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GRAND OPENING IAO ABUNDANCE SOLO
Dalam rangka untuk mencapai visi dan misi HLI di tahun 2023, menjadi Top 10 Agency Insurance Company in 
Indonesia, Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life), salah satu perusahaan asuransi jiwa asal Korea Selatan, 
melakukan ekspansi dengan menghadirkan 6 kantor pemasaran baru di Semarang, Solo, Surabaya, Batam dan 
Makassar. 

Pada tanggal 9 September 2021. Hanwha Life Indonesia menggelar acara Grand Opening yang berlangsung di 
Banjarsari, Solo, lebih tepatnya di Ruko Soepomo Blok E Jl. Dr. Soepomo No.25 Mangkubumen. Acara pembukaan 
kantor cabang ini dihadiri oleh Mr. David Yeom, President Director Hanwha Life Indonesia, Pak Umbu Prabawa 
selaku National Director Smart 1.

Dalam sambutannya Mr. David Yeom menyampaikan, “Selamat atas dibukanya kantor baru IAO Abundance. Saya 
berharap IAO Abundance dapat membangun bisnis menuju kesuksesan. Lewat perkembangan ini, kami akan 
mempercepat tercapainya visi Hanwha Life menjadi Top 10 asuransi jiwa terbaik di Indonesia pada tahun 2023.”

Peresmian kantor IAO Abundance ditandai dengan acara pengguntingan pita oleh Mr.David Yeom dan Yohana 
Ariyani selaku IAO Abundance Founder yang juga disaksikan para tamu undangan serta kerabat yang hadir. Acara 
dilanjutkan dengan pelepasan balon sebagai bentuk agar IAO Abundance juga semakin mengudara dalam proses 
bisnis asuransi. Selanjutnya, pemotongan tumpeng pun berlangsung di dalam kantor yang baru diresmikan ini. 
Setelah itu acara ditutup dengan makan siang bersama tamu undangan dengan hidangan prasmanan yang sudah 
disediakan.
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HANWHA LIFE BANGUN PUSAT PELAYANAN
KELUARGA (PUSPA) DI JAKARTA

Hanwha Life Indonesia akan membangun Center of Excellence in Family Happiness atau Pusat Pelayanan Keluarga 
seluas 262 meter persegi di lantai 8 kantor Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 
(PPAPP) DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hanwha Life Insurance Indonesia bekerja sama dengan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas PPAPP DKI Jakarta, Wahana Visi Indonesia, Hanwha Life Korea, dan World 
Vision Korea untuk mewujudkan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA). Acara Penandatanganan MoU CSR PUSPA 
dilangsungkan secara online dan o�ine pada Rabu (29/9/2021).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa PUSPA dirancang sebagai pusat informasi dan 
koordinasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan serta ketahanan keluarga dalam bentuk satu pintu. "Sehingga, 
keluarga bisa datang, berinteraksi dan mendapatkan bekal secara digital.

Dalam kesempatan ini, kami sampaikan apresiasi kepada Hanwha Life yang telah menyalurkan dukungan CSR-nya 
dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana PUSPA sehingga bisa membantu kinerja dari dinas PPAPP DKI 
Jakarta,” ujar Anies, dikutip dari siaran pers, Kamis (30/9/2021). CEO Hanwha Life Insurance Indonesia David Yeom 
mengungkapkan, fokus CSR Hanwha Life adalah anak dan keluarga.

Pihaknya melihat ada kebutuhan tinggi terhadap konten digital yang ramah anak dan edukatif bagi keluarga. "Kami 
harap CSR PUSPA dari Hanwha Life bisa menjawab kebutuhan ini. Hanwha Life mengalokasikan budget sebesar 
Rp1,5 miliar untuk CSR PUSPA. Target kami, penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Keluarga 
berlangsung mulai kuartal IV/2021 dan dapat beroperasi secara penuh pada Kuartal II/2022,” kata David. Tuty 
Kusumawati, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, mengapresiasi Hanwha Life atas dukungannya bagi anak dan 
keluarga di Jakarta melalui CSR PUSPA.



Tenaga pemasar atau agen asuransi jiwa tidak diragukan lagi 
menjadi salah satu profesi yang menjanjikan di Indonesia. 
Penghasilan yang signi�kan tentu bisa didapatkan dari profesi ini. 
Selain itu, profesi ini juga terbilang mulia sebab para agen 
profesional sekaligus bertugas untuk membantu masyarakat 
dalam merencanakan keuangan di masa depan. 

Untuk mencapai kesuksesan ada sejumlah hal yang perlu 
diperhatikan dan dijalankan oleh para agen asuransi jiwa 
terutama Team SO Bekasi. Team SO Bekasi menjalani 5 hal yang 
perlu dilakukan anggota teamnya: 

“SHARING IS CARING”
TEAM SO BEKASI (METRO 4)

H a n w h a  H e r o e s  S t o r y

3

1. Seluruh team harus punya jiwa atau semangat untuk mau membantu orang. Tanpa motivasi itu, jelasnya, niscaya mudah  
 patah semangat ketika mendapatkan penolakan dari para nasabah. Sebaliknya, dengan menyadari tujuan utama itu,  
 sebagai agen asuransi tidak hanya semata-mata menjual produk, tetapi memberikan solusi atas problem keuangan  
 nasabah.  
2. Seluruh team harus rajin. Pasalnya, menjadi agen asuransi jiwa dituntut aktif untuk bertemu banyak orang. 

