakan sarana promosi yang digunakan bank guna 

menginformasikan, segala sesuatu produk yang dihasilkan oleh bank. 

Informasi yang diberikan adalah nama produk, manfaat produk, harga 

produk, serta keuntungan-keuntungan produk dibandingkan produk 

sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. 91  Iklan merupakan promosi 

yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata 

yang tertuang dalam spanduk, brosur, bilboard, koran, majalah, 

                                                            
89  Philip Kotler dan Gery Armstrong, Dasar-dasar Pemasaran, jilid II (Jakarta: 

Prenhallindo, 1998), 85-86.  
90 Monle Lee dan Carla Johnson, Prinsip-prinsip Pokok Periklanan dalam Perspektif 

Global (Jakarta: Kencana, 2007), 3.   
91 Ibid., 174.  
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televisi atau radio-radio. 92 Periklanan (advertising) adalah semua 

bentuk penyajian dan promosi nonpersonal atas ide, barang atau jasa 

yang dilakukan oleh perusahaan tertentu.93 

Dalam pemilihan strategi promosi yang mempergunakan iklan, 

pihak bank hanya memilih cara dan media yang akan dipergunakan. 

Promosi tersebut dipergunakan untuk hal berikut:94 

1) Mempromosikan banknya sebagai suatu image. 

2) Mempromosikan salah satu produk unggulan dari bank yang 

bersangkutan. 

Tujuan penggunaan dan pemilihan media iklan tergantung dari 

tujuan bank. Masing-masing media memiliki tujuan yang berbeda, 

terdapat paling tidak empat macam tujuan penggunaan iklan sebaai 

media promosi, yaitu sebagai berikut:95 

1) Untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan jasa bank yang dimiliki oleh suatu bank. Seperti 

peluncuran produk baru, keuntungan dan kelebihan suatu prosuk 

atau informasi lainnya. 

2) Untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan 

atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan. 

3) Untuk menarik perhatian dan minat para nasabah baru dengan 

harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon nasabah. 

                                                            
92 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 176.  
93 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2012), 72.  
94 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 70.  
95 Kasmir, Manajemen Perbankan, 247.  
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4) Memengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank kita. 

Pertimbangan penggunaan media yang akan dipakai untuk 

pemasangan iklan di suatu media antara lain:96 

1) Jangkauan media yang akan digunakan 

2) Sasaran atau konsumen yang akan dituju 

3) Tujuan iklan 

4) Biaya yang akan dikeluarkan. 

b. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Philip Kotler berpendapat bahwa promosi penjualan adalah 

insentif jangka pendek untuk mendorong pembeli atau penjualan dari 

produk atau jasa.97 Sedangkan menurut Kasmir, merupakan promosi 

yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan 

harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu 

pula.98 Selain itu, promosi penjualan dilakukan untuk menarik nasabah 

untuk segera membeli setiap produk atau jasa yang ditawarkan. 

Mengingat tujuan promosi penjualan adalah meningkatkan penjualan 

atau untuk meningkatkan jumlah nasabah, maka agar nasabah tertarik 

untuk membeli maka perlu dibuatkan promosi penjualan yang 

semenarik mungkin.99 

Bagi sebuah bank promosi penjualan dapat dilakukan melalui:100 

                                                            
96 Kasmir, Manajemen Perbankan, 247-248. 
97 Kotler dan Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, 126.  
98 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 176.   
99 Kasmir, Manajemen Perbankan, 248.  
100 Kasmir, Manajemen Perbankan, 248. 
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1) Pemberian bagi hasil khusus (special rate) untuk jumlah dana 

yang relatif besar, walaupun dapat mengakibatkan persaingan 

tidak sehat (untuk simpanan yang jumlahnya besar). 

2) Pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki 

simpanan dengan saldo tertentu. 

3) Pemberian cindera mata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya 

kepada nasabah yang loyal. 

