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Pengantar Redaksi

Alhamdulillahi robbil’alamin,  saat 
ini kita masih diizinkan oleh Allah 
SWT untuk menikmati indahnya 
bulan Ramadhan  dengan segala 
curahan rahmat, ampunan dan ke-
berkahannya. Semoga ibadah puasa, 
sholat, tadarus Al-Qur’an, sedekah, 
serta amal saleh lain yang kita laku-
kan diterima oleh Allah SWT. 

Newsletter Solusi PT Asuransi Jiwa 
Syariah Bumiputera tetap setia hadir 
di tengah pembaca. Sesuai dengan 
nuasa Ramadhan, maka edisi kali ini 
agak berbeda dengan edisi sebelum-
nya dengan membawa pesan nilai-
nilai Islami. Redaksi mengucapkan 
Selamat Berpuasa Ramadhan dan 
selamat membaca, semoga ke-
hadiran Newsletter Solusi kita bisa 
menjadi alternatif solusi cerdas pe-
nuh berkah bagi para pembaca.

Di halaman pertama, kami ang-
kat judul “Meraih Taqwa di Bulan 
Ramadhan”. Dengan topik itu di-
harapkan puasa dan amalan kita 
selama Ramadhan dapat mengan-
tarkan kita menjadi seorang yang 
bertaqwa kepada Allah.

Di halaman dua, kali ini kami saji-
kan artikel berjudul “Nasihat Allah 
Agar Anda Sukses”. Artikel ini di-
harapkan dapat menginspirasi dan 
memotivasi para pembaca untuk 
lebih dekat dengan Allah SWT.

Di halaman tiga, kami menyajikan 
artikel berjudul “Peluang  Bisnis 
Asuransi Wakaf ”. PT Asuransi 
Jiwa Syariah Bumiputera sekarang 
memang belum punya produk asu-
ransi wakaf dan semoga tidak lama 
lagi  produk asuransi wakaf segera 
dimiliki oleh perusahaan kita.

Berbagai berita internal PT Asuransi 
Jiwa Syariah Bumiputera disajikan 
dalam bentuk berita foto antara lain: 
“Workshop Pengendalian Klaim 
Nilai Tunai”, “Pendidikan dan Pela-
tihan Tenaga Pemasaran Asuransi 
Syariah”, dan “Sosialisasi Program 
Persiapan Dana Haji”.

Akhirnya, kami berharap semoga 
Allah SWT membimbing kita agar 
selalu di jalan kebaikan yang di-
ridhoi-Nya. Aamiin 

Selamat Idul Fitri, Mohon Ma’af La-
hir dan Batin. (SW)

Meraih Taqwa di Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan adalah 
bulan yang penuh berkah, 
artinya, mendatang-

kan banyak kebaikan. Begi-
tu besarnya keutamaan dan 
kemuliaan Bulan Ramadhan 
membuat kita lebih berseman-
gat berbuat kebaikan melalui 
puasa, sholat  tarawih, zikir, 
doa, sedekah, tadabur qur’an 
atau lainnya. Dengan banyak 
beramal saleh, kita pun ber-
harap mampu meraih berkah, 
rahmat, dan ampunan dari Al-
lah SWT. 

Apabila kita ikhlas dalam 
melakukan berbagai ibadah 
selama Ramadhan, maka insya 
Allah kita akan meraih kualitas 
tertinggi sebagai manusia yang 
bertaqwa. Kualitas pribadi 
muttaqqin atau sebagai orang 

yang bertaqwa merupakan 
tujuan berpuasa selama Ra-
madhan.

Secara sederhana taqwa berarti 
melaksanakan segala perintah 
Allah dan menjauhi segala la-
rangan-Nya. Taqwa hakikatnya 
sebuah kualitas pribadi yang 
berbasis pada keimanan kepa-
da Allah. 

