
THE GREATEST 
WEALTH IS HEALTH

Informasi lanjut mengenai publikasi umum perusahaan, kirimkan pertanyaan Anda ke marketing.communication@hanwhalife.co.id

PUBLISHING TEAM
Advisor Steven Namkoong |  Content Creator Lolyta Inzan Darmawan | Design & Layout Rere Fahreza

Contents

Volume #33  | THE GREATEST WEALTH IS HEALTH

Grand Launching
Hanwha Premier Health Care

Customer Gathering
Secure Your Precious
Health

HANWHA UPDATE HANWHA PARTNERS
Merchant Promo

HANWHA INFO
Health Poster

Tugas HRD itu 
apa saja sih?

HANWHA
HEROES STORY



1

H a n w h a  U p d a t e

HANWHA PREMIER HEALTH CARE

Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) yang merupakan salah satu asuransi terbesar dari Korea Selatan 
memperkenalkan Hanwha Premier Health Care (HPHC) melalui acara virtual pada akhir Juli 2021. Acara yang dipandu MC Bayu 
Oktara dengan bintang tamu Putri Indonesia 2002 Melanie Putria dan spesialis penyakit dalam RS Premier Bintaro dokter 
Ariska Sinaga, Sp.PD ini, memperkenalkan produk asuransi kesehatan murni dari Hanwha Life, yang menyediakan manfaat 
rawat inap dan manfaat tambahan (rider) rawat jalan hingga usia 60 tahun.

David Yeom, CEO Hanwha Life Insurance Indonesia, menuturkan, “Hanwha Premier Health Care merupakan solusi 
kebutuhan proteksi kesehatan yang lebih komprehensif. HPHC mengutamakan perlindungan rawat inap dan rawat jalan, 
kenyamanan privasi satu tempat tidur, pembayaran cashless sesuai tagihan rumah sakit, medical check up, pertanggungan di 
berbagai negara, biaya pendamping, serta biaya perawat di rumah setelah rawat inap. Tentunya, sesuai dengan plan yang 
dipilih serta syarat dan ketentuan produk.”

“Kami harap masyarakat dapat memiliki HPHC sebagai hadiah cinta dan proteksi ekstra bagi keluarga dalam masa pandemi. 
Menjaga kesehatan saja tidaklah cukup tanpa diimbangi  dengan proteksi asuransi. Terkait perawatan Covid-19, Hanwha 
Premier Health Care memberikan penggantian sesuai tagihan RS bagi rawat inap. Sementara, biaya obat dan konsultasi dokter 
selama isolasi mandiri dapat ditanggung apabila mengambil manfaat tambahan (rider) rawat jalan,” ujar Chief Technical 
O�cer (CTO) Hanwha Life Insurance Indonesia, RR Francisca Mardina Ruswita. 

Tersedia dengan premi mulai dari Rp7,5 juta per tahun untuk manfaat rawat inap, Hanwha Premier Health Care menyediakan 
tiga plan dengan jaminan kamar privat satu tempat tidur hingga Rp5 juta per hari, penggantian biaya sesuai tagihan, dan 
wilayah pertanggungan di seluruh dunia (kecuali Amerika Serikat). Selain itu pilihan manfaat tambahan (rider) rawat jalan, 
dengan premi mulai dari Rp4,3 juta per tahun. Manfaat rawat jalan ini memberikan penggantian biaya 80% dari tagihan 
dengan batas tahunan hingga Rp20 juta. 

Untuk Perlindungan Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan
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SECURE YOUR PRECIOUS HEALTH
NATIONAL VIRTUAL CUSTOMER GATHERING
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Kami mengadakan acara National Virtual Customer 
Gahtering Bancassurance IBK Bank Indonesia dengan 
tema “ Secure Your Precious Health” di hari Jumat, 23 July 
2021. Event ini merupakan event virtual customer 
gathering pertama kali yang kita lakukan dengan partner 
bank kami. Acara dihadiri oleh 225 peserta yang terdiri 
dari 130 peserta dari Nasabah Bank IBK Indonesia, 70 
peserta dari Bank Sta� IBK Indonesia dan 25 dari Hanwha 
Life Insurance Indonesia. 

Acara ini di buka oleh Mr Namkoong Hoon (Mr Steven) 
sebagai Chief Marketing Strategic O�cer dari Hanwha 
Life Indonesia dan Ibu MC Vera A�anti sebagai Operations 
Director dari IBK Bank Indonesia.

Kami mengundang pembicara dr Dessy Mizzarti SpP (K) untuk menjelaskan kepada peserta kami akan pentingnya 
mengetahui informasi mengenai penyakit Covid 19 dan cara mencegah, menghindari dan mengobatinya dengan baik dan 
benar.

Setelah sesi tanya jawab yang dilakukan setelah pemamparan materi oleh dr Dessy Mizzarti, kami melanjutkan dengan 
penjelasan mengenai manfaat produk Sejahtera Maxima Link dengan asuransi tambahan Hanwha Health Protection. Dimana 
para peserta sangat antusias dalam mendapatkan penjelasan dari manfaat produk tersebut. Banyak peserta yang 
memberikan pertanyaan dan hampir 80% kami jawab, sisanya tidak bisa kami jawab karena keterbatasan waktu.