4) Dan promosi penjualan lainnya.  

c. Publisitas (Publicity) 

Publisitas menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong adalah 

memupuk hubungan baik dengan berbagai masyarakat di sekitar 

perusahaan dengan mendapatkan publisitas yang menguntungkan, 

memupuk citra perusahaan yang baik dan menangani atau meredam 

rumor, cerita dan peristiwa yang merugikan.101Sedangkan menurut 

Fandy Tjiptono publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran 

ide, barang dan jasa secara non personal yang mana orang atau 

organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk itu.102 Menurut 

Kasmir Publisitas merupakan promosi yang dilakukan untuk 

meningkatkan citra bank di depan para calon nasabah atau nasabahnya 

melalui kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal atau sosial 

maupun olahraga.103 

                                                            
101 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, 134.  
102 Fandi Tjiptono, Strategi , 238.  
103 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 176.  
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Dibandingkan dengan iklan, publisitas mempunyai kredibilitas 

yang lebih baik, karena pembenaran baik langsung maupun tidak 

langsung dilakukan oleh pihak lain selain pemilik iklan. Selain 

publisitas, ada pula hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas 

yang harus dilaksanakan, kegiatan-kegiatannya adalah sebagai 

berikut:104 

1) Hubungan pers atau aktivitas pers; menciptakan dan 

menempatkan informasi bernilai berita dalam media untuk 

menarik perhatian terhadap orang, produk atau jasa. 

2) Publisitas produk; mempromosikan produk tertentu. 

3) Kegiatan masyarakat, memupuk dan mempertahankan hubungan 

komunitas nasional atau lokal. 

4) Melobi; membangun dan mempertahankan hubungan dengan 

anggota legislatif dan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi 

peraturan dan undang-undang. 

5) Hubungan investor, mempertahankan hubungan dengan 

pemegang saham dan lain-lain dalam komunitas keuangan. 

6) Pengembangan; hubungan masyarakat dengan donor atau 

anggota-anggota organisasi nirlaba untuk memperoleh dukungan 

keuangan atau sukarela.  

d. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

                                                            
104 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, 134-135.   
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Menurut Fandy Tjiptono personal selling adalah komunikasi 

langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan 

membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka 

kemudian akan mencoba dan membelinya. 105  Sedangkan menurut 

Kotler personal selling merupakan sarana yang yang paling efektif 

pada tahap-tahap tertentu dari proses pembelian, terutama dalam 

membangun preferensi, keyakinan dan tindakan pembeli.106 Selain itu, 

menurut Kasmir personal selling merupakan promosi yang dilakukan 

melalui pribadi-pribadi karyawan bank dalam melayani serta ikut 

memengaruhi nasabah. 107  Dengan demikian personal selling 

merupakan kegiatan promosi yang dilakukan secara langsung bertatap 

muka untuk memperkenalkan, mendorong dan membangun preferensi 

serta keyakinan pembeli agar mencoba produk atau jasa yang 

ditawarkan.  

Mengingat edukasi masyarakat di bidang perbankan merupakan 

program berkelanjutan yang memiliki rentang waktu yang cukup lama, 

maka dalam pelaksanaannya perlu dikelompokkan ke dalam program-

program jangka pendek (periode 1-2 tahun) dan program jangka panjang 

(periode 3-5 tahun) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat 

serta perkembangan industri perbankan ke depan. Agar pelaksanaan 

program dapat berjalan dengan baik mulai dari materi sampai dengan 
                                                            

105 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, 224.  
106 Kotler dan Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, 126.  
107 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 177.  
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media yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, 

maka pola pendekatan yang dipilih adalah dengan menggunakan 

pendekatan target kelompok masyarakat yang akan diedukasi. Dalam hal 

ini, telah diidentifikasi 5 (lima) kelompok besar masyarakat sebagai target 

pelaksanaan edukasi, yaitu: 

a. Kelompok pelajar; 

b. Kelompok mahasiswa; 

c. Kelompok profesional; 

d. Kelompok lembaga penunjang perekonomian (termasuk penegak 

hukum dan instansi pemerintah terkait); 

e. Kelompok lain-lain (termasuk ibu rumah tangga, sektor informal dan 

sebagainya). 

Sementara itu, untuk memberikan kejelasan mengenai arah pada 

yang telah disusun akan ditetapkan tiga indikator utama edukasi, yaitu: 

a. Meningkatkan awareness 

b. Terwujudnya perubahan perilaku 

c. Terwujudnya masyarakat yang bank minded 

1) Pola Strategi Jangka Pendek 

Pola strategi jangka pendek sekurang kurangnya mencakup 

hal-hal sebagi berikut: 

a) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan 

awareness terhadap kelembagaan, produk dan jasa 

perbankan, hak dan kewajiban nasabah, aspek kehati-hatian 
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dalam melakukan transaksi keuangan (risk awareness), serta 

sarana dan mekanisme pengaduan atau penyelesaian 

permasalahan dengan perbankan. 

b) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan 

awareness terhadap kelembagaan serta produk dan jasa 

perbankan syariah dalam rangka meningkatkan pangsa pasar 

perbankan syariah. 

c) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan 

awareness terhadap kelembagaan BPR dan meningkatkan 

citra BPR di masyarakat. 

d) Melaksanakan program edukasi kepada masyarakat luas 

tentang tindak kejahatan yang menggunakan produk dan jasa 

perbankan syariah dalam upaya mencegah kemungkinan 

timbulnya kerugian pada masyarakat. 

e) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan 

pemahaman penggunaan instrumen sistem pembayaran non 

tunai secara aman. 

Program-program tersebut dilakukan dengan cara antara lain: 

a) Menjalin kerjasama dengan media massa untuk meningkatkan 

awareness masyarakat terhadap kelembagaan, produk dan jasa 

perbankan. 

b) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program edukasi 

dengan lembaga/institusi terkait. 
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c) Melakukan program edukasi kepada target segment yang 

mempunyai pengaruh besar pada kelompok masyarakat tertentu 

agar dalam jangka panjang dapat menjadi change implementor, 

misalnya: kaum intelektual yang diwakili oleh guru. 

d) Melakukan program edukasi yang lebih mengandalkan pada 

peran dari kalangan internal perbankan.  

2) Pola Strategi Jangka Panjang 

Pola strategi jangka panjang yang akan dilaksanakan 

merupakan bentuk kontinuitas dari pola strategi jangka pendek yang 

telah disempurnakan. Pola strategi jangka panjang tersebut 

mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas program edukasi yang 

telah dilakukan sebelumnya dengan memperhatikan dan mengikuti 

dinamika serta kompleksitas dan jasa perbankan, yang meliputi 

namun tidak terbatas pada: 

a) Memperluas cakupan wilayah edukasi melalui kerjasama 

dengan media massa untuk meningkatkan awareness 

masyarakat terhadap kelembagaan, produk dan jasa perbankan. 

b) Memperluas dan mengintensifkan program edukasi melalui 

integrasi program edukasi dengan kurikulum sekolah maupun 

penyempurnaan dan pengkinian materi mengenai uang dan bank 

yang sudah terdapat dalam kurikulum sekolah saat ini dengan 

cara memanfaatkan jalur pendidikan formal mulai dari sekolah 

dasar (SD) sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). 
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c) Meningkatkan cakupan program, sasaran dan wilayah edukasi 

melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik formal 

maupun non formal. 

d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi, peranan 

dan kelembagaan bank umum dan BPR baik konvensional 

maupun syariah dalam mendukung perekonomian nasional. 

e) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kinerja bank, 

sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menentukan 

pilihan aktifitas perbankannya. 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi Promosi 

yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Ponorogo telah sesuai dengan teori 

Philip Kotler, namun dalam pelaksanaan di lapangan lebih dari sekedar teori 

Philip Kotler dengan lebih menekankan pada kerjasama dan edukasi terhadap 

beberapa tokoh pihak terkait dan lembaga-lembaga pendidikan baik formal 

baik sekolah, perguruan tinggi maupun kepesantrenan. Aspek pendanaan 

memang menjadi kendala utama dalam melakukan strategi promosi berbasis 

edukasi di Bank Syariah, serta minimnya anggaran promosi yang dimiliki 

perusahaan menyebabkan kurang gencarnya promosi yang dilakukan oleh 

Bank Muamalat KCP Ponorogo. 
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BAB V 

DASAR FILOSOFIS BANK MUAMALAT KCP PONOROGO 

MENGGUNAKAN STRATEGI PROMOSI BERBASIS EDUKASI 

 

A. Alasan Bank Muamalat KCP Ponorogo Menggunakan Strategi Promosi 

Berbasis Edukasi 

Bank Muamalat sampai sekarang masih dapat eksis bertahan karena 

menggunakan jalur edukasi sebagai salah satu strategi promosi kepada 

masyarakat. Strategi promosi berbasis edukasi menjadi salah satu pilihan 

yang diambil Bank Muamalat, setelah melihat pangsa pasar yang sedang 

membutuhkan strategi tersebut. Dengan strategi promosi berbasis edukasi, 

secara tidak langsung Bank Muamalat dapat mengedukasi masyarakat, baik 

edukasi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dalam 

artian masyarakat terbatas oleh kalangan akademisi, yang datang langsung ke 

Bank Muamalat untuk tahu, sekedar tahu dan mencari tahu. Sedangkan 

masyarakat bersifat tidak langsung artinya melalui kantor-kantor layanan 

terdapat gambar spanduk, baliho dan neon box, masyarakat membaca tulisan-

tulisan yang terpampang. 

