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BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : Prudential plc

Anak perusahaan di Asia : Prudential Corporation Asia (PCA)

Anak perusahaan di Indonesia : PT Prudential Life Assurance

Website : http://www.prudential.co.id

Logo :

Gambar 4.1
Logo Prudential Life Assurance

Symbol utama serta asal mula nama Prudential diambil dari figur

Lady Prudence (Dewi Kebijaksanaan). Lady prudence merupakan ciri

khas dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan Prudential sejak

pendiriannya pada tahun 1848. Sosok ini mewakili salah satu dari empat

kebajikan utama dan mengandung arti perilaku bijaksana. LadyPrudence

selalu tampil dengan panah, ular dan cermin.
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a. Anak panah melambangkan seorang pemanah yang jitu dan penuh

perhitungan.

b. Ular merupakan lambing dari kearifan.

c. Cermin menggambarkan kemampuan seseorang untuk melihat dirinya

apa adanya.

B. Sejarah dan Gambaran Umum Perusahaan

Prudential Public Limited Company merupakan perusahaan jasa

keuangan terkemuka asal Inggris yang didirikan pada 30 Mei 1848 di

Hatton Garden London dengan nama The Prudential Mutual Assurance

Investment and Loan Association yang menyediakan pinjaman kepada

para professional dan pekerja. Pada tahun 1854 perusahaan mulai menjual

konsep baru polis asuransi yang ditujukan kepada kelas pekerja dengan

konsep door to door salesman yang dikenal dengan julukan “Man from the

Pru”. Pada tahun 1879 home base-nya pindah ke Holborn Bars dan

menjadi PT pada tahun 1881. Prudential plc memiliki tujuan untuk

membantu masyarakat dalam merencanakan keuangan mereka dan

keluarga, dengan cara menyediakan produk-produk untuk mengatasi

resiko keuangan yang sesuai dengan rencana keuangan yang dipilih.

Prudential di Indonesia didirikan pada tahun 1995. Kantor regional

Prudential di Indonesia adalah PT Prudential Life Assurance. Prudential

Indonesia merupakan bagian dari Prudential Plc, London, Inggris, dan di

Asia Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential

Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan
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menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi

jiwa dengan  pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia

memiliki komitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Grup Prudential memiliki posisi yang kuat pada 3 pasar terbesar

dan paling menguntungkan di dunia, yaitu Inggris Raya dan Eropa,

Amerika Serikat, dan Asia. Pada ketiga pasar ini, kekayaan global yang

terus meningkat dan demografi yang dinamis memunculkan permintaan

besar untuk produk proteksi jangka panjang dengan investasi.

Prudential UK (Inggris Raya) adalah penyedia jasa asuransi jiwa

dan dana pensiun terkemuka di Inggris Raya. Memiliki lebih dari 7 juta

nasabah dan 3000 karyawan (data per 31 Desember 2009). Prudential

beroperasi di Belfast, Dublin, London, Reading, dan Stirling.

M&G adalah pengelola dana Prudential di Inggris Raya dan Eropa

dengan dana kelolaan GBP 174 miliar atau sekitar Rp. 2.350 triliun (data

per 31 Desember 2009). M&G mengelola aset secara mandiri atas nama

beragam investor ritel dan institusional. M&G juga bertindak sebagai

pengelola dana dalam banyak produk asuransi jiwa dan dana pensiun yang

dijual oleh Prudential di Inggris Raya dan Eropa, termasuk mengelola

neraca laba Prudential. M&G beroperasi di banyak Negara, yaitu di

London dan Chelmsford (Inggris Raya), Jerman, Austria, Italia, Spanyol,

Perancis, Luxemburg, Switzerland.

Jackson National Life (JNL) adalah salah satu perusahaan asuransi

jiwa terbesar di Amerika Serikat. JNL menawarkan produk asuransi fixed
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index, anuitas tidak tetap, asuransi jiwa berjangka dan permanen, serta

produk asuransi jiwa institusi. Melalui perusahaan afiliasinya, JNL juga

menyediakan pengelolaan asset dan jasa perdagangan sekuritas ritel.JNL

memiliki lebih dari 2,8 juta polis dan kontrak yang masih berjalan (in

force), dan memiliki lebih dari 3000 karyawan (data per 31 Desember

2009).

Prudential Corporation Asia (PCA). Di Asia, Prudential telah

memiliki pengalaman lebih dari 89 tahun dengan dibukanya unit bisnis

Prudential pertama di Malaysia. Kantor regional Prudential di Asia adalah

PCA di Hongkong yang didirikan tahun 1994. Kini, Prudential di Asia

telah berhasil menjadi salah satu grup perusahaan asuransi jiwa dan

pengelolaan dana di 13 negara, yaitu: Cina, Filipina, Hongkong, India,

Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand,

Australia dan Vietnam.

Bisnis pengelolaan dana Prudential di Asia telah menjadi salah

satu yang terbesar dan paling sukses di wilayah ini. Dengan dana kelolaan

lebih dari GBP 42,4 miliar atau sekitar USD 67,8 miliar (berdasarkan data

per 31 Desember 2009), bisnis tersebut saat ini mengelola asset dari para

investor perorangan maupun kelembagaan secara independen, dan juga

merupakan pengelola produk-produk asuransi jiwa dan dana pensiun.

PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan

pada tahun 1995. Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential

plc, London, Inggris dan di Asia Prudential Indonesia menginduk pada
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kantor regional PCA, yang berkedudukan di Hongkong. Dengan

menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi

jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia

memiliki komitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam

penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link)

sejak pertama kali meluncurkan produk ini di tahun 1999. Sebagai

pemimpin pasar, Prudential Indonesia selalu berusaha untuk menyediakan

produk unit link yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi

kebutuhan nasabahnya, dalam setiap tahap kehidupan, mulai dari usia

kerja, pernikahan kelahiran anak, pendidikan anak, hingga masa pensiun.

Prudential senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dan

berkesinambungan dengan para nasabah, melalui penyediaan berbagai

produk dan jasa yang menawarkan nilai tambah dari sisi keuangan dan

perlindungan.Data terakhir per tanggal 31 Desember 2012, Prudential

Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 Kantor pemasaran di

Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam, dan Semarang dan 353

kantor keagenan (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung,

Yogyakarta, Batam, Pekanbaru, dan Bali).

Prudential Indonesia memiliki lebih dari 340.000 jaringan tenaga

pemasaran berlisensi yang melayani lebih dari 1,8 juta nasabah. Beragam

penghargaan telah diterima Prudential dari Indonesia selama masa

beroperasi. Salah satunya adalah Prudential Indonesia memperoleh
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penghargaan pada tahun 2007 sebagai Lifetime Achievement Award for

Best Life Insurance Company dari majalah Investor. Penghargaan ini

diberikan karena Prudential Inonesia dari tahun 2003 hingga 2007

memperoleh

C. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan nomor satu di Asia, dalam hal:

1) Pelayanan nasabah.

2) Memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham.

3) Mempekerjakan orang-orang terbaik.

Nasabah adalah kunci penting dalam bisnis ini, oleh karena itu

pelayanan terhadap nasabah merupakan hal penting bagi prudential,

untuk mencapai tujuan yaitu menjadi perusahaan jasa keuangan nomor

satu di Asia.

Dalam memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham

Prudential memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil

yang memuaskan kepada para pemegang saham sehingga mereka akan

terus memberikan dukungan yang lebih baik lagi demi keberhasilan

perusahaan dalam perkembangannya.

Untuk mempekerjakan orang-orang terbaik Untuk mendukung

keberhasilan tujuan dan visi ini, Prudential senantiasa

mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya, baik para

tenaga pemasar maupun karyawan. Oleh karena itu, Prudential sangat
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mengutamakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan bagi para

tenaga pemasaran dan karyawan sehingga tujuan dan misi perusahaan

dapat dicapai dengan hasil terbaik.

b. Misi PT. Prudential Life Assurance

Menjadi perusahaan jasa keuangan ritel terbaik di Indonesia,

melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan

pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik, produk

berkualitas, staf serta tenaga pemasaran professional yang

berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang

menguntungkan.

D. Empat Pilar (Four Pillars)

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi PT.Prudential Life

Assurance memiliki empat pilar (Four Pillars), yang menrupakan dasar

berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya

dengan perusahaan-perusahaan lain. Berikut adalah empat pilar:

a. Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik.

Untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki

kemampuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pula.

b. Organisasi yang memberikan kesempatan belajar

Memberikan kesempatan kepada setiap orang diperusahaan

untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian dan pengembangan

pribadi melalui pelatihan.

c. Bekerja sebagai suatu keluarga
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Bekerja dengan bergandengan tangan/bersama-sama  sebagai

satu keluarga besar, memperlakukan satu dan sama lainnya dengan

rasa hormat dan penuh  kasih untuk menciptakan suasana yang penuh

pengertian.

d. Integritas dan keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait

dengan perusahaan.

Komitmen untuk selalu memiliki integritas dalam setiap hal,

menyediakan pelayanan terbaik untuk nasabah, menghargai setiap

orang dengan adil berdasarkan  nilai tambah bisnis, berkomunikasi

dengan jelas, dan memberikan pendapatan penghasilan baik kesetiap

orang (tanpa  diskriminasi).

E. Nilai-nilai Inti
PT Prudential Life Assurance menjalankan "Core Values" (nilai-

nilai inti) yang dikembangkan oleh Prudential Corporation Asia (PCA)

sebagai panduan kepada setiap orang di perusahaan dalam bekerja.

a. Berinovasi dan menciptakan peluang - kita terus berinovasi dan

menantang diri untuk menciptakan peluang.

b. Menunjukkan rasa peduli dan memahami - kita mengerti dan peduli

akan kebutuhan dan harapan para karyawan, nasabah, agen, mitra

kerja, dan para pemegang saham.

c. Bekerja sama kita menegakkan keterbukaan, saling percaya, dan kerja

sama tim di seluruh tingkatan organisasi.
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d. Memberikan yang terbaik kita memenuhi janji kita dan memberikan

yang terbaik berdasarkan harapan yang jelas dari para stakeholders,

sambil terus menjaga integritas kita di setiap waktu.

F. Motto

Adapun motto Prudential adalah Always Listening Always

Understanding yaitu hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami

apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang

dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat

pelayanan sesuai dengan harapan


