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Brand Ambassador Hanwha Life Indonesia, atlit bulutangkis Korea Selatan Lee Yong Dae kembali hadir melalui virtual event untuk 

menyapa para Hanwha Heroes dan juga nasabah Hanwha Life Indonesia melalui acara Hope Festival ini. Di masa pandemi seperti 

saat ini,  banyak orang yang sulit untuk melakukan kegiatan di luar rumah dikarenakan adanya pembatasan kegiatan oleh pemerintah 

daerah. Pandemi yang sudah berlangsung selama 7 bulan banyak mempengaruhi kegiatan secara fisik maupun mental. Maka dari itu, 

melalui acara Hope Festival ini, Hanwha Life Indonesia berharap bisa membagikan nilai positif kepada masyarakat luas untuk bersama 

melawan COVID-19 dan terus bertahan dalam situasi ini bersama-sama.

Hope Festival with
Lee Young Dae

Melalui berbagai kegiatan seperti olahraga bersama Lee Yong Dae menyampaikan bahwa 

dirinya pun tetap melatih dirinya untuk tetap bergerak aktif walaupun di tengah masa 

pandemi yang juga melanda Korea Selatan dan seluruh bagian di dunia. Lee Yong Dae 

menyebutkan bahwa selama pembatasan aktivitas di luar, dirinya juga semakin banyak 

menghabiskan waktu di rumah bermain game dan handphone. Maka dari itu dirinya 

membagikan tips untuk tetap memastikan dirinya bergerak melalui olahraga-olahraga 

kecil walaupun tetap di dalam rumah. Selain itu dirinya menambahkan bahwa pandemi ini 

memberikan dirinya lebih banyak waktu untuk mencari kegiatan baru dan melakukan hal yang 

tidak sempat ia lakukan sebelumnya dikarenakan jadwal latihan bulu tangkisnya yang padat. 

Dengan semangat ‘Life Plus’ yang merupakan kampanye dari Hanwha Life, perusahaan 

berharap untuk bisa memberikan nilai lebih dalam hidup setiap orang. Maka dari itu walaupun 

seluruh kegiatan umum menjadi terbatas, diharapkan tidak membatasi kreativitas dan juga 

semangat kita untuk terus menjadi yang lebih baik. Selaras dengan semangat tersebut, pada 

acara ini pula, 1 orang nasabah Hanwha Life Indonesia yang beruntung mendapatkan kesempatan untuk membagikan pengalaman 

mereka di masa pandemi ini dan  Lee Yong Dae pun memberikan dukungannya secara langsung dengan pesan penyemangat untuk 

melewati masa pandemi ini bersama-sama.

https://www.youtube.com/watch?v=88ag1onEOSU&t=4415s
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Hanwha Smart Camp
Sebagai salah satu program untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat luas, 

Hanwha Life Indonesia menargetkan para anak muda sebagai partisipannya. Tingkat literasi keuangan di Indonesia yang masih 

sangat rendah di masyarakat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka perusahaan melihat 

pentingnya memberikan pendidikan dari usia muda terutama dewasa muda yang sekarang ini memiliki tren peningkatan dalam 

keinginan akan investasi. 

Di tengah pembatasan kegiatan para mahasiswa untuk belajar dari rumah, 

perusahaan melihat adanya kesempatan yang baik untuk memberikan edukasi 

tambahan sebagai ilmu lebih selama mengisi kegiatan beraktivitas di dalam 

rumah. Hanwha Life Indonesia mengadakan satu program untuk mengakomodir 

kegiatan literasi yang tetap dapat dilakukan di tengah masa pandemi secara 

daring melalui kegiatan Hanwha Smart Camp. Hanwha Smart Camp merupakan 

program pembelajaran yang dikombinasikan dengan program magang yang 

diinisiasi untuk tidak hanya memberikan ilmu mengenai keuangan, asuransi 

dan juga investasi tapi juga lahan untuk mendapatkan pengalaman kerja baru.  
 

Kegiatan Hanwha Smart Camp dimulai dengan pilot project yang difokuskan 

di daerah Bogor dan Yogyakarta yang merupakan kota yang memiliki 

banyak universitas dimana Hanwha Life Indonesia melihat banyak potensial 

mahasiswa yang dapat bergabung di program ini.

Program ini dimulai dengan masa orientasi yang dilaksanakan pada 8 September yang lalu dan selanjutnya akan diikuti oleh 

program training secara rutin satu kali dalam seminggu hingga 12 minggu kedepan dengan materi pembelajaran yang disiapkan 

berbeda setiap minggunya dan diharapkan dapat mengembangkan ilmu kepada para mahasiswa yang bisa menjadi nilai lebih 

bagi mereka pula. 
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Creating New Opportunity 
During Pandemic

Di tengah situasi ekonomi dunia yang banyak terpengaruh oleh pandemi, setiap perusahaan dituntut untuk terus berkreasi dalam 

membangun dan menata bisnis mereka agar tetap bisa bertahan di tengah krisis yang melanda. Setiap pemilik usaha dituntut 

untuk terus mencari cara untuk bisa mendapatkan ide baru dalam melakukan penjualan ataupun mengembangkan produk yang 

inovatif agar tidak berhenti begitu saja. 

