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Hanwha Careavan with Love adalah sebuah event yang diinisiasi atas dasar kampanye Hanwha Life Indonesia di tahun 2021 
yaitu “Hadiahkan Cinta”. Acara yang sudah diadakan sejak bulan April ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi para 
Lifepluser yang merupakan bagian dari perusahaan seperti Tenaga Pemasar, Karyawan serta Rekan Bisnis Perusahaan dalam 
menghadapi kondisi sulit di tengah masa pandemi yang melanda sejak tahun kemarin. 

HANWHA CAREAVAN HADIR 
DI JAKARTA MENGHADIAHKAN CINTA

Pada bulan Mei ini, Hanwha Careavan hadir di Kantor Pusat 
yang berlokasi di World Trade Center Jakarta untuk 
menumbuhkan sinergi bersama seluruh rekan bisnis 
Perusahaan serta para masyarakat yang juga bisa turut 
berpartisipasi dalam kegiatan in. Masih seperti kegiatan 
Careavan sebelumnya dimana Hanwha Life Indonesian 
membagikan cintanya dalam bentuk hidangan seperti kopi 
dan juga makanan ringan, masyarakat umum yang hadir 
disekitar area ini juga dapat ikut menikmati kopi yang 
dibagikan pada acara. 

Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, acara yang berlangsung pada tanggal 21 Mei ini berhasil menuai 
antusias lebih dari 200 peserta. Kedepannya, perusahaan berusaha untuk tetap membagikan dan menghadiahkan cinta bagi 
lebih banyak orang seperti layaknya kampanye Hadiahkan Cinta yang dibawakan pada tahun ini. Semoga ini bisa menjadi 
bukti semangat cinta perusahaan kepada masyarakat bahwa Hanwha Life Indonesia hadir selalu dekat dan ditengah-tengah 
Anda. 
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Berdasarkan tagline Hanwha Life Indonesia di tahun ini yaitu Hadiahkan Cinta, jadi Hawnha Life Indonesia ingin 
menghadiahkan cinta dengan memfasilitasi acara buka puasa bersama, yang bernama SERBA SERU BARENG HANWHA 
(Semarak Berbuka Seru Bareng Hanwha).

Untuk menekan jumlah penyebaran virus Covid-19, Hanwha Life Indonesia melakukan buka puasa bersama ini secara online.
Semua acara buka bersama ini di fasilitasi oleh Hanwha Life Indonesia, seperti zoom meeting, menyediakan menu berbuka, 
sampai game yang berhadiahkan jutaan rupiah. Adapun tujuan dari dibuatnya acara ini adalah untuk mempererat hubungan 
dengan customer yang aktif di dunia digital dan sosial media.

Acara ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 17:00 sampai menjelang buka puasa. Hadiah pemenang quiz yang ikut 
sreta di acara Serba Seru ini nantinya akan di kirimkan ke alamat masing-masing.
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Compliance sering dikaitkan dengan peraturan yang banyak mengenai kewajiban perusahaan yang harus dijalankan dan 
terkadang sering merepotkan. Namun benarkah demikian? 

Memang sulit untuk mencapai kondisi ideal dimana setiap Perusahaan tetap bisa mendapatkan keuntungan besar dengan 
tetap mematuhi semua regulasi bisnis yang ada dan secara menyeluruh. Terkadang aturan yang ada sangatlah kaku/rigid, 
sehingga menyulitkan tim sales/marketing di lapangan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Apakah kita tetap bisa 
mendapatkan pro�t? 

Atau di sisi lain, kita terlalu sibuk mencari pro�t, tetapi tidak punya kendali dalam mitigasi atas risiko yang dapat timbul atas 
ketidakpatuhan pada regulasi yang ada. Hal ini tentunya bisa menyebabkan bisnis perusahaan terganggu dan juga dapat 
tersangkut masalah fraud yang bisa membawa pengaruh buruk pada reputasi dan performa Perusahaan. 

Disinilah Compliance berperan dalam menjaga bisnis/pro�t dan risk mitigation agar keduanya mampu berjalan secara 
seimbang dan beriringan. Untuk menunjang keamanan bisnis perusahaan pula, peran Compliance Directorate difokuskan 
pada 2 bagian yaitu Legal, Compliance dan Corporate Secretary (LCCS) Department dan Unit Enterprise Risk Management 
dan AML/KYC.

Legal berperan penting untuk melakukan review atas aspek 
hukum dalam suatu perjanjian, surat serta dokumen legal 
secara menyeluruh dan juga memberikan saran hukum 
untuk menghindari kemungkinan adanya dispute di 
kemudian hari. 

Compliance memiliki peran untuk memberikan saran 
kepada seluruh pihak di Perusahaan dalam melakukan 
bisnis/transaksi agar tetap dalam koridor peraturan yang 
diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, 
Compliance juga bertugas untuk membangun kesadaran 
setiap individu atas Kode Etik untuk mencegah adanya fraud 
di Perusahaan yang tentunya merugikan semua pihak.  