Dari acara National Virtual Csutomer Gahtering 
ini kami mengumpulkan lebih dari 100 juta APE 
dan nasabah berhak mendapatkan doorprice 
yang berupa 1 Treadmill dan 1 Smartwatch.
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INILAH TUGAS
HRD YANG PERLU
DIKETAHUI

Kesuksesan Hanwha Life Indonesia sangat dipengaruhi oleh Hanhwa Heroes atau para karyawan yang merupakan sumber 
daya manusia dan juga aset perusahaan yang harus diperhatikan.  Para karyawan diharapkan selalu untuk siap, mau serta 
mampu memberikan sumbangsih dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan yang mencakup, tiga aspek, yaitu:

• Challenge, we believe in challenging the status quo in the pursuit of excellence through change and innovation
• Dedication, we are dedicated to our company, customers, and one another to achieve greater goal
• Integrity, we believe in acting with integrity in everything we do as individuals and employee

Dalam mempresentasikan nilai-nilai tersebut, tim Human Resource Department (HRD) tidak hanya melakukan pekerjaan yang 
bersifat adminsitrasi tetapi juga memberikan program-program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 
Hanwha Heroes. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip melalui evaluasi yang adil guna mencapai tujuan perusahaan 
dan mengembangkan diri sebagai pribadi yang lebih baik, karyawan tetap diharapkan menunjukkan profesionalisme, 
keterbukaan dan kreati�tas dalam memberikan usahanya bagi perusahaan, pelanggan, dan rekan kerja.
Adapun program yang telah dilakukan tim Human Resource Department untuk mendukung perusahaan dan karyawan 
selama 6 bulan terakhir, diantaranya :

1. Memfasilitasi ujian serti�kasi bagi Hanwha heroes yang berhubungan dengan perannya dalam perusahaan 
2. Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini program penanganan juga dilakukan guna mendukung kinerja karyawan dan  
 bisnis perushaan tetap bersinergi, seperti :

 a. Penyesuaian jumlah karyawan bekerja dari rumah (WFH) maupun WFO 
 b. Pengadaan fasilitas Swab Antigen dan PCR demi melakukan tracing bagi yang memiliki gejala atau terjangkit COVID-19
 c. Fasilitas vitamin harian bagi karyawan yang hadir di kantor dan penyediaan vitamin bagi Hanwha Heroes yang   
     terjangkit COVID-19  
 d. Standarisasi masker medis yang didistribusikan bagi seluruh Hanwha Heroes 
 e. Dalam rangka mendukung program pemerintah melakukan percepatan vaksin kepada para karyawan dengan melaku 
  kan kampanye ‘Vaksin Asik’ dan hingga saat ini sudah mencapai 86%

Dalam upaya menyelaraskan kebutuhan teknologi di persaingan industry 4.0, Hanwha Life Indonesia juga melakukan transisi 
dalam daily activities untuk kebutuhan proses administrasi dan bene�t serta payroll karyawan. HRD akan terus melakukan 
berbagai penyesuaian di masa pandemik agar bisa tetap memfasilitasi karyawan dengan program-program yang 
membangun, seperti virtual training, health talk, maupun soft skills training lainnya. 
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PANDUAN MEMBERIKAN ASI

PADA BAYI BAGI IBU

POSITIF COVID-19

Gunakan cangkir 
bermulut lebar untuk 
memberikan ASIP (ASI 
Perah) pada Bayi

Gunakan wadah 
dengan tutup untuk 
menyimpan ASI Perah

Menjaga kebersihan 
saat memerah ASI 

Menyusui dengan aman
IMD (Inisiasi Menyusui Dini) dan 
menyusui eksklusif membantu tumbuh 
kembang Bayi secara optimal

Melakukan IMD (Inisiasi 
Menyusui Dini)
Kontak kulit dengan kulit saat Ibu dan 
Bayi dalam keadaan stabil

IBU TETAP DAPAT MENYUSUI LANGSUNG
DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN :

• Selalu memakai masker saat menyusui  
 dan merawat Bayi

• Mencuci tangan sebelum dan sesudah  
 memegang Bayi

• Membersihkan dan mendisfeksi   
 permukaan dan benda yang sering di  
 sentuh Ibu dan Bayi

IBU MENYUSUI YANG POSITIF COVID-19
HARUS MENDAPATKAN DUKUNGAN UNTUK :

JIKA IBU TIDAK DAPAT MENYUSUI SECARA LANGSUNG,
BERIKAN ASI PERAH (ASIP) PADA BAYI DENGAN :

Rawat gabung bersama bayi pasca melahirkan
Jika Ibu tidak kuat menyusui langsung, berikan ASI Perah (ASIP) pada Bayi
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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

JATILUHUR VALLEY RESORT

GRAND INNA TUNJUNGAN

INNA TRETES HOTEL & RESORT
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