SIARAN PERS
Prudential Corporation Asia Bermitra
dengan Mosaic International Summit sebagai Partner Global
Jakarta, 7 Juli 2010 – Prudential Corporation Asia, perusahaan induk dari Prudential
Indonesia, telah secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menjadi mitra global Mosaic
International Summit 2010. Hal ini menegaskan kembali komitmen Prudential untuk
memberdayakan kaum muda sebagai bukti partisipasi yang terus menerus di dalam
pengembangan masyarakat.
Mosaic adalah sebuah organisasi amal yang didirikan oleh Yang Mulia Pangeran Wales,
Pangeran Charles, dari Kerajaan Inggris Raya, yang bertujuan untuk memberi peluang bagi
kaum muda, di mana penggerak utama adalah kaum Muslim. Mosaic memiliki jangkauan
internasional di 17 negara melalui program pengembangan calon pemimpin masa depan dan
memberi peluang bagi para pemimpin yang ada untuk mendapatkan pemahaman tentang isuisu utama sosial dan lingkungan. International summit ini didukung oleh United Kingdom
Foreign and Commonwealth Office yang beroperasi di setiap negara yang berpartisipasi dalam
mengirimkan peserta untuk program ini.
Mosaic International Summit yang kedua akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juli di Inggris,
dan menyatukan 80 delegasi dari 17 negara dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan
kepemimpinan para delegasi serta menginspirasi mereka untuk memiliki peran penting di
komunitas asal mereka. Prudential Indonesia telah mewawancarai lebih dari 20 calon untuk
berpartisipasi dalam summit, di mana 9 orang dengan beragam latar belakang bidang karir
profesional, mulai dari jurnalisme, guru hingga pegawai negeri sipil telah terpilih.
Delegasi dari Indonesia akan berangkat ke Inggris pada tanggal 10 Juli, di mana mereka akan
bergabung dengan peserta yang lain. Minggu pertama kegiatan ini akan diselenggarakan
di Universitas Cambridge dan akan terfokus pada serangkaian lokakarya untuk melatih
keterampilan kepemimpinan, serta seminar dan diskusi. Para delegasi kemudian akan dibagi
dalam kelompok untuk mengunjungi berbagai proyek di Inggris sebelum berkumpul kembali di
London untuk melaporkan dan mempresentasikan mengenai pelajaran dan pengalaman yang
telah mereka peroleh.
Barry Stowe, Chief Executive Prudential Corporation Asia, mengatakan:
"Mendukung masyarakat merupakan bagian penting dari pekerjaan kami, dan kami percaya
pada kekuatan pendidikan untuk mengembangkan dan memberdayakan kaum muda. Kami
senang dapat mensponsori Mosaic, yang juga memiliki keyakinan yang sama mengenai
kekuatan pendidikan untuk mendorong kepemimpinan dan pengembangan masyarakat."
William Kuan, Senior Vice President Director Prudential Indonesia, menjelaskan bahwa
pertemuan puncak ini dapat membawa dampak positif bagi generasi muda negeri ini. "Sebagai
organisasi yang mendengarkan dan memahami, Prudential Indonesia sangat mendukung
inisiatif ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kami untuk memberi kembali kepada
masyarakat Indonesia," katanya. “Prudential Indonesia telah melakukan seleksi yang
menghasilkan 9 delegasi Muslim dari seluruh negeri untuk international summit tahun ini dan

kami merasa bangga dapat turut berperan dalam pengembangan para calon pemimpin ini.
Kami percaya bahwa dengan mendukung perkembangan mereka, maka kami dapat membantu
mereka memberi inspirasi bagi generasi muda untuk mengambil peran pemimpin dan menjadi
bagian yang positif dari komunitas mereka. Kami sangat gembira dengan kemitraan dengan
Mosaic ini dan senang telah diberikan kesempatan yang sangat baik seperti ini untuk
mendukung calon pemimpin masa depan negara".
-- Selesai --

