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 “TRUSTED PARTNER” BY ROLLSROYCE

Hanwha Aerospace terus memperkuat posisi teratasnya 
di pasar mesin pesawat global, terbukti pada 
pertengahan tahun ini Hanwha Aerospace 
memenangkan “Trusted to Deliver Excellence Award 
2022” dari Rolls-Royce di Global Aerospace Supplier 
Conference 2022.

Perusahaan ini dikenal karena tingkat produksinya yang 
tinggi dan pengiriman suku cadang mesin canggih 
yang konsisten ke Rolls-Royce.

Presiden dan CEO Hanwha Aerospace Hyun-Woo 
Shin, mengumumkan bahwa perusahaan telah 
menerima “Trusted to Deliver Excellence Award 2022” 
dari Rolls-Royce, produsen mesin pesawat yang 
berbasis di Inggris yang didirikan pada tahun 1884 dan 
salah satu dari tiga pembuat mesin teratas di 
duniaPenghargaan tersebut diberikan kepada Hanwha 
Aerospace pada 2022 Rolls-Royce Global Aerospace 
Supplier Conference yang diadakan bulan lalu di 
Inggris. Rolls-Royce menganugerahkan kehormatan ini 
kepada sejumlah mitra bisnis global terpilih yang telah 
menunjukkan keandalan tingkat tinggi yang konsisten 
dan kinerja pengiriman tepat waktu sepanjang tahun. 

“Tahun lalu, kami berhasil menyelesaikan 
pengembangan dan pasokan awal suku cadang inti 
untuk mesin Trent mutakhir Rolls-Royce,” jelas Hanwha 
Aerospace. “Selain itu, kami dapat dengan sempurna 
memberikan pengiriman suku cadang casing tepat 
waktu yang menuntut standar kontrol kualitas yang 
ketat, yang merupakan faktor penentu dalam 
memenangkan penghargaan.”

Para eksekutif di Rolls-Royce mengacu pada partnership 
yang kuat antara kedua perusahaan. “Saya senang 

bahwa kolaborasi erat antara Hanwha Aerospace dan 
divisi bisnis Civil Aerospace Turbine Rolls-Royce telah 
membuahkan hasil,” kata Sebastian Resch, Direktur 
Operasi dan Chief Operating O�cer untuk Civil 
Aerospace di Rolls-Royce. “Hanwha Aerospace sangat 
layak mendapatkan penghargaan karena kinerjanya 
dalam pengembangan dan pengiriman suku cadang 
mesin tingkat tinggi yang tepat waktu.”

Warrick Matthews, Chief Procurement O�cer untuk 
Civil Aerospace di Rolls-Royce, menyatakan “Hanwha 
Aerospace secara konsisten menunjukkan kinerja tinggi 
dalam kualitas dan pengiriman, menempatkan mereka 
di antara mitra utama kami.”

“Kami menerima Penghargaan Pemasok Terbaik pada 
tahun 2018 dan Production Part Approval Process 
(PPAP) Quality Certi�cation pertama di dunia pada 
tahun 2020 dari Rolls-Royce,” kata Hyung-wook Nam, 
kepala pabrik Changwon Hanwha Aerospace yang 
menghadiri upacara penghargaan. “Ini adalah 
pencapaian luar biasa lainnya setelah tahun ketiga 
berturut-turut kami terpilih sebagai anggota High 
Performing Supplier Group (HPSG) sejak 2019.”

“Ini menunjukkan bahwa Hanwha Aerospace telah 
diakui daya saingnya oleh Rolls-Royce, sebuah 
perusahaan yang terkenal di pasar kedirgantaraan 
global karena mempertahankan tingkat kualitas 
tertinggi dan manajemen pengiriman yang ketat,” 
lanjut Nam. Ia menekankan upaya yang dilakukan oleh 
seluruh karyawan di Hanwha Aerospace. “Ini adalah 
hasil dedikasi dari semua eksekutif dan karyawan 
berbakat kami yang berkomitmen untuk memberikan 
dukungan pelanggan yang sangat baik dan 
menciptakan sistem dengan kualitas terbaik di industri 
ini,” kata Nam.

