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Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan 
kepada Allah SWT, Newsletter Solusi PT 
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera  kembali 
hadir menemani Anda. 

Pada Newsletter Solusi Edisi Maret 2019 
ini kami sajikan berita utama kesuksesan 
PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera me-
raih 2 penghargaan dalam satu hari sekali-
gus sebagai “Perusahaan dan Merek Bisnis 
Terbaik”. Pada rubrik edukasi keuangan, 
kami sajikan artikel “Mengelola Keuangan 
Individu dan Keluarga”. Sedangkan rubrik 
edukasi asuransi, kami sajikan artikel “Solusi 
Biaya Pendidikan Anak Semakin Mahal”. Se-
lain itu, kami sampaikan juga berita internal 
dari PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. 

Semoga Newsletter Solusi Edisi Maret 2019 
ini dapat memberikan manfaat untuk Anda 
semua. Tim Redaksi mengharapkan masukan 
dari pembaca untuk perbaikan Newsletter 
Solusi edisi berikutnya.

Semoga kita selalu dalam lindungan dan 
bimbingan Allah SWT sehingga sukses da-
lam melaksanakan tugas perusahaan. Aamiin. 
Selamat membaca.

Jumat, 1 Maret 2019
PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera me-
nerima Award “The Best Trusted Insurance 
Company In Service & Customer Satisfac-
tion Of The Year 2019” dan “Merek Bisnis 
Terpercaya Dalam Bidang Asuransi Jiwa 
Syariah” pada Jum’at 1 Maret 2019.

Penghargaan “The Best Trusted Insurance 
Company In Service & Customer Satisfac-
tion Of The Year 2019” berasal dari Indone-
sia Development Achievement Foundation 
(IDAF) bersama Venna Event Management. 
Penyerahan Award oleh Wakil Ketua Kadin 
Yogyakarta, HR Gonang Djuliastono ke-
pada Sudadi (Direkur Utama PT Asuransi 
Jiwa Syariah Bumiputera) pada acara Peng-
hargaan Indonesia Most Excellent Award 
tahun 2019, 1 Maret 2019, di The Phoenix 
Hotel-Yogyakarta.

Sedangkan Award “Merek Bisnis Terper-
caya Dalam Bidang Asuransi Jiwa Syariah 
berasal 7 Sky Media. Penyerahan Award 

oleh Bisma Mukti Wibowo selaku Ketua 
Penyelenggara kepada Dwi Wiriatmoko 
(Direktur Teknik dan Operasional PT Asu-
ransi Jiwa Syariah Bumiputera) pada 1 Ma-
ret 2019, di “Brawijaya Ballroom” Novotel 
Hotel-Surabaya. 

Menurut Sudadi, penghargaan yang diterima 
oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 
diharapkan dapat memacu para pimpinan, 
karyawan, dan para mitra bisnis lebih se-
mangat, proaktif, dan agresif untuk 
berinovasi menciptakan produk bermutu 
serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.
 
“Penghargaan tersebut merupakan keper-
cayaan masyarakat, karena itu kita perlu 
menjaga kepercayaan itu dengan bekerja 
optimal, berlomba-lomba dalam kebaikan 
dengan menawarkan ‘Solusi Cerdas Penuh 
Berkah” berupa produk dan layanan asu-
ransi jiwa syariah kepada pemegang polis 
dan masyarakat luas,” kata Sudadi. (Imron)

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 
Menerima Award Sebagai Perusahaan dan 
Merek Bisnis Terbaik 

Pengantar Redaksi

Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Syariah Buimputera, Sudadi saat menerima penghargaan dari Wakil Ketua 
Kadin Yogyakarta, HR Gonang Djuliastono pada tanggal 1 Maret 2019 yang digelar di Hotel The Phoenix - 

Yogyakarta



Mengelola Keuangan 
Individu dan Keluarga
Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya memerlukan uang. 
Dengan memiliki uang seolah segalanya jadi mudah. Karena itu, banyak 
orang rela berkorban waktu, tenaga, kesehatan, harga diri, bahkan jiwanya 
untuk mendapatkan uang.

Berbagai cara orang mendapatkan 
uang. Yang pasti, kita sepakat bahwa 
bekerja, berbisnis, dan berinvestasi 

adalah cara yang benar untuk mendapat-
kan uang. Cara lain yang tidak benar untuk 
mencari uang adalah dengan meminta atau 
mengemis, merampok, korupsi, berjudi, 
dan sebagainya. 

Beruntunglah jika Anda mendapat pasangan 
atau mertua yang kaya raya. Tapi sayang 
hanya sebagian kecil orang yang mendapat-
kan banyak uang karena warisan.  

Perkara uang tidak hanya bagaimana 
mendapatkannya, tetapi juga menyangkut 
bagaimana menggunakan, menyimpan, 
mengamankan, dan mengembangkan agar 
bertambah banyak.

1. Keuangan Individu

Anda masih bujangan? Berikut ini bisa 
menjadi pilihan Anda dalam mengelola 
keuangan yang baik, komposisi pengelolaan 
keuangan individu mencakup biaya hidup, 
investasi, belajar, sosialisasi, dan amal / 
hiburan.