Pada tahun 2020 ini, Hanwha Life Indonesia berusaha untuk terus mengikuti tren 

dan kebutuhan pasar akan kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap 

kesehatan, anggota keluarga maupun aset mereka. Maka dari itu, setelah 

mengeluarkan produk asuransi tradisional terbaru pada awal Juli kemarin, Hanwha 

Life Indonesia tidak berhenti sampai disana dan terus mencari cara baru untuk 

mengembangkan bisnis perusahaan. Maka dari itu, Hanwha Life menambahkan 

lokasi usaha baru dengan menambah kantor cabang baru di Makassar dan area 

lounge di kantor pusat di Jakarta. 

Hanwha Life Indonesia akhirnya membuka kantor cabang pertama di daerah 

Sulawesi yaitu di Kota Makassar. Menurut informasi dari Ketua Asosiasi Asuransi 

Jiwa Indonesia Sulawesi Selatan, industri asuransi di Makassar mengalami 

peningkatan hingga 10% selama masa pandemi ini. Kota Makassar merupakan 

salah satu kota yang memiliki potensi pasar yang baik untuk asuransi terutama 

di wilayah Sulawesi. Maka dari itu Hanwha Life Indonesia melihat kesempatan 

ini sebagai saat yang tepat untuk memperkenalkan produk asuransi jiwa lebih agresif lagi di saat masyarakat sedang memiliki 

antusias yang tinggi dan terbuka terhadap kebutuhan akan asuransi. 
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Selain melakukan pembukaan kantor cabang baru 

untuk meningkatkan performa bisnis perusahaan, 

Hanwha Life Indonesia juga menambah satu lokasi 

baru di kantor pusat Hanwha Life Indonesia di 

Jakarta yaitu Wealth Lounge yang ditargetkan untuk 

bisa mengakomodir para nasabah premium untuk 

mendiskusikan langsung perencanaan masa depan 

mereka dengan para Financial Planner Hanwha 

Life. Area Lounge ini dibuka untuk para nasabah 

yang membutuhkan perlindungan jiwa sekaligus 

ingin mendapatkan hasil investasi tinggi dari premi 

yang dibayarkan. Area Lounge yang dibuka di 

tengah masa pandemi ini direncanakan untuk tetap 

menerapkan protokol kesehatan bagi para nasabah 

yang ingin datang berkunjung seperti menjaga 

jarak dan pembatasan jumlah pengunjung. 

Dengan pengembangan bisnis yang terus direncanakan 

dan dijalankan, Hanwha Life Indonesia masih menargetkan 

untuk bisa meraih posisi 10 besar Perusahaan Asuransi Jiwa di 

Indonesia pada tahun 2023 nanti. Selain itu, seperti layaknya 

perusahaan bisnis lainnya Hanwha Life juga berusaha untuk 

terus bertahan dan berkembang walaupun di tengah masa 

pandemi seperti saat ini.
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Financial Check Up
with Docquity

Literasi keuangan tidak hanya penting bagi satu atau sebagian kelompok masyarakat, namun juga bagi komunitas yang mungkin jarang 

menjadi fokus perusahaan finansial seperti para dokter atau tenaga medis. Para dokter saat ini selain menjadi garda terdepan dalam 

penanganan pandemi juga menjadi salah satu kelompok usaha yang juga banyak terdampak akibat pandemi COVID-19. 

Hanwha Life Indonesia bekerjasama dengan Docquity yaitu sebuah aplikasi terbatas bagi para dokter yang terdaftar dalam Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI) mengadakan webinar untuk memberikan ilmu tambahan kepada para dokter mengenai ilmu keuangan. Webinar 

yang bertajuk ‘Financial Check Up For Your Financial Future’ mengajak Ryan Filbert seorang Praktisi Finansial sebagai pembicara utama 

dimana pada kesempatan ini para dokter juga berkesempatan untuk bisa menanyakan secara langsung cara untuk mengelola keuangan 

dan mempersiapkan masa depan. 

Pada kesempatan ini pula, dokter Eko S. Nugroho selaku Healthcare Business Innovator turut hadir menjadi salah satu pembicara 

untuk membagikan pengalamannya mengelola bisnis di bidang medis yang juga terpengaruh akibat pandemi COVID-19. Kedepannya 

Hanwha Life Indonesia akan terus berusaha memberikan literasi finansial lebih luas di masyarakat melalui komunitas masyarakat dari 

berbagai macam latar belakang.
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