MERAYAKAN HARI JADI KE-50 DAN MEMPERSIAPKAN
PELAYANAN DI MASA MENDATANG
Sedgwick telah meraih begitu banyak pencapaian yang dapat dibanggakan saat melangkah menuju 2019,
termasuk merayakan 50 tahun perjalanan bisnisnya. Dengan pengalaman kami yang telah teruji dalam
bekerja sama dengan bebagai organisasi terkemuka dunia, kami terus melakukan penyesuaian dengan
menawarkan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi klien saat ini. Resiko,
manfaat, dan solusi bisnis terpadu kami difokuskan untuk menanggulangi serta mengurangi resiko dan
kerugian, menjaga karyawan serta organisasi tetap sehat dan produktif, melindungi reputasi perusahaan,
serta mengelola biaya yang dapat mempengaruhi neraca keuangan.
Berbekal pengalaman selama 50 tahun, para klien dapat mengandalkan kami dalam memberikan solusi
serta keahlian yang mereka butuhkan. Demi memastikan kami dapat memberikan layanan terbaik, tim kami
terus berada di garis depan tren industri yang memberikan dampak bagi berbagai bisnis. Tokoh berpengaruh
di Sedgwick meyakini tren dan perubahan yang berkembang saat ini akan sangat penting pada tahun 2019.
Kami akan terus memantaunya sepanjang tahun ini dan membantu klien mempersiapkan masa depan.

MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK
RESIKO YANG TIMBUL
MERENCANAKAN HAL TAK TERDUGA – Pemilik bisnis dan properti
harus menyiapkan rencana pemulihan bencana yang mencakup
sumber daya “permintaan” yang berpengalaman serta mampu
merespon dengan cepat berbagai peristiwa terkait cuaca, bencana
alam maupun buatan lainnya, dan termasuk peristiwa siber. Dan
pada saat kerusakan terjadi, dapat menemukan akar penyebab dan
asal muasalnya – melalui penyelidikan, penilaian, dan pengujian –
dapat membantu dalam menentukan tanggung jawab dan biaya.
MEMAHAMI DAMPAK EKONOMI BERSAMA BAGI TENAGA
KERJA – Kegiatan berbagi antarkonsumen, beragam pertukaran
properti, keterampilan, tenaga kerja, dan ruang kerja pun
menghadirkan resiko yang melekat. Ekonomi bersama dapat
menawarkan kemudahan dan manfaat, akan tetapi seiring
perkembangannya, masalah pertanggungjawaban dan resiko
konsumen lainnya pun turut berkembang.
BERADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN GENERASI – Jumlah
generasi milenial telah melampaui pekerja pada generasi yang lebih
tua dan semakin banyaknya anggota generasi Z yang mulai memasuki
dunia kerja. Selama masa transisi ini, perusahaan harus membangun
program kembali bekerja (return-to-work) yang inovatif demi
mengakomodasi lima generasi. Automatisasi proses menggunakan
robot juga terus berdampak terhadap pelatihan, keamanan, dan
tugas kerja. Seiring berevolusinya pekerjaan, perusahaan juga harus
memastikan program kembali bekerja tersebut mencantumkan
deskripsi pekerjaan saat ini dan ketersediaan posisi jabatan yang telah
dimodifikasi di dalam perusahaan, atau opsi peralihan penempatan
kerja di organisasi nirlaba.

MEMANFAATKAN TEKNOLOGI
TINGKAT LANJUT
MENJAMIN KEAMANAN DATA – Resiko siber akan terus hadir
seiring pertumbuhan teknologi yang saling terhubung. Keamanan
data tetap menjadi prioritas utama dalam bisnis. Di masa kini,
sangatlah penting untuk bekerja sama dengan perusahaan yang
memprioritaskan perlindungan data dan berkomitmen melindungi
serta memelihara kerahasiaan dan kelengkapan data, termasuk
menjamin untuk patuh terhadap Peraturan Perlindungan Data Umum
(General Data Protection Regulation/GDPR).
MENINGKATKAN KEAHLIAN PELANGGAN – Pilihan pada teknologi
khusus, seperti instrumen manajemen klaim mandiri dan program
telemedicine (pengobatan jarak jauh), telePT (terapi fisik jarak jauh), dan
program perawat bedah akan terus dikembangkan. Instrumen tersebut
menyediakan sumber daya yang berharga dan membantu karyawan
yang cedera untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan
proses penyembuhan dan tetap terlibat dalam proses klaim. Protokol
tambahan, seperti keleluasaan untuk berbagai preferensi komunikasi
antargenerasi, akan membantu memastikan kesesuaian dalam
menangani semua masalah dan memudahkan perindustrian.
MENINGKATKAN PENILAIAN KERUGIAN DENGAN TEKNOLOGI
– Kecerdasan buatan, aplikasi seluler, pesawat nirawak, pemetaan
geografis, pemindaian 3D digital, dan kemampuan streaming video
akan terus memberikan keuntungan dalam penilaian kerugian
properti. Instrumen tersebut memberikan data dan gambar pada
waktu yang sebenarnya yang dapat meningkatkan proses secara
menyeluruh serta pengalaman bagi konsumen.

