SIARAN PERS
Tingkat Stres Masyarakat Indonesia Cenderung Lebih Rendah Secara Global
Menurut Survei Skor Kesejahteraan 360° Cigna, tingkat stres masyarakat Indonesia di
bawah rata-rata, siap untuk usia tua, dan memilih berobat ke dokter umum karena
alasan biaya
[Jakarta, 9 Juli 2018] Berdasarkan hasil Survei Skor Kesejahteraan Cigna 360° yang
dilakukan oleh Cigna, perusahaan penyedia solusi keuangan yang bergerak di bidang
asuransi kesehatan, tingkat stres masyarakat Indonesia berada pada level terendah
secara global. Selain itu, masyarakat Indonesia merasa mereka siap secara finansial
untuk masa depan, menaruh kepercayaan tinggi terhadap pendapat keluarga mengenai
perencanaan keuangan, dan lebih memilih untuk mendapatkan layanan kesehatan dari
pemerintah karena tingginya biaya layanan kesehatan swasta.
Di tahun keempat diadakannya survei ini, Cigna kembali mengangkat persepsi dan
kekhawatiran kesejahteraan masyarakat di 5 aspek utama kesejahteraan– fisik,
keluarga, sosial, keuangan, dan kerja. Survei tahun ini diikuti oleh lebih banyak negara
dibandingkan survei tiga tahun terakhir, di mana sebanyak 23 negara dan wilayah di
dunia turut berpartisipasi.
“Survei tahunan ini merupakan bagian dari komitmen kami yang terus dilakukan untuk
membantu orang-orang yang kami layani meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan
rasa aman mereka. Dengan memahami persepsi mereka secara keseluruhan mengenai
kesejahteraan, kami dapat mengembangkan perlindungan yang lebih baik untuk
membantu perencanaan kebutuhan kesehatan dan keuangan masyarakat Indonesia,”
kata Herlin Sutanto, CEO Cigna Indonesia.
Skor kesejahteraan Indonesia sendiri mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun
lalu, yakni dari 62.8 menjadi 61.0 poin. Skor Indonesia berimbang dengan negaranegara Eropa seperti Perancis dan Spanyol, dan sedikit di atas negara tetangga,
Singapura.
Indikator Sosial menunjukkan penurunan yang paling signifikan yaitu sebanyak 8.4
poin. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya waktu untuk rekreasi
dan menghabiskan waktu bersama teman. Turunnya skor Indikator Sosial ini
menunjukkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang merasa tidak dapat
menghabiskan waktu yang cukup bersama teman atau melakukan hobi karena mereka
terlalu sibuk untuk menjalankan rutinitas sehari-hari.

Tingkat stres masyarakat Indonesia di bawah rata-rata masyarakat global
Meskipun Indikator Sosial mengalami penurunan yang cukup signifikan, tingkat stres
masyarakat Indonesia ternyata tidak setinggi negara lain yang disurvei. Sebanyak 86%
responden dari seluruh negara yang turut berpartisipasi mengatakan bahwa mereka
merasa stres; namun di Indonesia, responden yang mengatakan bahwa mereka
merasa stres ‘hanya’ sebesar 75%. Tingkat stres ini merupakan tingkat stres terendah
dari seluruh negara yang disurvei. Menurut sebagian besar responden di Indonesia
yang merasa stres, mereka dapat mengendalikan rasa stres mereka dengan
mencurahkan keluhan mereka kepada teman atau keluarga. Sementara itu, 25% dari
masyarakat Indonesia mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak merasa stres—
terendah dibandingkan 22 negara lainnya. Di negara tetangga seperti Singapura dan
Thailand, tingkat stres bahkan berada di atas rata-rata, di mana 91% responden
mengatakan bahwa mereka merasa stres.
“Keuangan dan pekerjaan merupakan penyumbang utama rasa stres”, kata Ben
Furneaux, Director dan Chief Marketing Officer Cigna Indonesia. “Survei kami
mengungkapkan beberapa alasan penyebab stres—di antaranya hubungan yang buruk
dengan atasan dalam pekerjaan dan ketidakmampuan untuk mengurus kebutuhan,
kesehatan dan kesejahteraan orang tua.”
‘Siap’ untuk masa tua, tetap percaya bahwa anak akan mengurus hidup mereka
7 dari 10 responden di Indonesia melihat diri mereka siap untuk memasuki usia
pensiun, baik secara sosial maupun keuangan. Angka ini berada di atas rata-rata
global, yakni 5 dari 10 responden. Meskipun demikian, tanpa perencanaan keuangan
yang baik, optimisme ini bisa menghasilkan risiko di kemudian hari.
“Survei kami menunjukkan 44% dari masyarakat Indonesia berharap anak mereka akan
mengurus mereka saat mereka tua—jumlah ini jauh di atas rata-rata global yang
sebesar 22%,” jelas Ben. “Sebanyak 40% mengatakan bahwa mereka tidak memiliki
kekhawatiran yang berarti setelah mereka pensiun. Tanpa perencanaan keuangan yang
tepat, optimisme ini bisa mendatangkan risiko yang tidak diinginkan nantinya, dan
ekspektasi mereka mengenai kesiapan di hari tua bisa saja mengecewakan mereka di
masa depan”.