Selain itu, dengan melihat segmentasi masyarakat yang berkelas-kelas, 

Bank Muamalat mencari strategi yang dapat masuk di kalangan masyarakat 

yang berbeda-beda tersebut, dengan menyesuaikan strategi yang tepat untuk 

diterapkan bagi masyarakat akademisi dan non akademisi, salah satunya 
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adalah dengan menggunakan strategi promosi berbasis edukasi. Dimana 

masyarakat dapat menerima dengan baik dan dapat memahami.108 

Dilihat dari indikator pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi, 

masing-masing memiliki alasan tersendiri, diantaranya adalah: 

1. Periklanan (Advertising) 

Pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi dengan cara 

periklanan diminimalisir, karena menyangkut dengan biaya cost yang 

harus dikeluarkan sangat besar tidak sebanding dengan hasil yang akan 

dihasilkan bank. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Strategi promosi berbasis edukasi dengan cara promosi penjualan 

terbilang sedikit, menyesuaikan dengan nasabah yang memiliki jumlah 

saldo di Bank Muamalat cukup besar sehingga memenuhi kriteria. 

3. Publikasi (Publicity) 

Strategi promosi berbasis edukasi secara publikasi baik model 

marketing maupun single promotion hasil publikasi hasilnya lebih 

maksimal, sifatnya hanya mengenalkan, mereka akan semakin mengetahu 

dan memahami apabila sudah bertemu. 

4. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Strategi promosi dengan cara penjualan pribadi (personal selling) 

merupakan cara yang paling efektif, hal ini karena pihak bank 

menggunakan jemput bola, bertemu langsung dengan calon nasabah. 

                                                            
108 Fadhil Wafa, wawancara, Ponorogo, 8 April 2019.   
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Masyarakat cenderung lebih nyaman karena bertemu langsung dengan 

pihak pembawa berita yang telah ditunjuk bank dengan difahamkan 

masing-masing produk.109 

 

B. Analisis Dasar Filosofis Bank Muamalat KCP Ponorogo Menggunakan 

Strategi Promosi Berbasis Edukasi  

Bank Muamalat menggunakan strategi Berbasis Edukasi pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo Bank Muamalat sampai sekarang masih dapat eksis 

bertahan karena menggunakan jalur edukasi sebagai salah satu strategi 

promosi kepada masyarakat. Strategi promosi berbasis edukasi menjadi salah 

satu pilihan yang diambil Bank Muamalat, setelah melihat pangsa pasar yang 

sedang membutuhkan strategi tersebut. Dengan strategi promosi berbasis 

edukasi, secara tidak langsung Bank Muamalat dapat mengedukasi 

masyarakat, baik edukasi secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

langsung dalam artian masyarakat terbatas oleh kalangan akademisi, yang 

datang langsung ke Bank Muamalat untuk tahu, sekedar tahu dan mencari 

tahu. Sedangkan masyarakat bersifat tidak langsung artinya melalui kantor-

kantor layanan terdapat gambar spanduk, baliho dan neon box, masyarakat 

membaca tulisan-tulisan yang terpampang. 

Selain itu, dengan melihat segmentasi masyarakat yang berkelas-kelas, 

Bank Muamalat mencari strategi yang dapat masuk di kalangan masyarakat 

yang berbeda-beda tersebut, dengan menyesuaikan strategi yang tepat untuk 

                                                            
109 Fadhil Wafa, wawancara, Ponorogo, 8 April 2019.  
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diterapkan bagi masyarakat akademisi dan non akademisi, salah satunya 

adalah dengan menggunakan strategi promosi berbasis edukasi. Dimana 

masyarakat dapat menerima dengan baik dan dapat memahami.110 

Dilihat dari indikator pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi, 

masing-masing memiliki alasan tersendiri, diantaranya adalah: 

1. Periklanan (Advertising) 

Pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi dengan cara 

periklanan diminimalisir, karena menyangkut dengan biaya cost yang 

harus dikeluarkan sangat besar tidak sebanding dengan hasil yang akan 

dihasilkan bank. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Strategi promosi berbasis edukasi dengan cara promosi penjualan 

terbilang sedikit, menyesuaikan dengan nasabah yang memiliki jumlah 

saldo di Bank Muamalat cukup besar sehingga memenuhi kriteria. 