Siapakah orang yang bertaqwa? 
Allah SWT menjelaskan ciri-ci-
ri orang yang bertaqwa dalam 
QS. Al-Baqarah: 2-4, sebagai 
berikut:

1. Beriman kepada yang ghaib.
2. Mendirikan Sholat.
3. Menafkahkan sebagian rezeki.
4. Beriman kepada Al-Qur’an 
dan kitab-kitab sebelumnya.

5. Meyakini adanya kehidupan 
akhirat.

Menjadi orang yang ber-
taqwa sangat penting, selain 
mendapatkan derajat sebagai 
orang yang paling mulia di sisi 
Allah, orang yang bertaqwa di-
janjikan oleh Allah diberi jalan 
keluar dari setiap kesulitan, 
diberi rezeki yang datang dari 
arah yang tak disangka-sangka, 
dan dimudahkan  dalam setiap 
urusannya.

Semoga ibadah kita di bulan 
Ramadhan tahun ini dapat 
mengantarkan kita menjadi 
orang-orang yang bertaqwa. 
Aamiin (Putri)



Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 
(QS. 62:10)

Setiap orang pasti ingin sukses, 
mungkin sukses dalam pendidikan, 
sukses dalam karir atau bisnis, atau 

sukses-sukses lain di berbagai bidang ke-
hidupan. 

Definisi sukses pun berbeda-beda antara 
orang yang satu dengan lainnya. Ada yang 
memaknai sukses sebagai tercapainya tar-
get atau keinginan. Sukses juga dapat di-
maknai sebagai proses pencapaian target 
dari target yang terkecil hingga target yang 
terbesar. 

Agar sukses dalam karir maupun bisnis, 
seseorang perlu modal kecerdasan intelek-
tual, kecerdasan emosi dan kecerdasan 
spiritual. 

Di zaman sekarang, sejalan dengan 
perkembangan teknologi digital kita pun 
dipaksa untuk berubah di tengah gelom-
bang perubahan. Dalam hal ini, kesiapan 
mental kita sangat penting. 

Lihatlah media sosial, begitu cepat dan 
banyak konten yang tersebar luas dalam 
waktu singkat  diterima oleh banyak orang. 
Intinya di tengah kemajuan teknologi digi-
tal kita perlu memiliki pegangan yang kuat 
sebagai pedoman hidup, termasuk meraih 
sukses.

Allah, Tuhan Yang Maha Pencipta mem-
beri nasihat kepada kita agar sukses 
dunia akhirat. Nasihat itu tertuang dalam 
QS. 62: 10, sebagai berikut:

1. Menunaikan sholat
Sholat merupakan kewajiban seorang mus-
lim dan muslimah. Sholat berisi kegiatan 
sejumlah gerakan fisik dan doa-doa yang 
dapat menyegarkan fisik dan mental. Sho-
lat yang ditunaikan dengan ikhlas dapat 
membentuk karakter pribadi yang diperlu-

kan untuk sukses, 
seperti: disiplin, jujur, 
sehat dan segar secara 
fisik, tenang, fokus, 
hingga terbentuk akh-
lak mulia pada diri 
seseorang. Ingat bahwa 
sholat adalah kegiatan 
utama dibandingkan 
degan kegiatan apapun 
lainnya.

2. Bertebaranlah 
kamu di muka bumi
Setelah kita menu- 
naikan sholat, kita di-
minta bergerak dan 
beraktivitas sesuai 
dengan kemampuan 
yang kita miliki untuk 
berkontribusi dan sa-
ling tolong menolong 
dalam mewujudkan 
kesejahteraan bersa-
ma. Nasihat Allah ini 
dapat dimaknai agar 
kita aktif, optimis, dan 
produktif.  
 
3. Carilah karunia Allah
Kita dimotivasi oleh Allah agar aktif men-
jemput rezeki. Melakukan aktivitas yang 
berorientasi pada upaya mencari  karunia 
Allah.  Itu berarti bahwa kegiatan yang kita 
lakukan hendaknya kegiatan produktif dan 
bermanfaat bagi diri, keluarga, maupun 
orang lain termasuk masyarakat. Intinya 
dalam bekerja kita perlu memiliki se-
mangat dan fokus pada pencapaian target.

