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Words of Director

Seiring dengan himbauan Pemerintah untuk mencegah meluasnya
penyebaran virus corona (COVID-19), PT ASURANSI SIMAS
JIWA, memberlakukan sistem bekerja dari rumah (Work From
Home) mulai Senin, 23 Maret 2020 hingga pemberitahuan lebih
lanjut.
Work From Home(WFH) bukan berarti untuk berpergian
keluar rumah, namun tetap bekerja seperti biasa sesuai waktu
yang telah ditentukan (08.00 -17.00). WFH diharapkan tidak
mengurangi kualitas dalam memberikan pelayanan yang optimal
dalam melayani nasabah dan juga kepentingan perusahaan.
Dengan ini kami juga menginformasikan bahwa layanan tatap
muka Customer Service tidak beroperasi untuk sementara waktu.
Selain itu, seluruh aktivitas bisnis tetap berjalan seperti biasa
dan kami tetap berkomitmen untuk melayani seluruh Nasabah
dan Mitra Usaha.
Setiap perubahan terkait kebijakan ini akan kami informasikan
lebih lanjut melalui website dan juga sosial media.
Stay Safe, Stay Home.

Salam,
I. J. Soegeng Wibowo
Direktur Utama PT Asuransi Simas Jiwa

Work From Home

MISS MEE
Si Teman Virtual

Chatbot si sahabat virtual — bentuk
baru Artificial Intelligence ini menjadi
cara baru perusahaan untuk mengenal
pelanggannya lebih dekat.

Siji Fixed Link

W

kerja bebas asal pekerjaan beres dan
ork from home adalah
komunikasi selalu fast respon.
suatu istilah bekerja dari
jarak jauh, lebih tepatnya
bekerja dari rumah. Jadi pekerja
tidak perlu datang ke kantor tatap
muka dengan para pekerja lainnya.
Work from home ini sudah tidak
asing bagi para pekerja freelancer,
namun istilahnya mereka lebih sering
menyebutnya dengan kerja remote
atau remote working.
Work from home dan remote
working sebenarnya tidak ada
bedanya hanya istilah saja, yang
membedakan hanyalah peraturan
perusahaan mereka bekerja saja. Ada
yang menerapkan working hours
normal 8 pagi sampai 5 sore atau jam

What’s new
Dalam penerapan work from home
ini perusahaan perlu melakukan
evaluasi berkala, apalagi perusahaan
baru menerapkan WFH pertama kali.
Berikan kepada para pekerja tentang
tips meningkatkan produktifitas saat
work from home agar hasilnya tidak
berbeda saat kerja on site di kantor.
Ada beberapa kasus perusahaan
yang menerapkan working from
home hasilnya malah lebih bagus
dibadingkan dengan kerja on site di
kantor. Nah ini bisa menjadi evaluasi
setiap perusahaan tentang kelebihan
dan kekurangan saat menerapkan
sistem work from home.

Siji Corner

Bantuan Korban Banjir
Beberapa waktu lalu, Jadetabek terkena musibah banjir. Maka Yayasan Budha Tzu Chi menyalurkan bantuan kepada karyawan Sinar Mas
yang terkena dampak banjir tersebut.
Terima kasih Tzu Chi Indonesia.
Hari Raya Imlek
Tepat pada hari Senin, tanggal 27 Januari
2020, PT Asuransi Simas Jiwa merayakan
hari raya Tahun Baru Imlek dengan tema
Lucky Angpau kepada seluruh karyawan. Kegiatan ini diharapkan bisa dijalankan berkelanjutan, untuk mempererat tali silahturami
antar budaya yang beragam di Indonesia.
Vaksin Influenza
Untuk menjaga kesehatan karyawan, Perusahaan melakukan Vaksin Influenza. Kegiatan ini
berlangsung dari tanggal 17- 19 Februari 2020.
Diharapkan kegiatan ini bisa dijalankan berkelanjutan setiap tahunnya.

Award
Simas Jiwa mendapatkan penghargaan Unit
Link terbaik 2020 kategori Denominasi Rupiah Campuran periode 5 tahun dari majalah
Investor untuk Wealth Maxima Mixed. Hadir
di Hotel JS Luwansa Jakarta - Chief of Digital
Transformation, Bpk. Yusuf Sutarko.
Inklusi Keuangan
Dalam rangka menyukseskan Inklusi keuangan,
pada 12 - 13 Maret 2020, Simas Jiwa memberikan inklusi di Saraswati Learning Center (SLC
- Sekolah anak-anak berkebutuhan khusus). Pesertanya adalah orangtua murid dan karyawan
dari SLC.
AAJI Sportainment
Beberapa cabang olahraga yang diikuti Simas
Jiwa antara lain Defile (parade), Basket Putri 3
on 3, Futsal, Singer Solo dan Fun Run. Namun
karena pandemi Covid-19 acara ini dihentikan
sementara. Tim Siji Runner (Fun Run) belum
sempat untuk tampil di acara ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan acara bisa dilanjutkan kembali.

Donasi

Bapak dan Ibu sekalian,
Peduli Sehat telah membuat Program Kampanye Penggalangan Donasi dari Paguyuban Karyawan, Keluarga
Karyawan, Sahabat, Mitra dan Rekan Bisnis Kelompok Usaha Sinar Mas.

Ayo wujudkan kepedulian kita dengan berbagi melalui PeduliSehat.id cukup klik tautan dibawah ini :

▶️ https://share.pedulisehat.id/dvJ4Q6GlK3OOo_2

Berbagi yang sesungguhnya bukan dari sekedar Nominal, namun dari niat dan ketulusan hati serta kepedulian
untuk saling berbagi.

Juga kunjungi SehatQ.Com untuk test resiko COVID-19 dan konsultasi langsung dengan dokter.

#InsanPeduli
#BersatuPaduTanganiCovid19
#BersamaLawanCovid19
#SehatQ
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