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SCHOOL

Alhamdulillah, puji syukur 
kita panjatkan kepada Allah 
SWT, Newsletter Solusi PT 
Asuransi Jiwa Syariah Bumi-
putera kembali hadir menema-
ni kita semua.

Pada Newsletter Solusi Edisi 
Juli ini kami sajikan berita 
utama “Mitra Iqra Plus: ‘Keter-
sediaan Dana Pendidikan bagi 
Putra/Putri Indonesia” yang 
membahas tentang pentingnya 
asuransi pendidikan dalam 
menunjang pendidikan anak. 
Pada rubrik motivasi islami 
kami sajikan artikel “Pola 
Bekerja Yang Baik Menurut 
Islam”. Pada rubrik edukasi 
asuransi kami sajikan artikel 
“Biaya Upacara Ngaben Ma-
hal? No Problem, Asuransi 
Jiwa Kumpulan Mitra Ekawar-
sa Jawabannya!” yang memba-
has tentang program asuransi 
kumpulan Mitra Ekawarsa 
yang dapat menjadi solusi atas 
mahalnya biaya Upacara 
Ngaben untuk warga Bali. 
Dan juga tidak lupa kami 
sampaikan beberapa berita 
internal dari PT Asuransi Jiwa 
Syariah Bumiputera.

Semoga Newsletter Solusi 
edisi Juli ini dapat memberi-
kan manfaat untuk semua 
yang membacanya. Tak lupa 
juga Tim Redaksi Newsletter 
Solusi menerima saran dan 
masukan dari seluruh pem-
baca untuk perbaikan News-
letter Solusi edisi kedepannya.

Semoga kita selalu berada da-
lam bimbingan dan lindungan 
Allah SWT dan dapat menjadi 
pribadi yang lebih baik dan 
sukses dalam menjalani ke-
hidupan. Aamin. (NP)

Pengantar Redaksi

Mempersiapkan biaya 
pendidikan merupa-
kan hal yang diala-

mi oleh setiap orang tua yang 
memiliki putra/putri yang 
masih duduk di bangku pen-
didikan, terlebih ketika mema-
suki tahun ajaran pendidikan 
baru. Biaya pendidikan yang 
dipersiapkan bukan hanya iu-
ran bulanan (SPP) dan biaya 
gedung sekolah, biaya alat tulis, 
biaya seragam, dan biaya lain-
nya merupakan biaya yang ikut 
diperhitungkan oleh orang tua. 

Fenomena semakin mahalnya 
biaya pendidikan dan trend 
biaya pendidikan yang sema-
kin naik setiap tahunnya men-
jadikan asuransi pendidikan 
sebagai suatu hal penting yang 
diperlukan guna menunjang 
dan menyiapkan masa depan 
anak.

Asuransi Pendidikan mem-
berikan manfaat utama dengan 
menjamin adanya ketersedi-
an dana untuk setiap jenjang 
pendidikan dimulai dari seko-
lah dasar, menengah, hingga 
ke jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. Berikut adalah 
cara memilih Asuransi Pendi-
dikan dalam menjamin keter-
sediaan dana pendidikan bagi 
putra/putri Anda: 

Disaat orang tua mengalami 
kepanikan mengetahui bahwa 
biaya pendidikan anak yang 
semakin tinggi, dan sementara 
itu orang tua ingin memberi-
kan pendidikan yang terbaik 
bagi anak, maka diperlukan per-
siapan dini dalam menyiapkan 
dana pendidikan anak. 

PT Asuransi Jiwa Syariah Bu-
miputera melalui Mitra Iqra 
Plus dapat membantu orang 
tua dalam merencanakan dana 
pendidikan anak untuk meraih 
masa depan yang lebih ce-
merlang dan sekaligus mening-
katkan kecerdasan anak-anak 
Indonesia. Aamiin. (YS)

Hitung jumlah dana biaya 
pendidikan anak yang diper-
lukan sampai dengan pergu-
ruan tinggi dan perkiraan 
kenaikan inflasi (kenaikan 
harga barang dan jasa). 

Sisihkan dan alokasikan 
dana pendidikan dari peng-
hasilan yang didapat setiap 
bulannya.

Rencanakan biaya pendi-
dikan anak dimulai dari 

saat anak berusia dini (1 ta-
hun s/d 5 tahun).

Pilih produk asuransi pen-
didikan yang manfaatnya 
sesuai dengan kebutuhan 
calon pendidikan anak.

“Mitra Iqra’ Plus”
Ketersediaan Dana Pendidikan bagi 

Putra / Putri Indonesia
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“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 
apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. At-taubah/9: 105)

maka Alah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga” (HR: 
Muslim).