4. Ingatlah Allah banyak-banyak supaya 
kamu beruntung
Allah SWT mengakhiri nasihatnya kepada 
kita dalam ayat di atas dengan mengingatkan, 

kalau mau sukses atau beruntung dalam 
beraktivitas, maka kita diminta ingat Allah se-
banyak-banyaknya. Kita dapat meng-
ingat Allah dengan membaca Al-Quran, 
shalat, berdzikir dan berdoa dalam setiap 
aktivitas kita. Dengan itu, Allah tidak 
akan membiarkan kita berjuang sendi-
ri, tetapi Dia akan membimbing, meno-
long,  memberi jalan keluar dari kesulitan, 
memberi kemudahan dalam setiap urusan, 
dan memberi rezeki dari arah yang tak di-     
duga-duga.

Semoga Allah meridhoi niat dan perbuatan 
baik yang kita lakukan. Aamiin (SW)

Nasihat Allah Agar Anda 
Sukses

Motivasi 
Islami



Peluang Bisnis Produk 
Asuransi Wakaf
Program Asuransi Wakaf menjadi  trend di industri Asuransi 
Syariah dalam beberapa bulan terakhir ini. Indonesia yang 
mayoritas berpenduduk muslim menjadi peluang bisnis yang 
besar untuk produk asuransi wakaf. Anda tertarik?

Setiap muslim ingin hidup bahagia di 
dunia hingga akhirat. Untuk itu, tentu 
perlu bekal yang cukup agar kebaha-

giaan itu dapat diwujudkan. Allah Ta’ala 
berfirman: “Berbekallah, dan sesungguh- 
nya sebaik-baik bekal adalah takwa.” (QS. 
Al-Baqarah: 197)

Rasulullah memberi petunjuk bahwa 
seorang muslim perlu pahala yang tidak 
pernah terputus, diantaranya dengan ber-
sedekah jariyah. Sedekah jariah dapat 
direncanakan sejak dini secara bertahap 
melalui polis asuransi wakaf.

Anda dapat membeli produk asuransi 
wakaf sebagai sebuah polis yang berdiri 
sendiri atau sebagai benefit tambahan dari 
polis utama yang dimiliki, sehingga dapat 
memperkaya benefit bagi pemegang polis. 

Dengan adanya asuransi wakaf, Anda 
dapat mempersiapkan diri secara bertahap 

dengan menyisihkan sebagian penghasilan 
Anda untuk membeli polis asuransi wakaf. 
Artinya, Anda punya pilihan untuk berse-
dekah jariyah yang akan memberi pahala 
mengalir tanpa terputus melalui asuransi  
wakaf. 

Dalam praktik, jika Anda tertarik untuk 
membeli polis asuransi wakaf, Anda per-
lu menunjuk ahli waris yang menerima 
benefit dan pengelola wakaf. Terkait pen-
gelola wakaf, Anda dapat bekerjasama 
dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
atau  lembanga Wakaf diantaranya Dompet 
Dhuafa, iWakaf dan Lembaga Wakaf Maje-
lis Ulama Indonesia (LW-MUI). 

Menurut fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-
MUI/X2016 pada tanggal 1 Oktober 2016 
tentang manfaat Asuransi dan manfaat in-
vestasi pada Asuransi jiwa Syariah, asuran-
si wakaf yang dimaksud adalah mewakaf-
kan manfaat dan nilai investasi. 

Secara terminilogi, wakaf adalah menahan 
harta yang dapat dimanfaatkan dan atau 
di-istitsmar-kan tanpa lenyap bendanya 
dengan tidak menjual, menghibahkan, dan 
atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan 
pada sesuatu yang mubah kepada peneri-
ma manfaat wakaf yang ada. Besar manfaat 
asuransi dan investasi yang dapat diwakaf-
kan sebesar 45% total dari manfaat asuransi 
dan 1/3 (sepertiga) dari total manfaat in-
vestasi. 