Hal ini semakin menjadi tantangan dengan fakta hasil survei yang mengungkapkan
hanya 20% masyarakat Indonesia berpikir bahwa mereka akan memiliki uang yang
cukup setelah mereka tidak lagi produktif, dan 42% akan menggunakan uang pribadi
mereka untuk menanggung biaya pengobatan di hari tua.
Keluarga miliki peran penting dalam memberikan nasihat keuangan
Sebagian besar responden di Indonesia setuju bahwa asuransi itu penting. Sebanyak 8
dari 10 orang percaya asuransi merupakan hal yang ‘penting’ atau ‘sangat penting’
ketika mengatur kesejahteraan keuangan mereka secara keseluruhan. Sebanyak 70%
responden mengatakan mereka mencari nasihat dan pendapat mengenai
kesejahteraan hidup dari pasangan, sementara 46% responden mencari nasihat dari
orang tua. “Ini berarti keluarga memegang peranan yang penting dalam membantu

orang yang kita sayangi dalam mempersiapkan masa depan yang pasti atau
#AssuredFuture”, kata Ben. “Maka dari itu, sangat penting bagi kami untuk membantu
mereka memahami perencanaan keuangan mereka melalui persiapan yang sederhana
namun berguna dan dapat diterapkan.”
Setuju layanan kesehatan swasta lebih baik, namun lebih memilih pergi ke
layanan kesehatan umum
Dalam hal kualitas, keahlian, kecepatan dan jaringan yang luas, masyarakat di
Indonesia lebih memilih layanan kesehatan swasta dibandingkan layanan kesehatan
umum atau pemerintah. Sama halnya dengan responden di kebanyakan negara,
mayoritas reponden mengatakan kualitas pelayanan dari layanan kesehatan swasta
lebih baik dibandingkan umum. Meskipun demikian, karena alasan biaya yang mahal,
setengah dari mereka memilih untuk pergi ke dokter umum saat sakit.
“Cigna sangat mendukung program BPJS yang sangat luar biasa dari pemerintah
Indonesia—program ini adalah cara yang sangat baik untuk menyediakan layanan
kesehatan yang terjangkau untuk semua orang, “ jelas Ben. “Cigna hadir di Indonesia
untuk untuk melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka
yang ingin mendapatkan layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan
mereka.”
Cigna tawarkan beragam solusi berkelas dunia
Dengan lebih dari 220 tahun pengalaman di dunia dan lebih dari 28 tahun di Indonesia,
Cigna menawarkan berbagai macam proposisi yang dapat menjawab kebutuhan
masyarakat Indonesia dari berbagai tahap kehidupan. Cigna Indonesia menyediakan
berbagai macam produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan perlindungan
nasabah di setiap tahap perjalanan hidup mereka, dan menjadi pionir dalam
menyediakan solusi asuransi yang dapat menanggung seluruh keluarga hanya dengan
satu polis asuransi.
Cigna bermitra dengan AdMedika, salah satu layanan administrasi kesehatan
terkemuka yang memungkinkan Cigna untuk menjangkau lebih dari 700 rumah sakit di
Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan layanan medis terkini nasabah, Cigna juga
berkolaborasi dengan HaloDoc, sebuah aplikasi kesehatan digital yang memberikan
manfaat tambahan bagi pemegang polis produk hospital income plan seperti konsultasi
kesehatan dan layanan antar obat-obatan secara gratis.
Cigna juga mendorong nasabah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan
lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga melalui berbagai macam inisiatif
seperti tiket nonton gratis, dan diskon di lebih dari 600 merchant di Indonesia.
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Tentang Survei
Survei Skor Kesejahteraan 360° Cigna melibatkan 14.165 wawancara online yang telah
dilakukan dari Februari hingga Maret 2018 di 23 negara dan wilayah. Di Indonesia,
survei ini diikuti oleh sebanyak 1.000 responden.
TENTANG CIGNA CORPORATION
Cigna (NYSE: CI) merupakan sebuah perusahaan layanan kesehatan global yang
membaktikan diri untuk membantu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan rasa
aman konsumennya melalui penyediaan serangkaian perawatan, rencana dan
pelayanan kesehatan yang terintegrasi serta program-program kesehatan dan
kesejahteraan yang telah terbukti. Cigna telah beroperasi selama lebih 225 tahun dan
merupakan salah satu perusahaan pelayanan kesehatan terbesar di pasar Amerika
Serikat, berkantor pusat di Bloomfield – Connecticut. Cigna beroperasi secara
internasional di 30 negara, dan memiliki sekitar 95 juta nasabah di seluruh dunia yang
dilayani oleh kurang lebih 41.000 karyawan.
TENTANG CIGNA INDONESIA
PT Asuransi Cigna (“Cigna Indonesia”) adalah sebuah perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan pada tahun 1990,
dan kini telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi
terkemuka di Indonesia dengan keunggulan dalam menyediakan produk dan layanan
yang menjangkau konsumen dan rekan bisnis secara langsung. Pada akhir tahun 2017,
Cigna Indonesia membukukan pencapaian rasio tingkat solvabilitas, atau disebut RBC
(Risk Based Capital) sebesar 784% jauh di atas peraturan pemerintah sebesar 120%.
Sejalan dengan perkembangannya, Cigna Indonesia telah menerima sejumlah
penghargaan dari berbagai institusi dan majalah bisnis. Penghargaan tersebut
membuktikan komitmen Cigna Indonesia untuk menjadi organisasi yang customer
centric dan senantiasa memberikan produk serta pelayanan terbaik bagi nasabah.