Mengenai Mosaic
Mosaic didirikan oleh Yang Mulia Pangeran Wales pada bulan November 2007 untuk
menghadapi isu yang dihadapi kaum muda Muslim yang tinggal di daerah yang kekurangan
di Inggris. Mosaic beroperasi di Inggris sebagai sebuah rangkaian inisiatif yang dipimpin oleh
umat Muslim, yang bertujuan untuk meningkatkan aspirasi dan memberikan kesempatan.
Mosaic secara internasional berada di 17 negara melalui program pengembangan bagi caloncalon pemimpin dan memberi kesempatan bagi para pemimpin yang sudah ada untuk
memperoleh pengetahuan mengenai masalah-masalah utama sosial dan lingkungan. Saat ini,
pendirian Mosaic tengah dirintis di Bahrain, Qatar & UAE baik oleh individu maupun organisasi
yang mengikuti prinsip-prinsip yang dikembangkan di Inggris di bawah kepemimpinan Yang
Mulia Pangeran Wales.

Mengenai Prudential plc and Prudential Corporation Asia
Prudential plc adalah sebuah perusahaan yang didirikan dan bertempat usaha utamanya
di Inggris. Bersama dengan perusahaan-perusahaan afiliasinya, Prudential merupakan salah
satu grup terkemuka bidang jasa keuangan di dunia. Prudential menyediakan jasa asuransi dan
keuangan melalui anak perusahaan dan afiliasinya di seluruh dunia. Prudential telah ada
selama lebih dari 160 tahun dan mengelola dana lebih dari £290 miliar (sampai dengan 31
Desember 2009, setara dengan Rp4,376 triliun). Prudential plc tidak memiliki hubungan apapun
dengan Prudential Financial, Inc, sebuah perusahaan yang tempat bisnis utamanya di Amerika
Serikat.
Di Asia, Prudential mengoperasikan bisnis asuransi jiwa, manajemen aset dan pembiayaan
konsumen di 13 negara: Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina,
Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam dan Uni Emirat Arab. Prudential plc adalah perusahaan
asuransi jiwa terkemuka berbasis di Eropa, yang terdepan dalam hal penguasaan pasar dan
jumlah posisi tiga teratas di pasar-pasar di mana ia beroperasi, serta memiliki lebih dari 425.000
karyawan dan agen di seluruh wilayah Asia yang melayani lebih dari 15 juta pelanggan.
Bisnis aset manajemen Prudential di Asia juga merupakan salah satu yang terbesar dan paling
sukses di wilayah tersebut, beroperasi di 10 negara dan mengelola dana £42,4 miliar (sampai
dengan 31 Desember 2009, setara dengan Rp4,7 triliun). Di Asia, Prudential mengelola dana
atas nama beragam investor ritel dan institusional, termasuk produk asuransi jiwa dan pensiun

yang dijual oleh Prudential di Inggris dan di Asia, di mana sekitar separuh dari jumlah aset
tersebut bersumber dari klien pihak ketiga.
Prudential plc terdaftar di bursa saham London (PRU.L), Hong Kong (2378.HK), Singapura
(K6S.SG) dan New York (PUK.N).

Mengenai PT Prudential Life Assurance
Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan
bagian dari Prudential plc. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential
di bidang asuransi jiwa lebih dari 160 tahun dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal,
Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di
tahun 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di
Indonesia. Di samping itu, Prudential Indonesia juga menyediakan berbagai produk yang
dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para nasabahnya di Indonesia.
Dari data terakhir per 31 Maret 2010, Prudential Indonesia memiliki 7 kantor pemasaran
(Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang) dan 202 kantor
keagenan (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali).
Prudential Indonesia di dukung oleh 62.000 tenaga pemasaran berlisensi yang melayani lebih
dari 972.000 nasabah.
Prudential telah dikenal melalui berbagai penghargaan baik dari kalangan media maupun
organisasi independen, dengan 12 penghargaan diberikan pada tahun 2009. Di antaranya
Prudential dikenal sebagai perusahaan asuransi terbaik dari Majalah Investor sebanyak 7 kali,
3 kali perusahaan yang sangat diminati dari Majalah BusinessWeek, 3 kali penghargaan atas
kualitas layanan dari Majalah Marketing, dan merek terbaik serta penghargaan untuk kepuasan
pelanggan dari Majalah SWA
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