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Manulife Indonesia Peduli Penanganan COVID-19 dengan Donasi Lebih dari 
500 Tabung Oksigen  

 

Jakarta, Manulife Indonesia bersama platform crowdfunding, BenihBaik.com, kembali 
memberikan donasi untuk membantu penanganan COVID-19 yang terus melanda seluruh 
nusantara. Donasi diberikan dalam bentuk lebih dari 500 tabung oksigen atau senilai lebih 
dari Rp1,3 Miliar yang disalurkan kepada berbagai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah 
Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan wujud kepedulian Manulife Indonesia yang senantiasa 
memberikan kontribusi untuk negeri melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).  

“Share of humanity atau nilai kemanusiaan merupakan hal yang terus kami galakkan baik di 
internal Manulife maupun melalui kegiatan eksternal aksi berbagi. Mengacu pada situasi 
pandemi terkini, kami memberikan upaya konkret yang dapat membantu sesama yang 
membutuhkan. Kami memahami bahwa kebutuhan oksigen ini sangat krusial, oleh karena itu 
kami tidak dapat berdiam diri – kami ingin membantu sesama. Kami berharap upaya ini 
semakin memberikan dukungan kepada berbagai pihak dalam menekan angka pertumbuhan 

COVID-19” kata Ryan Charland, President Director & CEO Manulife Indonesia.   

Lebih dari 36 tahun beroperasi dan telah melayani lebih dari 2 juta nasabah di Indonesia, 
Manulife semakin mengukuhkan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan maupun 
ketenangan pikiran bagi nasabah maupun keluarganya. Pada tahun 2020, Manulife Indonesia 
juga telah mendonasikan sebanyak 500 Alat Pelindung Diri (APD) melalui BenihBaik.com 
kepada para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam memerangi COVID-19.  

Dengan memiliki visi kemanusiaan yang sama, Benihbaik.com menyambut baik inisiatif 
Manulife Indonesia untuk bergotong royong dan terus peduli satu sama lain. Kerjasama ini 
diharapkan semakin bermanfaat tidak hanya untuk penderita yang membutuhkan oksigen 
dalam penanganan COVID-19, namun juga dalam memberikan dukungan nyata kepada para 
tenaga medis yang tak kenal lelah berjuang sejak pandemi melanda hingga saat ini.  

Selain donasi tersebut, Manulife telah menunjukkan komitmennya dalam memerangi COVID-
19 dengan membuat klaim terkait COVID-19 menjadi digital dan karenanya lebih mudah, 
melalui MiEClaim-nya, yang dapat diakses melalui website kami: www.manulife.co.id. Sejauh 
ini, klaim tersebut telah dibayarkan sekitar Rp365 miliar. Manulife akan terus membuat 
keputusan finansial menjadi lebih mudah dan hidup lebih baik bagi para nasabahnya.  
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Tentang Manulife 

 
Manulife Financial Corporation merupakan grup jasa keuangan internasional terkemuka yang 
membantu masyarakat membuat keputusan lebih mudah serta hidup lebih baik. Kami dikenal 
sebagai John Hancock di Amerika Serikat dan Manulife di negara-negara lain. Kami 
menyediakan nasihat keuangan, solusi asuransi dan jasa manajemen aset dan manajemen 
kekayaan untuk konsumen individu, konsumen kumpulan dan institusi-institusi. Pada akhir 
tahun 2020, kami memiliki 37.000 karyawan, lebih dari 118.000 tenaga pemasar dan ribuan 
mitra distributor yang melayani lebih dari 30 juta konsumen. Hingga 30 Juni 2021, kami 
memiliki lebih dari US$1.0 triliun dana kelolaan dan administrasi, dan pada 12 bulan terakhir 
kami membayar sebesar $31.3 miliar klaim serta manfaat lainnya kepada nasabah kami. Kami 
beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat dimana kami telah melayani konsumen selama 
lebih dari 155 tahun. Dengan berkantor pusat di Toronto, Kanada, kami diperdagangkan 
dengan simbol ‘MFC’ di bursa saham Toronto, New York dan Filipina, dan dengan simbol ‘945’ 
di Hong Kong. 

Tentang Manulife Indonesia 

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) 
merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari 
Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan 
beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, 
layanan investasi dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelaku usaha di 
Indonesia. Melalui jaringan dengan jumlah hampir mencapai 11.000 karyawan dan tenaga 
pemasar profesional yang tersebar di lebih dari 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia 
melayani lebih dari 2 juta nasabah di Indonesia.  

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti 
kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, atau kunjungi www.manulife.co.id. 
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Ruthania Martinelly  
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