Perlu diketahui bah-
wa sekalipun kita su-
dah bekerja keras dan 
bekerja cerdas ada-
kalanya kita belum 
mendapatkan hasil, 
karena ternyata tak-
dir Tuhan berkata lain. 
Maka selain bekerja 
keras, bekerja cerdas, ha-
rus bekerja ikhlas. 

Allah Ta’ala berfirman: 
“Dan siapakah yang lebih baik 
agamanya dari pada orang yang ikh-
las menyerahkan dirinya kepada Allah, 
sedang diapun mengerjakan kebaikan, 
dan ia mengikuti agama Ibrahim yang 
lurus? dan Allah mengambil Ibrahim 
menjadi kesayanganNya.” 
(Q.S. An-Nisa’/4: 125)

Firman diatas adalah contoh seorang 
hamba Allah (Nabi) yang bekerja ikh-
las. Karena Nabi Ibrahim rela mengor-
bankan harta kekayaan dan status so-
sialnya sebagai bangsawan hanya untuk 
mencari ridha Allah. Dan kita sebagai 
umat muslim sudah seharusnya me-
neladani beliau bahwa selain bekerja 
keras, bekerja cerdas harus dibarengi 

juga dengan bekerja ikhlas.

Kerja ikhlas disini adalah kerja hati. 
Perlu diketahui bahwa kerja keras, 
kerja cerdas belum tentu mampu 
bekerja ikhlas. Maka dari itu, kita 
juga harus melatih diri kita untuk 
bekerja ikhlas, supaya hari-hari 
penuh dengan ibadah. (AP)

Pola Bekerja Yang Baik 
Menurut Islam

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

Motivasi
Islami

Ayat diatas merupakan dalil bagi 
umat Islam yang mewajibkan 
umat Islam untuk bekerja. 

Pengertian bekerja disini adalah men-
cari nafkah untuk memenuhi kebutu-
han jasmani, berupa sandang, pangan 
dan papan. Rasulullah pernah bersab-
da: “Beribadahlah kamu, seolah-olah 
kamu mati besok. Dan bekerjalah 
kamu, seolah-olah kamu akan hidup 
selamanya.”

Saat bekerja, ada 3 hal yang harus 
kita ingat dan aplikasikan. Yaitu, ker-
ja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. 
Yang dimaksud dengan kerja keras 
adalah saat kita bekerja kerjakan de-
ngan sungguh-sungguh dengan hara-
pan hasil kerja kita ini membuahkan 
hasil. Namun, kerja keras juga masih 
belum cukup jika tidak diimbangi de-
ngan kerja cerdas.

Kerja cerdas adalah bekerja dengan 
dengan menggunakan akal, dan sudah 
seharusnya juga kita persiapkan diri 
kita dengan pengetahun-pengetahuan 
dibidang yang akan kita kerjakan itu. 
sebagaimana sabda Rasulullah dalam 
suatu hadits: “Barang siapa yang kelu-
ar untuk mencari ilmu maka ia berada 
di jalan Allah hingga ia pulang” (HR: 
Tirmidzi). Dilain hadits Rasulullah 
bersada: “Barang siapa yang menem-
puh suatu jalan untuk menuntut ilmu, 



Biaya Upacara Ngaben Mahal? 
No Problem, Asuransi Jiwa Kumpulan 
Mitra Ekawarsa Jawabannya!

Sebagai masyarakat Indo-
nesia, kita tentunya akrab 
dengan budaya Bali bertajuk 

Upacara Ngaben ini. Ngaben sendi-
ri merupakan upacara pembakaran 
jenazah bagi umat Hindu di Bali. 
Tujuan dari diadakannya upaca-
ra ini, menurut kepercayaan, yaitu 
untuk mensucikan setiap roh yang 
meninggal agar cepat kembali pada 
Sang Pencipta. Sifatnya wajib bagi 
seluruh umat Hindu di Bali. Na-
mun, bukan menjadi rahasia lagi 
bahwa biaya yang harus dikeluar-
kan terbilang besar. Puluhan juta, 

ratusan juta, atau bahkan miliaran 
uang harus dikeluarkan tergantung 
dari strata sosial ekonomi orang 
yang meninggal.

Bagi keluarga yang berada, upaca-
ra umumnya akan segera dilak-
sanakan ketika ada anggota keluar-
ga yang meninggal dunia. Namun 
bagi keluarga yang kurang berada, 
mau tidak mau, pelaksanaan Nga-
ben harus ditunda sampai adanya 
dana yang cukup untuk membiayai 
upacara tersebut. Terkadang pelak-
sanaan Ngaben diadakan secara 
kolektif oleh sebuah desa. Biaya 
yang dikeluarkan tentunya akan 
lebih terjangkau karena ditanggung 
oleh satu desa. Menyadari bahwa 
Ngaben adalah suatu kewajiban, lan-
tas, adakah solusi untuk menangani 
masalah terkait biaya upacara yang 
tidak sedikit ini?

