
 

 

 

 

Great Eastern Life Indonesia Menandatangani  
Perjanjian Kerjasama dengan Mayapada Healthcare 

 

Kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan  
bagi para nasabah Great Eastern Life Indonesia 

 

Jakarta, 16 Agustus 2019 – Bertepatan dengan hari jadinya yang ke-23, Great Eastern Life Indonesia 
melakukan penandatanganan kerjasama dengan Mayapada Healthcare, salah satu dari mitra penyedia 
layanan kesehatan terkemuka di Indonesia. Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan 
standar layanan kesehatan dan berkontribusi terhadap kemajuan sistem layanan kesehatan di 
Indonesia. 
 
Masyarakat modern saat ini memiliki aktivitas yang sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan risiko 
kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang baik tentunya menjadi perhatian masyarakat, khususnya 
karena biaya pelayanan kesehatan di Indonesia yang terus meningkat dan mencapai 15% di tahun 20181.  
 
Seiring di usianya yang ke-23 tahun ini, Great Eastern Life Indonesia melalui campaign #HidupHarusGini 
terus berusaha membantu masyarakat Indonesia mewujudkan hidup yang diinginkannya melalui 
perlindungan asuransi dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.  
 
Melalui kerjasama ini, para nasabah Great Eastern Life Indonesia bisa memperoleh manfaat lebih ketika 
menjalani perawatan di jaringan rumah sakit Mayapada Healthcare kemudahan proses administrasi 
mulai sejak pendaftaran Rawat Inap, selama perawatan dan proses pulang dari rumah sakit Mayapada 
Healthcare Group setelah menjalani Rawat Inap, fasilitas peningkatan kelas kamar dari kelas II menjadi 
kelas I, kelas I menjadi kelas VIP di Mayapada Hospital Lebak Bulus dan BMC Mayapada Hospital Bogor, 
serta fasilitas penjemputan dari dan ke bandara untuk pasien yang akan melakukan rawat inap. 
 
"Sebagai perusahaan asuransi yang memiliki misi untuk membuat hidup lebih baik dengan menyediakan 
keamanan finansial, mempromosikan kesehatan yang baik dan hubungan yang lebih bermakna, 
kerjasama ini merupakan wujud nyata untuk mewujudkan misi tersebut agar nasabah kami dapat 
memperoleh layanan kesehatan yang optimal," tutur Clement Lien, Presiden Direktur Great Eastern Life 
Indonesia.  
 
Jonathan Tahir, selaku Group CEO Mayapada Healthcare mengatakan, “Sejalan dengan visi kami yaitu 
menjadi pilihan utama untuk pelayanan kesehatan yang dikenal dalam kualitas pelayanan, Mayapada 
Healthcare secara konsisten terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, salah 
satunya dengan bermitra strategis dengan Great Eastern Life Indonesia. Kami berharap kemitraan 
strategis ini dapat membawa dampak yang positif bagi nasabah Great Eastern Life Indonesia”. 
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Menurut Direktur Pengawas Asuransi Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Nasrullah tingkat penetrasi 
asuransi di Indonesia belum bisa melebihi angka 5%, jauh tertinggal dibanding Singapura dan Malaysia 
yang telah mencapai kisaran 6%-7%2. Tentunya dengan berbagai manfaat yang diperoleh nasabah 
melalui kerjasama ini, masyarakat juga dapat menyadari pentingnya memiliki asuransi. 
 

1 Sumber : Aon Hewitt 2018 Global Medical Trend Rates 
2 Sumber : https://finansial.bisnis.com/read/20190318/215/900862/penetrasi-asuransi-masih-problem-menahun 

 

 

 

Tentang Great Eastern Life Indonesia 
PT Great Eastern Life Indonesia (“Great Eastern Life Indonesia”) adalah bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang 
merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di 
Singapura dan Malaysia. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996. Di awal tahun 2015, Great Eastern 
Life Indonesia mengambil 2 keputusan penting: 1) menjadikan Indonesia sebagai pilar ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Ini 
artinya semua sumber daya dan fokus perusahaan akan ditujukan untuk mendukung pertumbuhan di Indonesia dan 2) 
mereposisi keberadaan kami sebagai spesialis Bancassurance dan digital. Hal ini membuat kami fokus pada pengembangan 
produk dan peningkatan mutu pelayanan khusus untuk kebutuhan Bancassurance dan digital. Great Eastern Life Indonesia 
menyediakan rangkaian produk asuransi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, 
perlindungan keluarga juga perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak. 
  
 

Tentang Mayapada Healthcare  
Mayapada Healthcare adalah salah satu pilar bisnis dalam Mayapada Grup (yang didirikan oleh Dato’ Sri Prof. DR. Tahir pada 
tahun 1986). Mayapada Healthcare menaungi 3 rumah sakit dan 6 klinik, yaitu Mayapada Hospital Tangerang, Mayapada 
Hospital Jakarta Selatan, BMC Mayapada Hospital Bogor. Mayapada Hospital telah terakreditasi lulus PARIPURNA oleh KARS 
versi 2018 dan mendapatkan penghargaan BKKBN, telah mengoperasikan 11 (sebelas) Center of Excellence yaitu : Neuroscience 
Center, Uro-Nephrology Center, Cardiocascular Center, Gastrohepatology Center, Oncology Center, Orthopedic Center, 
Obstetrics & Gynecology Center, Iimmunology & Pulmonology and Internal Medicine Center, Pediatric Center, Polyclinic 1 
(Dermato Aesthetic Center) & Polyclinic 2 (Spesialis Mata, THT, Gizi Klinik, Andrologi, Kesehatan Jiwa).   

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:  
 
Roy Hendrata Gozalie     Dewi Yuany   
Head of Marketing      Head of Corporate Communication 
Great Eastern Life Indonesia     Mayapada Healthcare 
HP : 0818 500 696     HP : 0856 823 3689 
Email : RoyHendrataG@greateasternlife.com  Email : dewi.yuany@mayapadahospital.com  
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