Anggaran cicilan kredit sebesar 30% perlu 
disediakan jika memang punya kewajiban 
angsuran.  Namun, apabila tidak ada kewa-
jiban angsuran pinjaman, maka anggaran 
itu dapat dimanfaatkan untuk investasi dan 
peningkatan kompetensi melalui pendi-
dikan formal maupun sertifikasi profesion-
al di bidang kerjanya.

Setiap orang tentu memiliki tujuan 
keuangan yang berbeda satu dengan lain-
nya. Tujuan keuangan sangat penting dan 
perlu ditetapkan sejak awal dalam penge-
lolaan keuangan. Dengan adanya tujuan 
keuangan, kita akan lebih mudah membuat 
anggaran. 

Dalam pengelolaan keuangan, yang ter-
penting selain mengatur pengeluaran agar 
efektif sesuai dengan tujuannya, kita per-
lu menciptakan sumber penghasilan baru 
termasuk bagaimana menambah aset yang 
menjadi aliran pemasukan, dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. 

Intinya, perlu diputuskan sejak dini ten-
tang apa saja tujuan keuangan Anda. 
Setelah menetapkan tujuan atau sasaran, 
baru kemudian Anda menciptakan sum-
ber penghasilan baru dan setelah itu baru 
bagaimana mengelola pengeluaran dengan 
baik. (SW)

Keuangan 
Individu Keuangan 

Keluarga

30 % 
Bea Hidup

25 % 
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Sosialisasi

15 % 
Amal/
Hiburan

Edukasi Keuangan

Grafik di atas menunjukkan bahwa jika 
Anda bujangan, porsi terbesar uang Anda 
sebaiknya digunakan untuk biaya hidup 
30% dan investasi 25%. Dalam hal investasi 
Anda dapat memilih investasi dalam ben-
tuk emas, saham, dan properti. Sedang 
sisanya dapat ditempatkan untuk belajar, 
sosialisasi, dan  amal atau liburan.

Porsi anggaran 20% untuk belajar itu juga 
penting karena pada masa bujangan perlu 
investasi dalam bentuk peningkatan kom-
petensi diri. Dengan memiliki kompetensi 
diri melalui pendidikan formal maupun 
sertifikasi profesional akan sangat berguna 

sebagai bekal dan pengem-
bangan karir.

2. Keuangan Keluarga

Berbeda dengan seorang bu-
jangan, mengelola keuangan 
keluarga perlu lebih cermat 
dan pengelolaan keuangan 
lebih berhati-hati. Tabel di 
bawah, menunjukkan bah-
wa pengelolaan keuangan 
keluarga yang ideal antara lain 
50% biaya hidup, 30% untuk 
cicilan. Sedang yang lain me-
liputi 10% amal/liburan dan 
10% untuk investasi. 



Satu diantara orang tua di dunia itu 
adalah Pak Umar Nayiri. Seperti 
orang tua lainnya, Pak Umar berpikir 

realistis bahwa  untuk menyediakan dana 
pendidikan yang begitu besar perlu persiapan 
sejak dini. Tanpa adanya persiapan sejak 
dini tentu akan sulit menyediakan dana 
besar dalam waktu yang singkat. Apalagi 
pendidikan di Indonesia  tergolong mahal.

Faktanya, setiap tahun  biaya pendidikan 
mengalami kenaikan antara 10% hing-
ga 20%, bahkan pernah mencapai 25%. 
Kenaikan biaya pendidikan tidak pernah 
turun dan kenaikannya melebihi kenaikan 
inflasi dan gaji.

Walaupun biaya pendidikan mahal, setiap 
orang tua tetap saja berkeinginan agar 
anak-anaknya mendapatkan pendidikan 
yang terbaik untuk menyiapkan masa de-
pan mereka. Mendapat kesempatan menja-
di sarjana merupakan  dambaan sebagian 
besar orang. Apalagi, di dunia industri 
maupun lapangan kerja yang masih meng-
hargai lulusan pendidikan tinggi daripada 
lulusan pendidikan tingkat menengah atas. 
Sebagian besar orang tua meyakini bah-
wa memberi bekal pendidikan anak hing-
ga tingkat sarjana itu penting. Mengapa? 
Dengan bekal ijazah sarjana diharapkan 
anak mereka  memiliki jalur cepat me-
naikkan status sosial, mendapat pekerjaan 
yang layak dengan gaji yang memadai, serta 
modal untuk berkarir.

Solusi untuk menyiapkan dana pendidikan 
itu adalah asuransi jiwa beasiswa atau pen-
didikan. Setiap perusahaan memiliki nama 
untuk produk asuransi pendidikan. Di PT 
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera nama 
produk asuransi pendidikan itu dikenal 
dengan nama  Mitra Iqra Plus.  

Produk asuransi syariah ini sangat berman-
faat karena sesuai dengan komitmen setiap 
orang tua yang ingin menyediakan dana 
pendidikan bagi putera-puterinya di setiap 
jenjang pendidikan anak.