Bersamaan informasi kerjasama dengan Rolls – Royce 
ini, beberapa bulan lalu juga Hanwha Aerospace 
dengan beberapa perusahaan lain berpartisipasi dalam 
pengembangan roket cair Nuriho mesin 75 ton dan 
mesin 7 ton dimana satu-satunya Aerospace Engine 
company di Korea yang berpartisipasi dalam project ini.

HANWHA AEROSPACE RECOGNIZED AS

Source : www.hanwha.com
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Hanwha Life Indonesia & Dinas PPAPP meresmikan

PUSPA atau Pusat Pelayanan Keluarga (Center of Excellence in Family Happines) adalah sarana dan prasarana 
untuk melakukan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga, serta pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu 
yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas PPAPP DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Hanwha Life Indonesia 
yang kini sudah dapat dinikmati masyarakat khususnya masyarakat wilayah Jakarta Timur.

CENTRE OF EXCELLENCE
IN FAMILY HAPPINESS 

https://carik.jakarta.go.idhttps://puspa.jakarta.go.idUntuk informasi lebih lengkap cek di sini

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 
bersama Ketua Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (TP PKK) DKI Jakarta, Fery 
Farhati meresmikan PUSPA dalam 
acara Jakarta Menyapa pada 16 Juli 
2022 di Jakarta International Stadium. 
Peresmian ini juga dihadiri oleh CMSO 
Hanwha Life Insurance Indonesia, 
Steven Namkoong dan Kepala Dinas 
PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati.

Hanwha Life telah menyelesaikan 
pembangunan dan melakukan serah 
terima sarana dan prasarana PUSPA 

kepada Dinas PPAPP dan Pemprov DKI Jakarta pada Kuartal II 2022. Harapan dari Hanwha Life dalam program 
CSR PUSPA ini adalah ingin membuat Jakarta memiliki lebih banyak ruang ramah keluarga sekaligus 
mendukung berbagai program Dinas PPAPP, TP PKK, dan Pemprov DKI Jakarta. Semoga masyarakat Jakarta 
dapat menikmati serta menjaga fasilitas dan layanan PUSPA dengan baik.

Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) yang berlokasi di lantai 8 kantor Dinas PPAPP DKI Jakarta, Jl. Jend. Ahmad 
Yani Kav.64, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dilengkapi dengan teknologi digital terkini, desain interior 
minimalis, ramah anak dan keluarga, juga ramah difabel. Memiliki area seluas 262 meter persegi, beberapa 
fasilitas yang ada di PUSPA misalnya command center, studio produksi konten digital dan podcast, coworking 
space, tempat bermain anak dan ruang konseling keluarga.
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Sejak di rebranding pada Juni 2022 lalu, youtube Channel 
Hanwha Chingu telah menghadirkan tayangan yang 
edukatif dan menghibur (entertaining) lewat Life meets 
Life yang berisi cerita hidup sosok inspiratif seperti Lee 
Yong Dae dan program Hanterview yang hadir membuka 
wawasan penonton tentang bagaimana para pengusaha 
korea menjalankan bisnis nya, menghadapi tantangan di 

Nantikan terus program yang tak kalah 
menarik selanjutnya, dengan selalu 
Stay Connect di youtube Channel 
Hanwha Chingu!

Nantikan hadiah kejutan dari kami, khusus untuk kamu di bulan Agustus

Subscribe Youtube Channel Hanwha Chingu Sekarang!

tengah pandemi dan cara mereka bertahan 
di Indonesia.



Rata-rata dari kita adalah berada di level 2 dan terkadang kita juga berada di level 3, misalnya jika kita 
menemukan cara yang lebih hemat sehingga memiliki sisa uang di akhir bulan misalnya dengan 
menggunakan transportasi umum, membawa bekal makan siang, mengurangi cemilan atau kopi, atau ketika 
kita mendapatkan bonus dari perusahaan.

