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Cigna dan Baznas mengapresiasi Pahlawan Kesehatan Indonesia dalam
melawan COVID-19
Jakarta, 17 Juni 2020–Cigna Indonesia mengapresiasi kerja keras pekerja medis dalam
melawan wabah COVID-19 di Indonesia. Bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional
Indonesia (Baznas), Cigna menyediakan asuransi jiwa yang memberikan proteksi bagi 605
pekerja medis di 5 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Jakarta, yang melayani lebih
dari 28,000 pasien setiap bulannya. Upaya ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun
Cigna Indonesia yang ke-30 tahun, sekaligus sebagai bentuk dukungan Cigna kepada
pemerintah Indonesia dalam memberikan ketenangan pikiran bagi para pekerja medis yang
sedang mempertaruhkan nyawa di garda terdepan melawan pandemi global saat ini.
“Kondisi sulit biasanya membangkitkan sisi terbaik dari dalam diri kita, baik secara personal,
maupun kelompok. Para pahlawan kesehatan kita adalah contohnya. Setiap hari mereka
berkorban penuh keberanian dan keikhlasan mendahulukan kesehatan para pasien di atas
kepentingan mereka,” kata Phil Reynolds, Presiden Direktur Cigna Indonesia. “Kami berterima
kasih kepada semua pahlawan kesehatan atas dedikasi mereka yang luar biasa. Kami tahu di
tengah kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, sebuah kepastian dalam bentuk asuransi
jiwa bisa sedikit menenangkan keluarga mereka secara finansial. Kami sangat bangga dapat
bekerja sama dengan Baznas dalam mewujudkan perlindungan bagi pahlawan garda terdepan
melawan COVID-19 ini.”
Asuransi jiwa ini melindungi para pekerja medis di Puskesmas Ciracas, Puskesmas
Kembangan, Puskesmas Menteng, Puskesmas Penjaringan dan Rumah Sehat Baznas hingga
satu tahun ke depan. Pekerja medis tersebut mencakup dokter, suster, bidan, apoteker, ahli
gizi, analis, hingga para pekerja Office Boy yang terdaftar sebagai karyawan resmi puskesmas
terkait. Jumlah perlindungan yang diberikan adalah sebesar Rp 30.2 miliar untuk 605 pekerja,
untuk alasan kematian akibat penyakit apapun, dan akibat kecelakaan.

“BAZNAS berterimakasih kepada Cigna Indonesia atas kepeduliannya kepada para tenaga
medis. Sebagai pejuang di garda depan perlawanan dengan Covid-19, para tenaga medis tentu
sangat membutuhkan jaminan keselamatan. Karena itu, asuransi dari Cigna Indonesia
langsung kami berikan kepada 605 tenaga medis di lima puskesmas di Jakarta,” kata Manager
CSR dan Zakat Perusahaan BAZNAS, Iman Damara.
Seperti Cigna Indonesia, sejak pandemi Covid 19 melanda, BAZNAS terus membantu
masyarakat yang membutuhkan, baik para personil di garda depan maupun masyarakat yang
terdampak. “Asuransi jiwa dari Cigna Indonesia ini dapat menguatkan perjuangan para tenaga
medis dalam melawan Covid 19,” Direktur Rumah Sehat BAZNAS Indonesia, dr Reza
Ramdhoni.
Sejak pemerintah mengumumkan status darurat nasional akibat wabah COVID-19, Cigna telah
menghadirkan sejumlah inisiatif untuk membantu nasabah meningkatkan kesehatan,
kesejahteraan, serta ketenangan pikiran mereka. Selain solusi perlindungan kesehatan yang
mencakup biaya perawatan penyakit COVID-19, awal bulan ini, Cigna juga mengumumkan
program manfaat telekonsultasi dan konsultasi virtual gratis yang dilengkapi dengan layanan
pengiriman obat, serta layanan-layanan lainnya yang tersedia di portal nasabah Cigna.
“Layanan secara holistik ini kami berikan sebagai dukungan kami terhadap kesehatan mental
nasabah kami beserta keluarga mereka di tengah pandemi yang sedang terjadi, agar mereka
tahu bahwa Cigna selalu ada untuk mereka,” ujar Akhiz Nasution, Direktur Pemasaran &
Kemitraan Strategis, Cigna Indonesia. Selain itu, Cigna juga memberikan dukungan penuh bagi
salah seorang karyawannya yang memiliki latar belakang pendidikan medis dan turut menjadi
relawan merawat pasien COVID-19.
Layanan telekonsultasi Cigna mencakup beragam topik, termasuk konsultasi kesehatan dan
psikologi terkait dengan wabah COVID-19, konsultasi untuk para orang tua yang mengalami
kesulitan membagi waktu bekerja dan mengajarkan anak di rumah, hingga konsultasi
kesehatan untuk para lanjut usia yang ingin meningkatkan kesehatan dan imun tubuh mereka di
tengah pendemi ini. Dengan adanya rekomendasi #DiRumahAja dari pemerintah, Cigna
bermitra dengan HaloDoc dalam menyediakan manfaat telekonsultasi melalui aplikasi HaloDoc
serta layanan pengantaran obat bagi para pemegang polis asuransi kesehatan Cigna. Melalui
portal nasabah CignaKu, Cigna juga meningkatkan layanannya, di antaranya melalui fitur klaim
yang hanya mewajibkan nasabahnya menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara
online.
Tentang Cigna Indonesia
PT Asuransi Cigna (“Cigna Indonesia”) adalah perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdiri sejak 1990, Cigna Indonesia merupakan
anak perusahaan Cigna Corporation, yaitu sebuah perusahaan penyedia jasa kesehatan global
yang beroperasi di 30 negara dan melayani lebih dari 165 juta nasabah di dunia.

Kini Cigna Indonesia telah berkembang menjadi salah satu penyedia asuransi terdepan di
Indonesia, dengan menyediakan beragam rangkaian produk dan layanan yang sesuai dengan
berbagai kebutuhan perlindungan nasabah di setiap tahap kehidupan mereka. Pada akhir tahun
2019, Cigna Indonesia mencatatkan hasil finansial solid dengan risk-based capital sebesar
269%, jauh di atas standar yang ditetapkan pemerintah, yaitu 120%. Cigna Indonesia telah
menerima beragam penghargaan dari berbagai institusi bisnis dan media di Indonesia.
Penghargaan-penghargaan ini merupakan wujud bukti komitmen Cigna Indonesia sebagai
perusahaan yang menomorsatukan nasabah melalui produk-produk serta layanan yang
relevan. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi www.cigna.co.id.
Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia
BAZNAS adalah badan pengelola zakat yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden
(Kepres) No 8/2001. BAZNAS bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat Infak dan
Sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat,
mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat
nasional. BAZNAS sudah berdiri di 548 daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota). Untuk
informasi lebih lengkap, kunjungi www.baznas.go.id.