3. Publikasi (Publicity) 

Strategi promosi berbasis edukasi secara publikasi baik model 

marketing maupun single promotion hasil publikasi hasilnya lebih 

maksimal, sifatnya hanya mengenalkan, mereka akan semakin 

mengetahu dan memahami apabila sudah bertemu. 

 

 

 

                                                            
110 Fadhil Wafa, wawancara, Ponorogo, 8 April 2019.   
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4. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 



80 
 

 

Strategi promosi dengan cara penjualan pribadi (personal selling) 

merupakan cara yang paling efektif, hal ini karena pihak bank 

menggunakan jemput bola, bertemu langsung dengan calon nasabah. 

Masyarakat cenderung lebih nyaman karena bertemu langsung dengan 

pihak pembawa berita yang telah ditunjuk bank dengan difahamkan 

masing-masing produk.111 

Dalam teori disebutkan begitu pentingnya strategi promosi berbasis 

edukasi, karena dengan strategi promosi yang dilakukan bank dengan 

pemberian edukasi yang memadai, bank dapat mengenalkan produk dan jasa 

kepada masyarakat luas sehingga lebih memahami dan semakin mengetahui 

pentingnya strategi promosi berbasis edukasi untuk mendukung kesetaraan 

hak dan kewajiban antara nasabah dan sebagai konsumen produk dan jasa 

kepada nasabah sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa hukum antara 

Bank dan nasabah di kemudian hari. 

                                                            
111 Fadhil Wafa, wawancara, Ponorogo, 8 April 2019.   
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Mengingat edukasi masyarakat di bidang perbankan merupakan 

program berkelanjutan yang memiliki rentang waktu yang cukup lama, maka 

dalam pelaksanaannya perlu dikelompokkan ke dalam program-program 

jangka pendek (periode 1-2 tahun) dan program jangka panjang (periode 3-5 

tahun) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta 

perkembangan industri perbankan ke depan. Agar pelaksanaan program dapat 

berjalan dengan baik mulai dari materi sampai dengan media yang digunakan 

untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, maka pola pendekatan yang 

dipilih adalah dengan menggunakan pendekatan target kelompok masyarakat 

yang akan diedukasi. Dalam hal ini, telah diidentifikasi 5 (lima) kelompok 

besar masyarakat sebagai target pelaksanaan edukasi, yaitu: 

a. Kelompok pelajar; 

b. Kelompok mahasiswa; 

c. Kelompok profesional; 

d. Kelompok lembaga penunjang perekonomian (termasuk penegak hukum 

dan instansi pemerintah terkait); 

e. Kelompok lain-lain (termasuk ibu rumah tangga, sektor informal dan 

sebagainya). 

Sementara itu, untuk memberikan kejelasan mengenai arah pada yang 

telah disusun akan ditetapkan tiga indikator utama edukasi, yaitu: 

a. Meningkatkan awareness 

b. Terwujudnya perubahan perilaku 

c. Terwujudnya masyarakat yang bank minded 
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1) Pola Strategi Jangka Pendek 

Pola strategi jangka pendek sekurang kurangnya mencakup hal-

hal sebagai berikut: 

a) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan awareness 

terhadap kelembagaan, produk dan jasa perbankan, hak dan 

kewajiban nasabah, aspek kehati-hatian dalam melakukan transaksi 

keuangan (risk awareness), serta sarana dan mekanisme pengaduan 

atau penyelesaian permasalahan dengan perbankan. 

b) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan awareness 

terhadap kelembagaan serta produk dan jasa perbankan syariah 

dalam rangka meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. 

c) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan awareness 

terhadap kelembagaan BPR dan meningkatkan citra BPR di 

masyarakat. 

d) Melaksanakan program edukasi kepada masyarakat luas tentang 

tindak kejahatan yang menggunakan produk dan jasa perbankan 

syariah dalam upaya mencegah kemungkinan timbulnya kerugian 

pada masyarakat. 

e) Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman 

penggunaan instrumen sistem pembayaran non tunai secara aman. 