Pengelolaan dana wakaf oleh lembaga 
professional sangat penting. Hal itu untuk 
memastikan nilai harta wakaf tetap terja-
ga dan hasil usaha wakaf terus menerus 
bermanfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan 
harta wakaf dapat digunakan untuk mem-
bangun fasilitas umum seperti rumah iba-
dah, sekolah atau Rumah sakit. 

Pengembangan produk asuransi syari-
ah yang menghadirkan produk asuransi 
wakaf merupakan solusi cerdas penuh ber-
kah bagi masyarakat yang berniat untuk 
mewakafkan sebagian harta bendanya. 
Dengan edukasi asuransi syariah yang 
memberi pilihan benefit dalam bentuk 
wakaf kepada para calon pemegang polis, 
diharapkan masyarakat lebih termotivasi 
untuk bersedekah jariyah.  

Produk asuransi wakaf diharapkan men-
jadi solusi umat untuk bersedekah jari-
yah dan mewujudkan kebahagiaan dunia 
akhirat. Semoga produk asuransi wakaf 
menjadi produk syariah yang disukai umat 
dan menjadi alternatif penanggulangan 
polis dalam merencanakan keuangannya 
melalui polis asuransi jiwa syariah di PT 
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Aamiin 
(Yasir)

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

Edukasi 
Asuransi



Jakarta, 6 Mei 2019
Departemen Pemasaran PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 
mengadakan Workshop “Selling Skill” pada 6-9 Mei 2019 di Ja-
karta. Kegiatan ini diikuti oleh  Agency Director (AD), Agency 
Manager (AM), dan Agency Supervisor (AS) PT Asuransi Jiwa 
Syariah Bumipuetra se-DKI Jakarta.

Workshop Selling Skill ini bertujuan meningkatkan motivasi dan 
produktivitas untuk menghasilkan komisi Rp 100 juta dalam 100 
hari. Workshop dilaksanakan secara intensif selama 4 hari terbagi 
dalam 4 gelombang. Gelombang I diikuti 12 peserta dengan ma-
teri selling skill produk Mitra Iqra’ Plus.  Gelombang II diikuti 12 
peserta dengan materi selling skill produk Mitra Mabrur Plus. Ge-
lombang III diikuti 23 peserta dengan materi selling skill produk 
askum Ta’awun Pembiayaan dan gelombang IV diikuti 14 peserta 
dengan materi selling skill BP-Link Syariah.

Tim Pemasaran Wilayah I PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mengadakan Sosial-
isasi “Program Persiapan Dana Haji” pada 2 Mei 2019 bertempat di KPPAS Cempaka 
Putih. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang PAH (Penyuluh Agama Honorer) wilayah Ja-
karta Timur. Materi disampaikan oleh Asman, Staf Pemasaran Wilayah I PT Asuransi 
Jiwa Syariah Bumiputera, dan Irwan (AD KPPAS Cempaka Putih).

Tim Pemasaran PT Asuransi Jiwa Syariah Bumi-
putera, Achmad Zaenuri dan Asman, melaku-
kan Diklat Wakalah Baru pada 30 April 2019 
bertempat di KPPAS Karawang 2 & Subang. 
Diklat yang diikuti oleh para calon agen itu ber-
tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan penjualan. 

Workshop Pengendalian 
Klaim Nilai Tunai

Pendidikan dan Pelatihan 
Tenaga Pemasaran
Asuransi Syariah

Sosialisasi Program Persiapan Dana Haji
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Adapun penyaji materi dalam Workshop tersebut antara lain: 
Sugeng Widodo (Asisten Direktur),  A.S. Imron (Kadep pemasa-
ran wil. 1), dan A. Zaenuri (Kadep pemasaran wil. 2)