Nah Hanwha Life punya produk yang dapat membantu Anda untuk mencapai kebebasan �nansial yaitu 
Hanwha Saving Protection, suatu produk yang memberikan manfaat pasti tidak hanya Manfaat Jiwa jika 
terjadi risiko namun juga Manfaat Jatoh Tempo hingga 650% dari premi tahunan Anda. Anda pun diberikan 
�eksibilitas masa pembayaran dengan perlindungan selama 7 tahun. 

Mari kita sambut kebebasan �nansial bersama Hanwha Life dengan Hanwha Saving Protection!
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MENUJU

KEBEBASAN
FINANSIAL

Bahwa sesungguhnya kebebasan �nansial itu adalah hak dan keinginan semua orang. Namun apakah kita 
sudah mengetahui tahapan menuju kebebasan �nansial?

Dilansir dari CNBC Indonesia, ada 7 tahapan menuju kebebasan �nansial, yaitu:

Langkah pertama adalah memeriksa 
situasi keuangan Anda: berapa banyak 
uang yang Anda miliki, berapa banyak 
utang. Anda, dan apa tujuan yang ingin 
Anda capai.

Orang-orang di Level 3 masih memiliki 
sisa uang setelah membayar biaya 
hidup. Sisa uang ini dapat mereka 
gunakan untuk mencapai tujuan 
�nansial lain, seperti mengumpulkan 
dana darurat dan berinvestasi untuk 
masa pensiun.Mereka yang mencapai Level 4 telah 

membayar utang dengan suku bunga 
tinggi, seperti utang kartu kredit, dan 
punya dana darurat yang nilainya setara 
biaya hidup selama enam bulan.

Orang-orang di Level 5 memiliki dana 
darurat yang cukup untuk setidaknya 
membayar biaya hidup selama dua 
tahun.

Jika orang yang berada di Level 6 perlu 
memantau perubahan dalam portofolio 
investasi untuk memastikan rencana 
pensiun tetap berjalan sesuai rencana, 
mereka yang berada di Level 7 tidak 
punya kekhawatiran semacam itu lagi.

Orang-orang yang telah mencapai kemandirian 
�nansial dapat hidup hanya dari pendapatan 
yang dihasilkan dari investasi mereka. Investasi 
tersebut bisa berupa hasil sewa properti atau 
portofolio investasi yang menghasilkan bunga.

1. Clarity

4. Stabilitas 5. Fleksibilitas

7. Kekayaan
    Berlimpah

6.
Kemandirian

Finansial

3.Kelonggaran
   FinansialKetika sampai di level ini, seseorang 

punya penghasilan yang cukup untuk 
membiayai kebutuhan hidup tanpa 
bantuan dari luar.

2. Kemandirian
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana 
mempercepat penerapan PSAK 74 untuk standar 
akuntansi keuangan di industri asuransi. Padahal, 
aturan tersebut baru bakal berlaku pada 1 Januari 
2025 mendatang.

Anggota Dewan Komisioner OJK di sektor Industri 
Keuangan Non-Bank (IKNB) Ogi Prastomiyono bilang 
pengaturan terkait PSAK 74 ini merupakan salah satu 
upaya untuk penguatan dari risk management 
governance industri asuransi. 

Sejatinya, beberapa perusahaan asuransi jiwa, 
terkhusus yang merupakan joint venture, telah 
menyiapkan penerapan aturan tersebut. Sebab, di 
beberapa negara mulai menerapkan aturan tersebut 
pada awal tahun 2023.

Oleh karenanya, melihat kondisi beberapa 
perusahaan asuransi sudah mulai menyiapkan 
penerapan tersebut, Ogi melihat bahwa ada 
kemungkinan aturan penerapan tersebut bisa 
dipercepat dan akan segera berdiskusi dengan 
asosiasi.

Sebagai informasi, salah satu aturan dalam PSAK 74 
ialah mensyaratkan perusahaan memisahkan jumlah 
yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain ke dalam hasil jasa asuransi yang 

OJK BERENCANA PERCEPAT
PENERAPAN PSAK 74

terdiri dari pendapatan asuransi dan beban jasa 
asuransi, dan penghasilan atau beban keuangan 
asuransi.

Menanggapi rencana tersebut, Direktur Eksekutif 
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Togar Pasaribu 
melihat jika pelaksanaan dapat berjalan dengan baik 
maka industri membutuhkan waktu yang cukup 
untuk dapat menerapkan PSAK 74 ini.