Pak Umar membeli polis asuransi jiwa Sya-
riah Bumiputera untuk mempersiapkan 
dana pendidikan bagi puteranya tercinta. 
Bahkan, ketika ia masih kecil, orang tuanya 
juga memiliki polis asuransi pendidikan 
untuk dirinya. 

 “Kita seperti menabung saja, karena asur-
ansi pendidikan  itu menyediakan beasiswa 
anak ketika mau masuk SD, SMP, SMA, 
dan Universitas”, tegas Pak Umar, yang 
telah merasakan manfaat asuransi pendi-
dikan seusai menerima klaim meninggal 
atas nama istri tercinta almarhumah Ibu 
Yuni Sapitri. Almarhumah punya polis Mi-
tra Iqra Pllus dan yang ditunjuk penerima 
beasiswa anak kedua. Sedang Pak Umar 
sendiri punya polis yang sama adapun 
yang ditunjuk penerima beasiswa 
adalah anak pertama.

Yang lebih menarik, walaupun 
orang tua sebagai tertanggung 
sudah tidak ada lagi, dana ke-
langsungan pendidikan anak 
tadi tetap diberikan sesuai 
dengan komitmen dalam 
perjanjian polis asuransi. 

Dengan tersedianya dana pendidikan di 
setiap jenjang pendidikan, keluarga  lebih 
merasa ringan di kemudian hari khususnya 
untuk biaya di tingkat perguruan tinggi. 
Dengan itu, Orang tua dapat memoti-
vasi anak-anak untuk fokus belajar dan 
meningkatkan prestasi belajarnya, karena  
dana untuk sekolah dan kuliah mereka tel-
ah disediakan. 

Jadi, jika Anda peduli pada pendidikan dan 
masa depan anak-anak, siapkan sejak ini 
dengan memiliki polis asuransi jiwa Mitra 
Iqra Plus dari PT Asuransi Jiwa Syariah 
Bumiputera.  Merencanakan masa depan 
sejak dini, membuat Anda terhindar dari 
kesulitan dan masalah, ketika kebutuhan 
tersebut tiba. (SW)

Solusi Biaya Pendidikan Anak 
Semakin Mahal

Hasil riset menunjukkan bahwa 87% orang tua di dunia mendanai pendidikan anak 
sebagai prioritas utama 

(www.cnnindonesia.com, 15 April 2018).

Edukasi 
Asuransi
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Mari Berasuransi dan Berinvestasi di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Solusi Cerdas Penuh Berkah

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menjalin kerjasama 
dengan PT Bank Mega Syariah dalam “Penutupan Asuransi 
Jiwa Untuk Pembiayaan Berkah IB Mitra Ta’awun Manfaat 
Menurun Majemuk.” Penandatanganan dokumen perjanjian 
kerjasama dilaksanakan pada 22 Februari 2019 di Lantai 2 
Wisma Bank Mega Syariah, Kuningan, Jakarta Selatan.

Prosesi penandatanganan tersebut dihadiri oleh segenap Di-
reksi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dan Direksi PT 
Bank Mega Syariah. Dalam sambutannya, Direktur Utama 
PT Bank Mega Syariah, Emmy Haryanti, menyampaikan ter-
imakasih kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera atas 
kepercayaannya kepada PT Bank Mega Syariah sehingga 
dapat dijalin kerjasama untuk memberikan proteksi kepada 
para nasabah.

Dalam perjanjian kerjasama ini, produk Mitra Ta’awun Man-
faat Menurun Majemuk, memberi benefit kepada peserta se-
bagai berikut:
 

1) Apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, 
maka kepada penerima manfaat akan dibayarkan santunan 
asuransi sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun se-
cara majemuk dan keikutsertaan asuransi berakhir. 

2) Apabila Peserta hidup sampai  akhir masa asuransi maka 
tidak ada pembayaran apapun. (NP)

PT Asuransi Jiwa Syariah 
Bumiputera Jalin Kerjasama 
dengan PT Bank Mega Syariah

Direktur Teknik dan Operasional PT Asuransi Jiwa Syariah Buimputera, Dwi 
Wiriatmoko saat menerima penghargaan yang diserahkan oleh Bisma Mukti 
Wibowo selaku Ketua Penyelenggara pada tanggal 1 Maret 2019 di Novotel 

Hotel - Suabaya

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mengadakan workshop 
“Teknik Rekrut” pada 26-28 Februari 2019 di KPPAS Semarang. 
Workshop ini diikuti oleh 16 orang yang terdiri dari Agency 
Director, Agency Manager, Agency Supervisor¸ dan Agen. Ma-
teri workshop ini disampaikan oleh M. Fithriady Luthfy selaku 
Kepala Departemen Keagenan.

Direktur Utama PT Asuansi Jiwa Syariah Bumiputera, Sudadi saat berjabat tangan 
dengan Direktur Utama PT Bank Mega Syariah, Emmy Haryanti dalam rangka 

perjanjian kerjasama pada tanggal 22 Februari 2019 di Lantai 2 Wisma Bank 
Mega Syariah, Kuningan, Jakarta Selatan

Berita