Program-program tersebut dilakukan dengan cara antara lain: 
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a) Menjalin kerjasama dengan media massa untuk meningkatkan 

awareness masyarakat terhadap kelembagaan, produk dan jasa 

perbankan. 

b) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program edukasi dengan 

lembaga/institusi terkait. 

c) Melakukan program edukasi kepada target segment yang 

mempunyai pengaruh besar pada kelompok masyarakat tertentu 

agar dalam jangka panjang dapat menjadi change implementor, 

misalnya: kaum intelektual yangdiwakili oleh guru. 

d) Melakukan program edukasi yang lebih mengandalkan pada peran 

dari kalangan internal perbankan.  

2) Pola Strategi Jangka Panjang 

Pola strategi jangka panjang yang akan dilaksanakan merupakan 

bentuk kontinuitas dari pola strategi jangka pendek yang telah 

disempurnakan. Pola strategi jangka panjang tersebut mencakup upaya-

upaya peningkatan kualitas program edukasi yang telah dilakukan 

sebelumnya dengan memperhatikan dan mengikuti dinamika serta 

kompleksitas dan jasa perbankan, yang meliputi namun tidak terbatas 

pada: 

a) Memperluas cakupan wilayah edukasi melalui kerjasama dengan 

media massa untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap 

kelembagaan, produk dan jasa perbankan. 
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b) Memperluas dan mengintensifkan program edukasi melalui 

integrasi program edukasi dengan kurikulum sekolah maupun 

penyempurnaan dan pengkinian materi mengenai uang dan bank 

yang sudah terdapat dalam kurikulum sekolah saat ini dengan cara 

memanfaatkan jalur pendidikan formal mulai dari sekolah dasar 

(SD) sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). 

c) Meningkatkan cakupan program, sasaran dan wilayah edukasi 

melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik formal maupun 

non formal. 

d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi, peranan 

dan kelembagaan bank umum dan BPR baik konvensional maupun 

syariah dalam mendukung perekonomian nasional. 

e) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kinerja bank, 

sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menentukan 

pilihan aktifitas perbankannya. 

Dengan pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo dilakukan, berdasarkan kelas-kelas masyarakat 

yang berbeda-beda masyarakat dapat semakin mengetahui dan memahami 

produk dan jasa bank syariah serta memunculkan kesadaran masyarakat untuk 

bertransaksi di bank syariah. 
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BAB VI 

GAMBARAN DAMPAK STRATEGI PROMOSI BERBASIS EDUKASI                      

PADA BANK MUAMALAT KCP PONOROGO                           

TERHADAP MASYARAKAT PERBANKAN 

 

A. Dampak Strategi Promosi Berbasis Edukasi 

Strategi promosi berbasis edukasi pada Bank Muamalat Ponorogo 

menghasilkan beberapa dampak terhadap kalangan masyarakat perbankan. 

Diantara dampak tersebut adalah:112 

1. Terjadinya Peningkatan jumlah Nasabah 

Jumlah nasabah merupakan salah satu dari penentu keberhasilan 

dari sebuah perbankan dalam melakukan promosi. Strategi promosi 

berbasis edukasi berdampak terhadap jumlah nasabah bank Muamalat. 

Peningkatan jumlah nasabah ini dapat dilihat dengan melihat asset Bank 

Muamalat mengalami kenaikan dalam tahun yang penuh tantangan ini, 

manajemen telah melakukan berbagai upaya yang baik dalam 

mewujudkan pencapaian sepanjang tahun 2018 yang semakin meningkat. 

Namun, nasabah segmentatif masih didominasi oleh masyarakat 

berpendidikan tinggi dan terpelajar (berlatar belakang pendidikan), karena 

pada kenyataannya di masyarakat desa pada umumnya masih minim dari 

informasi. 

                                                            
112 Fadhil Wafa, wawancara, Ponorogo, 8 April 2019.  
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2. Terjadinya Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Ahli Ekonomi 

Syariah 

 Dengan adanya strategi promosi yang dilakukan Bank Muamalat 

dapat menambah wawasan para kalangan ahli ekonomi syariah, hal ini 

dibuktikan dengan semakin banyaknya para akademisi baik mahasiswa 

maupun dosen ekonomi syariah mendatangi kantor Bank Muamalat untuk 

mengetahui, sekedar mengetahui bahkan mencari tahu tentang produk dan 

jasa bahkan sistem yang ada di bank syariah.  

