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Prudential Indonesia Pertahankan Pertumbuhan Positif di
Tahun 2014
Mencatat pertumbuhan total pendapatan premi sebesar 17 %, didukung oleh fokus
yang konsisten untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat Indonesia
Jakarta, 30 April 2015 – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) hari ini
mengumumkan hasil kinerja bisnis dan finansial di tahun 2014. Prudential Indonesia
melaporkan kinerja yang positif dengan mencatatkan pertumbuhan total pendapatan premi
hampir tiga kali lipat pertumbuhan industri yang sebesar 6.8%1. Pertumbuhan tersebut
mengukuhkan posisi perusahaan sebagai perusahaan asuransi jiwa terpercaya serta
mempertegas komitmen perusahaan untuk memberikan perlindungan jangka panjang
kepada masyarakat Indonesia.
Total Pendapatan Premi
Rinaldi Mudahar, Presiden Direktur Prudential Indonesia, menjelaskan, “ketangguhan
bisnis Prudential Indonesia ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan mencatatkan
pertumbuhan total pendapatan premi sebesar 17% atau mencapai Rp26,18 triliun.
Pertumbuhan didorong oleh kenaikan total pendapatan premi lanjutan sebesar 25% menjadi
Rp 15,06 triliun. Total premi bisnis baru juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 6%.
Pertumbuhan yang solid tersebut didukung oleh strategi perusahaan dalam melakukan
pengembangan produk serta layanan yang berfokus kepada kebutuhan nasabah.”
Portofolio produk unit link perusahaan masih menjadi penyumbang terbesar bagi total
pendapatan premi, meningkat 17% menjadi Rp25,84 triliun dibanding tahun sebelumnya.
Total Aset dan Dana Kelolaan
Prudential Indonesia mencatat kenaikan total dana kelolaan sebesar 32%, didorong oleh
pertumbuhan total pendapatan premi dan kinerja pasar Indonesia yang kuat. Total aset
perusahaan juga naik 31% menjadi Rp56,47 triliun.
Selain itu, dana investasi unit link Prudential mencatatkan kinerja yang sangat baik di pasar.
Dari 11 dana PRUlink, delapan di antaranya masuk dalam tiga besar di kategorinya masingmasing dengan tolok ukur kinerja setahun.
1

Sumber: AAJI - Laporan Kinerja Industri 2014
Sumber: Eastspring Investments Indonesia; Dana unit link dikategorikan dalam Rupiah Balanced Fund, Dollar
Fixed Income Fund, Rupiah Fixed Income Fund, Rupiah Equity Fund, Rupiah Cash Fund, Syariah Rupiah Cash
Fund, dan Syariah Rupiah Fixed Income Fund. Data per tanggal 31 Desember 2014 dan peringkat berdasarkan
kinerja selama setahun.
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Total Klaim dan Manfaat
Prudential Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan bagi
lebih dari 2,4 juta nasabahnya dengan membayar total klaim dan manfaat mencapai Rp9,44
triliun pada tahun 2014. Jumlah ini meningkat sebesar 32% dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya.
20 Tahun Melayani Masyarakat Indonesia
Rinaldi menyatakan, ”Komitmen Prudential Indonesia selama 20 tahun untuk terus
“mendengarkan dan memahami” nasabah diwujudkan melalui upaya perusahaan untuk
terus memberikan layanan serta produk asuransi jiwa yang terdepan. Kami percaya bahwa
pengembangan produk dan layanan nasabah yang berkesinambungan seperti misalnya
layanan PRUhospital friend yang sudah hadir selama empat tahun dan tersebar di 49 rumah
sakit di 15 kota dan menangani 50 persen dari semua klaim proteksi kesehatan, merupakan
kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan
perusahaan.”
Komitmen jangka panjang Prudential di Indonesia juga ditunjukkan melalui pertumbuhan
jumlah tenaga pemasar sebesar 20 % di tahun 2014. Rinaldi menambahkan, “Kami
berkomitmen untuk menjangkau semakin banyak masyarakat dan membuka akses kepada
perlindungan asuransi melalui tenaga pemasar berlisensi yang terus bertumbuh. Mereka
inilah yang membantu setiap nasabah memiliki perlindungan yang tepat dan sesuai dengan
kebutuhan serta kondisi keuangan mereka. Guna mendapat perlindungan yang tepat, kami
mendorong para nasabah untuk berkonsultasi secara berkala dengan para tenaga pemasar
kami. Selain itu, Prudential juga bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam
menemui para tenaga pemasar dan mendapatkan pelayanan melalui 380 Kantor
Pemasaran Mandiri yang tersebar di seluruh negeri.”
Inisiatif Tanggung Jawab Sosial
Komitmen perusahaan untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat ditunjukkan dengan
tercapainya inisiatif “Sejuta Hati untuk Sejuta Mimpi” di akhir tahun 2014. Sejak diluncurkan pada
tahun 2012, kampanye inisiatif tanggung jawab sosial ini telah menjangkau lebih dari satu juta
orang di Indonesia melalui tiga pilar fokusnya yaitu pendidikan, anak-anak dan kesiapsiagaan
dan penanggulangan bencana.
Lebih lanjut, Prudential melihat bahwa saat ini masih terdapat ‘kesenjangan proteksi’ yang cukup
besar di Indonesia. Masih banyak keluarga Indonesia yang belum sadar dan memahami
pentingnya memiliki perlindungan asuransi, dan banyak juga yang sudah memiliki asuransi
namun nilai perlindungannya tidak memadai. Sejak tahun 2009, perusahaan mengadakan
berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan dan mempromosikan peran penting
asuransi jiwa bagi masa depan keuangan keluarga. Sebagai contoh, bekerja sama dengan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perdagangan
serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Prudential Indonesia telah melaksanakan
lokakarya literasi keuangan bagi perempuan dari keluarga berpendapatan rendah yang
dilaksanakan di 19 kota di Indonesia dan telah menyentuh lebih dari 19.000 perempuan.
“Ke depannya Prudential Indonesia akan terus melaksanakan komitmennya untuk
mendengarkan, memahami, serta membantu memberikan solusi akan kebutuhan asuransi jiwa
masyarakat, serta mengembangkan industri asuransi jiwa sebagai salah satu pilar ekonomi yang
dapat menyejahterakan bangsa,” tutup Rinaldi.
-- Selesai --