Sebab, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 
kesiapan anggotanya dalam penerapan PSAK 74 ini, 
Togar menemukan bahwa pengelolaan data, system 
dan proses merupakan tantangan terbesar bagi 
industri dan membutuhkan investasi yang cukup 
besar. Selain itu, terdapat juga kendala pada SDM 
yang mumpuni untuk dapat melakukan prosesnya.

masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan jika 
penerapan PSAK 74 ini dipercepat, mengingat 
banyak perusahaan asuransi jiwa dengan skala 
menengah terkendala dengan besarnya investasi 
yang dibutuhkan serta kurang atau tidak adanya 
dukungan dari perusahaan induk.

BEGINI RESPONS
INDUSTRI ASURANSI JIWA
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L i f e +  P o i n t

Hanwha Life Indonesia
Independence Special Reward

Selama bulan Agustus 2022
**

Download aplikasi dan dapatkan*

*Untuk pengguna baru

Perbanyak Point mu untuk menikmati ratusan lebih merhcant menarik yang tersebar di Indonesia

**Syarat dan ketentuan berlaku (Cek di aplikasi Life+ Point)
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Cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh 
infeksi virus monkeypox. Virus cacar monyet termasuk dalam genus 
Orthopoxvirus dalam famili Poxviridae. Genus Orthopoxvirus juga 
termasuk virus variola (penyebab cacar), virus vaccinia (digunakan 
dalam vaksin cacar), dan virus cacar sapi.

Gejala dan Tanda Cacar Monyet

e - C l i n i c

PENYAKIT CACAR MONYET
(MONKEYPOX) DAN YANG PERLU
KITA TAHU TENTANGNYA

Sakit kepala Demam Akut
> 38,5oC

Limfadenopati
(Pembesaran Kelenjar Getah Bening)

Nyeri Otot

Asthenia
(Kelemahan Tubuh)

Lesi Cacar
(Benjolan berisi air ataupun nanah

pada seluruh tubuh)

Sakit Punggung

Pencegahan Cacar Monyet

• Hindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi
   reservoir virus (termasuk hewan yang sakit atau yang
   ditemukan mati di daerah di mana cacar monyet terjadi)

• Hindari kontak dengan bahan apa pun, seperti
   tempat tidur, yang pernah bersentuhan dengan
   hewan yang sakit

• Pisahkan pasien yang terinfeksi dari orang lain
   yang mungkin berisiko terinfeksi

• Lakukan cuci tangan yang baik dan benar setelah
   kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi

• Menggunakan alat pelindung diri (APD) saat
   merawat pasien yang terinfeksi

• Memasak daging dengan benar dan matang

Sumber : kemkes.go.id



Nah ini nih orang-orang yang sering dicari karyawan Hanwha kalo laptop rusak, wi� bermasalah, email error dan 
masih banyak lagi keluhan lainnya!

IT Infrastructure team merupakan sub bagian dari department IT yang bertanggung jawab terhadap Data center, 
Backup, jaringan komunikasi, server farm, database, peripheral utility di kantor pusat dan seluruh sales o�ce.

IT Infrastructure team juga bertanggung jawab terhadap jantung dan pusat data yang mendukung berjalannya 
perusahaan, karena semua Core System dan non-Core System serta semua layanan server yang berjalan di dalam 
data center merupakan tanggung jawab dari Team Infrastructure. 

Proses monitoring pecadangan Data (Backup), Pusat Data center, mitigasi dan penyelesaian masalah, penyiapan 
perangkat keras, jaringan dan database menjadi job yang sangat critical dalam menjamin semua operasi 
perusahaan bisa berjalan. Tanpa adanya pusat data dan perangkat yang handal operasi perusahaan akan terhenti 
total.

Proses pencadangan data(backup) juga menjadi sangat kritis dana poin penting jika terjadi kondisi kritis atau 
disaster, Team Infrastructure bertanggung jawab mengamankan asset intangible berupa data-data kritis 
perusahaan untuk melindungi seluruh nasabah PT Hanwhalife Indonesia dan kepentingan perusahaan.