3. Peningkatan Wawasan Praktisi Perbankan (Karyawan) 

Karyawan merupakan sumber daya manusia terpenting dalam 

sebuah perbankan. Dalam menumbuhkan nilai-nilai secara kultural di 

Muamalat, disamping melalui peraturan khusus yang harus dijalankan 

oleh setiap karyawan Bank Muamalat karena hal ini merupakan bagian 

dari adanya peraturan perusahaan. Kesadaran itu akan tumbuh karena 

adanya lingkungan yang memang membentuk karakter khusus, jadi 

lingkungan kerja akan membentuk terhadap kesyariahan masyarakat-

masyarakat yang ada di Bank Muamalat. Dan lingkungan kesyariahan itu 

terbentuk dari aktifitas keseharian itu, seperti perusahaan menerapkan 

prinsip harus menghormati waktu sholat, sehingga layanan harus tutup 

pada jam waktu sholat. Bank akan tutup aktifitasnya karena itu akan 

membentuk karakter budaya kesyariahan, dari akhlak perilaku syariah, 

selain itu yang tentu dalam berpakaian juga harus berpakaian islami, 
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sopan dan menutup aurat. Dengan menggunakan pakaian islami nemun 

tetap modis tanpa mengganggu kenyamanan para nasabah. 

Kesyariahan tidak dapat diukur dengan angka, namun lebih kepada 

tataran bagaimana hati dapat merasa cocok, aman dan nyaman. Di sisi lain 

bahwa perusahaan berupaya bagaiman terus berkesinambungan terhadap 

karyawan untuk terus melakukan kegiatan yang sudah baik untuk semakin 

ditingkatkan, dan dengan melakukan peningkatan dari kegiatan yang 

masih kurang baik untuk diperbaiki. 

Terlepas dari kegiatan di luar kantor, setelah para karyawan 

menjalankan kewajibannya di kantor pada jam kerja selepas itu sudah 

dilakukan di luar bank akan tetapi selama masih menjabat atau bekerja di 

perusahaan Bank Muamalat diharapkan ketika masih menjadi karyawan 

Bank Muamalat maka diharapkan tetap menggunakan prinsip kesyariahan 

itu. Sehingga sistem kesyariahan tidak hanya sebatas tuntutan kerja ketika 

berada di bank saja namun terkait dengan edukasi itu dapat tetap 

terjalankan dengan baik dengan adanya pembiasaan yang terus 

ditingkatkan.113 

Kunci utama Bank Muamalat Indonesia bisa mencapai semua target 

adalah sinergi dari seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia yang 

memiliki semangat untuk bisa terus eksis dalam ekonomi Indonesia dan 

juga menjadi salah satu icon Perbankan Syariah di Indonesia. Selain 

semangat yang dimiliki, pada tahun 2018 Bank mulai meluncurkan 

                                                            
113 Fadhil Wafa, wawancara, Ponorogo, 8 April 2019.  
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kampanye dengan tagar #AyoHijrah. Tagar #AyoHijrah ini adalah sebuah 

gerakan untuk mengajak umat terutama umat muslim agar lekat dengan 

Bank Syariah.114 

 

B. Analisis Dampak Strategi Promosi Berbasis Edukasi 

Strategi promosi berbasis edukasi perlu lebih dimasyarakatkan, karena 

dampak terhadap masyarakat perbankan, terutama nasabah masih didominasi 

dengan masyarakat yang berlatar belakang pendidikan maupun terpelajar. 

Belum menyeluruh ke masyarakat awam dan pedesaan. Sebagaimana dalam 

teori disebutkan mengukur hasil promosi berarti mengukur dampak atau 

umpan balik yang dihasilkan oleh audiens sasaran terhadap produk yang 

ditawarkan sebagai akibat dari kegiatan promosi yang dilakukan.115 Dampak 

yang diukur meliputi pengetahuan audiens sasaran terhadap produk sampai 

menghitung seberapa besar tingkat penjualan produk. Setiap bauran promosi 

yang digunakan memiliki cara yang berbeda dalam mengukur efektifitasnya, 

yaitu: 

1. Periklanan 

Pengukurannya dilakukan untuk mengetahui dampak potensial atau 

pengaruh komunikasi iklan terhadap kesadaran, pengetahuan dan 

preferensi audiens sasaran, serta untuk mengetahui pengaruh iklan 

terhadap penjualan iklan tersebut.116 

                                                            
114 Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2006, 33.  
115 Terence A. Shimp, Periklanan, 233.  
116 Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, edisi ke-12 (Jakarta: Indeks, 