Corporate Secretary bertanggung jawab untuk 
mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan dari para 
pemangku kepentingan seperti diantaranya Direksi, Dewan 
Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham mengenai 
persetujuan Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan 
Berkelanjutan. 

Unit Enterprise Risk Management berfungsi melakukan 
manajemen risiko secara independen terhadap bisnis & 
operasional. Budaya manajemen risiko diartikan sebagai 
pemahaman umum, sikap untuk mendorong pengambilan 
keputusan yang baik  untuk memastikan aktivitas 
pengambilan risiko telah dinilai, ditingkatkan dan ditangani 
secara tepat waktu. 

Unit Anti Money Laundering berperan untuk memitigasi 
risiko pencucian uang, pengawasan dan pelakasanaan 
penerapan program Anti Pencucian Uang & Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (APU-PPT). 

Sekarang sudah lebih pahamkah kamu Hanwha Heroes 
tentang Compliance Directorate? Bagaimana penilaian 
kamu tentang peran mereka, Lawan atau Kawan? Yang 
pasti Compliance Directorate hadir untuk memberikan 
perlindungan bagi kita semua dalam menjalankan 
aktivitas bisnis yang sehat  dan aman namun tetap 
menguntungkan bagi semua pihak!

COMPLIANCE
DIRECTORATE
LAWAN ATAU KAWAN?

LCCS (legal, compliance and
corporate secretary)

Unit Enterprise Risk Management
dan AML/KYC
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IMUNISASI
PADA ANAK

dr. Dita Lasendra, Sp.A, M.Kes.

• Imunisasi memberikan kekebalan tubuh secara buatan dengan membentuk antibodi

• Imunisasi melindungi anak dan mengurangi keparahan penyakit

Mari kita kenali beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi :

Hepatitis B adalah virus
yang menyerang hati, Imunisasi

Hepatitis B diberikan setelah
lahir pada bayi sebelum 24 Jam.

Polio atau poliomyelitis adalah penyakit saraf
yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen,

penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi
polio yang diberikan oral dan suntikan sejak bayi lahir.

Bacillus Caluette Guerin (BCG) adalah
vaksin yang mencegah penyakit

Tuberculosis atau TBC berat, vaksin ini
diberikan sebelum bayi berusia 1 bulan.
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Haemophilus In�uenza (Hib) adalah
bakteri yang menyebabkan infeksi

di beberapa bagian tubuh seperti otak,
saluran nafas, tulang, dan jantung.

Vaksin Hib diberikan bersama dengan
vaksin DPT dan Hepatitis B.
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Pneumokokus adalah bakteri yang
menyebabkan penyakit pnemonia atau 

radang paru-paru, Bakteri tersebut dapat 
dicegah dengan vaksin PCV yang diberikan

pada usia 2,4,6 bulan dan booster pada
 usia 12 bulan.
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Rotavirus adalah vaksin yang dapat
melindungi anak dari diare, vaksin ini diberikan

mulai usia 2 bulan dan tidak dapat diberikan
bila usia anak sudah lewat dari 68 bulan.
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Campak (morbili) dan Rubella (MR), campak
adalah infeksi serius pada anak yang mudah

dicegah dan rubella adalah penyakit menular
yang disebabkan oleh virus dan menyebabkan

infeksi bawaan serius pada janin. Vaksin ini
diberikan pada usia 9 dan 18 bulan.
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Difteri, Pertusis, Tetanus atau yang
biasa dikenal dengan DPT adalah vaksin
yang dapat mencegah 3 penyakit yaitu:

•  Difteri adalah penyakit serius yang ditandai dengan munculnya

 selaput abu-abu yang melapisi tenggorokan.

•  Pertusis (batuk rejan atau whooping cough) disebabkan oleh

 bordetella pertusis yang menyebabkan infeksi pernafasan akut.

•  Tetanus adalah infeksi bakteri serius yang menyebabkan kejang otot,

 dan dapat menyebabkan kematian.

Vaksin DPT ini diberikan pada usia 2,3,4 bulan, dan booster vaksin DPT
pada usia 18 bulan, dan 5-7 tahun.
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M E R C H A N T  P R O M O

Kunjungi website
Hotel Indonesia Group

https://hig.id/

1.

Klik Our Brand lalu pilih Hotel
yang ingin di kunjungi, tanggal
check in dan Check Out.

2.

DD/MM/YY DD/MM/YY

HANWHA

CHEK IN

TO

CHECK OUT

Masukan kode promo “HANWHA”
3.

CODE

Klik Book Now, lalu selesaikan
pembayaran Anda

4. 5.

BOOK NOW

Simpan bukti booking konfirmasi Anda untuk
di tunjukan saat proses check – in.

CARANYA:

DISKON10%
UNTUK HARGA
KAMAR

GRAND INNA MEDAN

GRAND INNA DAIRA PALEMBANG

TRUNTUM PADANG
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Syukur terlindungi
untuk memulai kembali

di hari yang Fitri

PT Hanwha Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Minal Aidin Wal Faidzin
Mohon maaf lahir &batin

Selamat Hari Raya Idul Fitri
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