BERGERAK MAJU DENGAN METODE
PERAWATAN KESEHATAN BARU
MENYESUAIKAN PROSES KESEMBUHAN – Penting untuk
melaporkan cedera yang terjadi di tempat kerja secepat mungkin,
namun hal yang terjadi selanjutnya akan menjadi tantangan bagi
perusahaan untuk berusaha memberikan perawatan terbaik bagi
karyawannya. Suatu hal yang sangat penting untuk senantiasa
memberikan perawatan yang tepat, sumber daya yang tepat, dan
memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas serta
berkesinambungan. Namun demikian, fokus tahun ini adalah
memberikan kemudahan akses dan pilihan tambahan – seperti pilihan
transportasi sesuai permintaan, akses penyedia layanan berbasis web,
dan instrumen dukungan layanan mandiri – untuk meningkatkan
pengalaman para karyawan dan meningkatkan kesehatan serta hasil
dari program kembali bekerja.
MENINGKATKAN PERAWATAN BERBASIS NILAI – Model layanan
perawatan kesehatan terus berubah, mulai dari berbasis volume hingga
berbasis nilai, dan lebih berfokus pada kesehatan serta kesejahteraan
setiap pasien. Agar model tersebut berhasil dijalankan, manajer resiko
harus mengedukasi staf perawatan kesehatan dan membantu mereka
menerapkan, menggalakkan, dan mempertahankan strategi guna
mencapai tujuan.
MENANGANI KESEHATAN MENTAL DI TEMPAT KERJA – Masalah
psikologis dapat memengaruhi tingkat ketidakhadiran dan produktivitas.
Tanpa peningkatan perawatan, dunia diperkirakan akan kehilangan 12
miliar hari kerja karena depresi dan gangguan kesehatan mental pada
2030.* Upaya untuk mengurangi stigma di tempat kerja, memberikan
perawatan yang dibutuhkan karyawan, dan meningkatkan inisiatif
dalam kesehatan perilaku dimana hal tersebut akan terus menjadi hal
penting di masa mendatang.

MEMPERLUAS KEAHLIAN
PENGELOLAAN KLAIM SEIRING
PERUBAHAN KEBUTUHAN
MENGELOLA PERTANGGUNGJAWABAN DAN RESIKO PENARIKAN
PRODUK – Masalah terkait kualitas produk dapat menghancurkan merek
perusahaan dan memangkas keuntungan jika tidak ditangani dengan benar
dan tidak menerapkan manajemen merek. Menjadi suatu hal yang penting
bagi bisnis dalam memilih mitra yang dapat memastikan pendekatan yang
konsisten dan berfokus pada pelanggan.
MEMBENTUK TIM KLAIM YANG TERAMPIL – Membentuk dan
mempertahankan tenaga profesional klaim yang bertalenta akan terus
menjadi prioritas utama bagi industri kami. Selain membangun pengetahuan
terhadap teknis klaim, terdapat kebutuhan untuk mendalami pengetahuan
baru terkait peraturan dan perundang-undangan yang senantiasa berubah,
dampak kerugian pada reputasi merek klien dan loyalitas pelanggan,
penggunaan instrumen klaim layanan mandiri, serta mengadaptasi protokol
komunikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan konsumen.

MEMAHAMI MANFAAT DARI PROGRAM DISABILITAS TERPADU –
Dengan terus berfokus pada keahlian karyawan, semakin banyak
perusahaan yang ingin menggabungkan program mereka guna
memberikan layanan yang bebas kendala. Kita menyadari adanya
kebutuhan yang terus berkembang guna menangani proses penyesuaian
global, serta manfaat memahami peraturan cuti dan disabilitas yang
terus berubah dengan pesat di seluruh dunia. Di sejumlah wilayah,
tunjangan cuti berbayar dan tidak dibayar menjadi semakin lazim;
perusahaan harus siap mendukung lonjakan permintaan dan menyusun
kebijakan guna membantu karyawan merawat dirinya sendiri dan
keluarga mereka.
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* World Health Organization: Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis.
		
https://www.who.int/mental_health/advocacy/investment_paper_lancet_psychiatry_final.pdf
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