2008), 220.  
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2. Promosi Penjualan 

Dalam pengukuran hasil promosi penjualan menggunakan 3 (tiga) 

metode, yaitu:117 

a. Metode data penjualan menggunakan alat pemindai, metode ini 

bertujuan untuk dapat menganalisis jenis orang yang memanfaatkan 

promosi tersebut, untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap 

produk/merek sebelum adanya promosi penjualan, untuk mengetahui 

bagaimana perilaku konsumen terhadap produk yang mereka beli. 

b. Metode survey lapangan, dilakukan untuk mempelajari berapa 

banyak pelanggan atau konsumen yang ingat terhadap promosi 

tersebut, berapa banyak yang mengambil kesempatan ketika promosi 

dilakukan dan bagaimana promosi mempengaruhi perilaku dalam 

pemilihan merek. 

c. Metode pengalaman, ini dilakukan untuk memudahkan pengaruh 

yang dihasilkan dari atribut promosi penjualanyang dilakukan. 

3. Publikasi (Publicity) 

Mengetahui banyaknya paparan yang disampaikan media 

merupakan cara termudah untuk mengukur efektifitas publisitas, 

walaupun hasilnya kurang memuaskan karena tidak dapat mengetahui 

berapa banyak orang yang mengetahui, berapa banyak orang yang 

membaca, menyimak dan tertarik terhadap jumlah paparan tersebut. 

                                                            
117 Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 272-273.  
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Namun demikian, sesuai dengan sasarannya publisitas lebih menekankan 

pada jangkauan paparan tersebut.118 

4. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Pengukuran efektivitas personal selling dilakukan untuk 

mengetahui kinerjanya dalam meningkatkan kegiatan penjualan. 

Evaluasinya meliputi perbandingan penjualan sekarang dan penjualan 

yang lalu, evaluasi kepuasan pelanggan dan evaluasi kualitas wiraniaga 

itu sendiri. Karena komunikasi pribadi memperoleh efektivitasnya 

melalui presentasi dan umpan balik yang bersifat perorangan.119 

Dampak strategi promosi berbasis edukasi dengan tingkat efektifitas 

pelaksanaan indikator strategi promosi semakin terasa dengan semakin 

meningkatnya jumlah nasabah, semakin meningkatnya pengetahuan wawasan 

ahli ekonomi syariah dan semakin meningkatnya wawasan para praktisi 

perbankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
118 Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 220.  
119  Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, edisi ke-9 jilid 2 (Jakarta: 

Indeks, 2004), 668. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa secara pelaksanaan dari apa yang ada di lapangan, 4 teori bauran 

promosi dalam strategi promosi tersebut telah difungsikan Bank 

Muamalat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat bertransaksi di 

Bank Syariah. Dengan titik tekan pada publisitas dan personal selling 

dari yang ada. Sehingga, di lapangan pelaksanaan strategi promosi 

berbasis edukasi lebih dari sekedar teori yang ada di Philip Kotler, 

namun apa yang ada di lapangan tetap menggunakan teori Kotler. 

2. Dasar pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi pada bank 

muamalat adalah peraturan perusahaan. Karena dengan menggunakan 

strategi promosi berbasis edukasi masyarakat lebih merasa nyaman dan 

dapat lebih memahami dengan baik akan produk dan jasa yang ada di 

bank syariah.  

3. Pelaksanaan strategi promosi berbasis edukasi pada bank muamalat 

berdampak terhadap masyarakat perbankan, diantaranya adalah adanya 

peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun, terjadinya peningkatan 

pengetahuan para ahli ekonomi syariah dan terjadinya peningkatan jiwa 

kesyariahan pada masyarakat perbankan maupun karyawan bank 

muamalat.  
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B. Saran  

Setelah melalui proses penelitian dan kajian secara mendalam tentang 

strategi promosi berbasis edukasi pada Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan: 

1. Bank syariah perlu lebih mengoptimalkan penerapan strategi promosi 

berbasis edukasi dalam memahamkan produk maupun jasa pada bank 

syariah, agar masyarakat semakin faham betul dan percaya untuk 

bertransaksi di bank syariah. 

2. Bank syariah perlu lebih memaksimalkan pelaksanaan strategi promosi 

berbasis edukasi dalam mensyariahkan masyarakat agar hasil yang 

didapatkan lebih optimal. 
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