Bagi penganut kepercayaan Hindu 
di Bali yang ingin menyelenggara-
kan Ngaben, Asuransi Jiwa Kum-
pulan Mitra Ekawarsa adalah solusi 
yang tepat. Dengan adanya program 
ini, dana yang dibutuhkan akan ter-
sedia di bulan pertama begitu polis 
asuransi jiwa disetujui.

Perkiraan untuk biaya premi yang 
dibutuhkan dalam program ini, 
tergantung pada jumlah dana yang 
ingin Anda sediakan untuk Upa-
cara Ngaben. Misalnya, anda 
ingin menyiapkan dana Rp. 100 
Juta. Maka, untuk orang  usia 50 ta-
hun dan sehat, anda cukup menyisih-
kan uang sebesar Rp. 1,5 Juta saja untuk 
masa asuransi 1 (satu) tahun. Semen-
tara jika anda ingin mengadakan 
upacara yang lebih besar, dana yang 
dibutuhkan tentunya akan lebih be-
sar. Selaras dengan itu, premi yang 
harus dialokasikan pun nominalnya 
akan lebih besar juga.

Adapun syarat yang dibutuhkan 
untuk mengikuti program ini yaitu 
orang yang diikutkan dalam asu-
ransi harus dalam keadaan sehat. 
Yang dimaksud sehat disini adalah 
orang yang tidak pernah atau se-
dang tidak mengalami sakit yang 
berat.

Dengan adanya asuransi jiwa ini, 
anda tidak perlu berlama-lama 
mengumpulkan dana. Cukup daft-
ar dan ikuti seluruh prosedur, maka 
sejumlah dana yang anda butuhkan 
akan tersedia ketika diperlukan.

Edukasi
Asuransi



Serang, 26 Juni 2019. 
Tim Pemasaran Kantor Pusat PT Asuransi 
Jiwa Syariah Bumiputera melakukan kun-
jungan ke KPPAS Serang. Tim Pemasaran 
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwa Syariah 
Bumiputera yang hadir diwakili oleh A.S 
Imran selaku Kepala Departemen Pemasa-
ran Wilayah I dan Ujang Firdaus selaku 
Staff Pemasaran Wilayah I PT Asuransi 

Jiwa Syariah Bumiputera. Pada kunjungan 
tersebut turut hadir Agency Director KP-
PAS Serang, Dr. Ade Jaya Sutisna.

Pada kunjungan kali ini, turut disampaikan 
sosialisasi terkait pemantapan “Program 
Two and Two” yang disampaikan oleh A.S 
Imran dan presentasi mengenai Litera-
si, Inklusi, dan Edukasi Keuangan yang 

disampaikan oleh Ujang Firdaus kepada 
seluruh Agency Manager, Agency Supervi-
sor, dan Wakalah yang hadir. 

A.S Imran selaku Kepala Departemen Pe-
masaran Wilayah I juga turut memberikan 
presentasi mengenai Business Opportunity 
Program (BOP) di PT Asuransi Jiwa Sya-
riah Bumiputera kepada para mahasiswa 
UIN Sultan Hasanuddin yang sedang 
melaksanakan PKL di KPPAS Serang. (NP)

PT Asuransi Jiwa Syariah Bu-
miputera memberikan apre-
siasi kepada AD dan KUAK 
terbaik selama 5 bulan. Apresi-
asi yang diberikan berupa uang 
tunai dan sertifikat. Penyerahan 
hadiah pun langsung diberikan 
oleh Sudadi selaku Direktur 
Utama PT Asuransi Jiwa Sya-
riah Bumiputera. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada Rabu, 19 
Juni 2019 bertempat di Ruang 
Rapat I.T AJB Bumiputera 1912 
Wolter Monginsidi, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan 

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menerima peng-
hargaan sebagai “The Best Islamic Life Insurance Full 
Fledge in Risk Management” pada Karim Award 2019 
yang diadakan oleh KARIM Consulting Indonesia pada 
Kamis, 4 Juli 2019 bertempat di XXI Epicentrum, Kunin-
gan, Jakarta Selatan.

ini dihadiri oleh AD se-Jabo-
detabek dan para KUAK yang 
masuk nominasi. 

Pada sambutannya, Sudadi 
mengatakan bahwa pemberi-
an reward ini dilakukan guna 
untuk meningkatkan motiva-
si dan semangat para AD dan 
KUAK lainnya dalam melak-
sanakan tugas. Dan semoga 
dengan adanya pemberian re-
ward ini para AD dan KUAK 
dapat menjadi lebih baik lagi 
dalam melakasanakan tugas 
masing-masing. (NP)
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