Tentang PT Prudential Life Assurance
Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian
dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian
dari Grup yang berpengalaman lebih dari 165 tahun di industri asuransi jiwa, 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.
Sampai 31 Desember 2014, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor
pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential Indonesia
melayani lebih dari 2,4 juta nasabah melalui lebih dari 237.000 tenaga pemasar di 380 Kantor
Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh nusantara termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung,
Yogyakarta, Batam, dan Bali.
Tentang Prudential Plc dan Prudential Corporation Asia
Prudential plc berlokasi di Inggris dan Wales, dan perusahaan-perusahaan terafiliasinya merupakan
salah satu grup jasa keuangan terkemuka dunia. Prudential plc menyediakan layanan asuransi dan
keuangan melalui anak-anak usaha dan perusahaan afiliasinya di seluruh dunia. Prudential telah
hadir di industri ini selama lebih dari 166 tahun dan memiliki total aset kelolaan sebesar £496 miliar
(Rp 9.613 triliun, per 31 Desember 2014). Prudential plc tidak memiliki hubungan apapun dengan
Prudential Financial, Inc., sebuah perusahaan yang beroperasi di Amerika Serikat.
Prudential Corporation Asia telah beroperasi di Asia lebih dari 90 tahun dengan mengoperasikan
bisnis asuransi jiwa di 13 pasar Asia yaitu Kamboja, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea
Selatan, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Prudential memiliki
landasan distribusi multi-channel yang kuat dalam menyediakan berbagai jenis simpanan,
perlindungan dan produk investasi yang komprehensif, untuk memenuhi beragam kebutuhan
nasabah di Asia.
Eastspring Investments, yang merupakan bisnis manajemen aset Prudential di Asia, adalah salah
satu manajer investasi terbesar di wilayah tersebut dengan cakupan geografis di 10 pasar Asia serta
Amerika Utara, Uni Emirat Arab, Inggris dan Luxembourg.
Hingga tanggal 31 Desember 2014, berdasarkan Annualized Premium Equivalent (APE), total
penjualan Prudential Corporation Asia tumbuh 15 % menjadi £2,237 juta (Rp 43.3 triliun).

Informasi lebih lanjut, harap hubungi:
Nini Sumohandoyo
Corporate Marketing & Communications Director
PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Telepon
: 021 2995 8888
Fax
: 021 2995 8855
E-mail
: nini.sumohandoyo@prudential.co.id