Biar kamu tidak kebingungan kepada siapa kamu harus meminta bantuan terkait laptop dan server, Yuk! kenalan 
dengan member of infrastructure team yang memiliki anggota insinyur-insinyur teknis dengan spesialisasi spesi�k 
sesuai bidang keahlian berdasarkan pengalaman yang berbeda:

Adi Rahadian, sebagai IT Infrastructure Unit Head, bertanggung jawab terhadap keseluruhan operation dan 
project IT infrastructure. 

Markum Fuadi, sebagai Server dan Data Center Specialist yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam 
berbagai project penting dan krusial, saat ini memimpin departemen team baru yang fokus pada compliance dan 
security, saat ini masih membantu team infrastructure dan departemen baru.

Andi Wahyudi, sebagai Server Farm Specialist, jaringan, serta opering system, berpengalaman lebih dari 10 tahun 
di berbagai perusahaan sebagai end user dan konsultan.

Apri Wibowo, sebagai Database Specialist, merupakan engineer yang ahli dalam bidang database, replikasi, 
backup dan server farm, berpengalaman lebih dari 10 tahun membangun berbagai system di banyak perusahaan. 

Ayom Awal Putra, sebagai Network Specialist, merupakan engineer jaringan dan bertanggung jawab terhadap 
ketersediaan komunikasi jaringan data, sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun di dunia IT.

D r e a m  P l u s
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Sales O�ce (SO) Batam adalah salah satu SO Hanwha Life yang baru diresmikan pada bulan Desember 2021 
lalu yang beralamat di Ruko Gold Hill Blok A No.3 Jalan Laksamana Bintan Sei. Panas – Batam, Kepulauan Riau 
29433.

Teamwork dari SO Batam merupakan suatu hal yang dimiliki oleh setiap team dalam menjalankan bisnis di 
Hanwha Life, karena teamwork yang solid adalah kunci untuk dapat berkembang dan memahami visi dan misi 
dari team yang ingin dicapai.
Team dari SO Batam terdiri dari Halomoan Manik sebagai Regional Head, Hendri sebagai Regional 
Development Manager, dan juga Grace Lina Situmorang sebagai Sales Admin SO Batam.

Walaupun tergolong baru, tetapi SO Batam 
saat ini sudah memiliki 5 Agency Director 
(AD) yaitu: Rudi, Agus Melky, Elvin Santoso, 
Peng Sun, Marceline Manurung,  dan Rilly 
Lesnussa. Untuk beberapa waktu ke depan 
akan ada lagi beberapa calon AD & Team 
yang akan bergabung di SO Batam, yang 
dimana sudah sangat berpengalaman 
dibidang asuransi dan akan berproduksi di 
Hanwha Life bersama teamnya 
masing-masing.

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh SO Batam adalah Hanwha Amazing Monday (HAM) yang dilaksanakan 
setiap hari Senin secara o�ine dan online, training o�ine yang dilaksanakan selama 3 hari pada minggu kedua 
bulan Agustus 2022 yang dibawakan langsung oleh Hendri untuk agen-agen baru yang bergabung di 
Hanwha Life agar dapat lebih memahami produk-produk yang akan mereka jual. Pertemuan dengan CEO 
Hanwha Life Insurance Indonesia, Mr. David Yeom, pada bulan Juli 2022 lalu yang membuat Sales Force di SO 
Batam semakin percaya diri untuk dapat menjalankan bisnis asuransi di Hanwha Life.

SALES OFFICE

BATAM
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1. Berapa jumlah Sales O�ce Hanwha Life Indonesia?

3. Siapa nama CEO Hanwha Aerospace?

4. Tanggal berapa Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) diresmikan?

5. Siapa nama Sales Admin SO Dream Plus Center?

2. Apa nama produk Hanwha Life Indonesia yang terakhir di launching?

Kirimkan jawaban ke  Marketing.Communication@hanwhalife.co.id
5 Orang tercepat dan benar akan mendapatkan hadiah menarik

Jawaban dikirimkan  paling lambat 22 Agustus 2022