3. Seluruh team harus melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Alasannya, sikap itu penting untuk memastikan para 
  agen konsisten dalam menjalani profesi tersebut dan dapat membuahkan hasil yang terbaik.  
4. Seluruh team harus menyadari bahwa asuransi jiwa merupakan bisnis jangka panjang. Ketika produk yang ditawarkan itu  
 disetujui oleh nasabah, jelasnya, maka para agen harus menyadari bahwa pelayanan yang diberikan itu bakal berlangsung  
 seumur hidup nasabah. 

5. Team harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sikap itu dinilai menjadi prasyarat agar agen sungguh-sungguh bisa berbagi  
 dengan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui perencanaan keuangan yang tepat. “Sharing is Caring”  
 kepada semua orang adalah poin penting dibisnis ini.

“Sharing is Caring” begitulah kami Team SO Bekasi (Metro 4) terus melakukan aktivitas dan hal-hal positif, semakin banyak 
berbagi hal-hal positif akan timbul rasa peduli/perhatian sehingga akan memperkuat Team untuk terus maju dan 
berkembang. Daebak SO Bekasi!! Daebak Metro 4!! Daebak Hanwha Life Indonesia!!
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Ensuring The Company to run as well on paper and as in real life, for customer as well as for colleague, in Head O�ce 
as well as in Sales O�ces.

We ensure the Company investment is placed safely. With approximately two trillion IDR of invested asset, we are 
certain that the placement is safe and in line with the direction. As one of the main activities in life insurance, 
investment hold the important role for the continuity of the Company. 

H a n w h a  H e r o e s  S t o r y

FINANCE, INVESTMENT &
GENERAL AFFAIRS SUPPORTING 360°

We ensure the Company money is safe, all liabilities are settled and all 
paperworks are done correctly. Working together in team to make all 
process be done properly and on-time.

We also ensure all your needs are ful�lled, from a piece of paper on 
your desk to a single signage lamp in the o�ce 1400km away from 
our working station. We are accompanying you everywhere you are.

We are not discussing about honesty in our team since it is not an arguable matter. We are serving and supporting 
wholeheartedly and willing to go for extra miles to support both our internal and external customers. For you, our 
family, our love.



TOTAL KNEE REPLACEMENT

ADALAH SOLUSI DARI

OSTEOARTHRITIS 
Oleh Tau�n Warindra, dr. Sp. OT (K)
Dokter Spesialis Orthopedi RS PHC Surabaya

penyakit osteoarthritis (OA) adalah salah satu jenis penyakit rematik yang saat ini paling banyak dialami penduduk 
dunia. Ostheoarthritis ditandai dengan kerusakan rawan sendi. Rasa sakit dan gangguan yang terus memburuk 
akibat penyakit ini, dapat mengganggu aktivitas keseharian. Para dokter ahli orthopedi telah mengembangkan 
metode baru penanganan OA dengan operasi penggantian engsel sendi lutut atau TKR (Total Knee Replacement).

Pasca menjalani teknik TKR, rata-rata pasien dapat mulai berjalan pada hari ke 2 dan setelah menjalani perawatan 
± 5 hari di rumah sakit, atau juga tergantung dari kondisi pasien. Tingkat kepuasan penderita yang menjalani TKR 
antara 90 % hingga 95 %.

Prosedur operasi TKR melibatkan penanaman tutup logam di balik pangkal tulang paha (mirip memberi tutup 
kepada gigi daripada mencabut gigi dan menaruh gigi palsu).

Total Knee Replacement melibatkan 7-8 incisi di atas lutut, dan beristirahat di rumah sakit selama 3-5 hari. Fase 
recovery berlangsung dari 1-3 bulan. Operasi ini memerlukan waktu 1 sampai 3 jam. 

TKR (Total Knee Replacement) adalah metode operasi untuk melakukan penggantian 
engsel sendi lutut. Ada beberapa cara dalam prosedur operasi ini, yaitu konvesional, 
minimal invasif (luka sayatan minimal) dan navigasi (computer assisted surgery).

Namun tidak semua penderita OA bisa mendapatkan manfaat TKR, karena 
penanganan OA berbeda pada masing-masing penderita dilihat dari tingkat 
keparahan yang diderita. 

BAGAIMANA PROSEDUR TKR?

Untuk menghambat osteoarthritis, Anda dapat melakukan beberapa hal antara lain:

•Mengkonsumsi obat (anti nyeri, suplement sendi)• Visco-suplemen (injeksi cairan sendi)

• Mengubah gaya hidup •Fisioterapi • Injeksi PRP (platelet rich plasma)

• Pembersihan sendi/arthroscopic debridement
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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

INNA BALI BEACH GARDEN

INNA BALI BEACH RESORT

INNA SINDHU BEACH HOTEL
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HARI
PALANG MERAH

INDONESIA

17 SEPTEMBER 2021
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I HOPE YOU HAVE
A HAPPY CHUSEOK LIKE
THE BRIGHT FULL MOON

Hanwha Life Insurance's
Indonesian will always be with
Korean residents

Consult in Korean

I wish you good health and
good luck in 2021
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