
	
	
	

	
	

SIARAN PERS 
 
 

Prudential Indonesia dan Eastspring Indonesia Tegaskan 
Komitmen Jangka Panjang untuk Melindungi dan Mengelola 

Investasi Nasabah 
 
 
Jakarta, 16 Juni 2020 - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia),  
pemimpin pasar industri asuransi jiwa Indonesia1, dan Eastspring Investments 
Indonesia (Eastspring Indonesia), perusahaan Manajer Investasi dengan Total Dana 
Kelolaan terbesar di Indonesia2 dan yang telah dipercayakan mengelola investasi Nasabah 
Prudential Indonesia, hari ini berbagi optimisme terkait kondisi pasar Indonesia, sekaligus 
mengajak Nasabah untuk mengambil langkah jangka panjang dengan tetap berinvestasi 
untuk dapat mencapai imbal investasi yang lebih tinggi di tengah fase normal baru (new 
normal). 
 
Sejak WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi dunia pada pertengahan Maret 
2020, pasar modal dunia dan juga Indonesia mengalami koreksi. Pembatasan wilayah 
berskala besar yang dilakukan pemerintah di sejumlah negara berdampak pada 
perlambatan ekonomi. Internasional Monetary Fund (IMF) mengoreksi pertumbuhan 
ekonomi dunia dan Indonesia turun berturut-turut 3% dan 0,5%3. Hal tersebut berimbas 
pada koreksi Indeks Harga Saham pada hampir semua negara, termasuk Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG). 
 
Novi Imelda, Chief Investment Officer Prudential Indonesia mengatakan, 
“Menanggapi kondisi pasar dalam negeri yang terdampak oleh pandemi COVID-19 dan 
tekanan global, Prudential Indonesia bersama Eastspring Indonesia telah melakukan 
sejumlah strategi untuk meminimalisasi volatilitas investasi Nasabah. Sebagai pemimpin 
pasar dengan pengalaman mendalam di sektor keuangan, Prudential Indonesia dan 
Eastspring Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk senantiasa mendampingi Nasabah 
dalam menghadapi kondisi pasar yang penuh ketidakpastian.” 
 
Prudential Indonesia bersama Eastspring Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam 
menjaga kepercayaan Nasabah, termasuk di tengah berbagai krisis besar, antara lain 
krisis finansial 2013 dan perang dagang AS-Tiongkok. Selain itu, kedua perusahaan juga 
didukung oleh performa yang kuat. Sepanjang 2019, meskipun kondisi pasar bergejolak, 
Prudential Indonesia mencatat Total Dana Investasi yang menguat sebesar 3% menjadi 
Rp74,5T dari tahun sebelumnya sebesar Rp72,1T. Di tahun yang sama, perusahaan juga 
mencatat Hasil Investasi sebesar Rp5,4T, didorong oleh pemulihan Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG). Sementara itu, Eastspring Indonesia mencatat Total Dana Kelolaan 
sekitar Rp92,08 triliun per 31 Desember 2019, yang terbesar di Indonesia4. 
 
Dalam mengelola investasi Nasabah, khususnya di tengah fase normal baru ini, Prudential 
Indonesia dan Eastspring Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal 
dalam memilih saham dan hanya yang memiliki fundamental baik dan pendanaan yang 
kuat. Terkait dana investasi saham, perusahaan fokus berinvestasi di berbagai sektor yang 
cenderung tangguh ketika pertumbuhan ekonomi melambat dan sejalan dengan 
pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang seperti konsumsi, kesehatan, dan 
komunikasi yang diharapkan dapat mengurangi volatilitas. Sedangkan untuk dana 
investasi obligasi, kami berkonsentrasi pada obligasi pemerintah yang dianggap lebih 
																																																								
1	Menurut Data AAJI Q4 2019 
2	Menurut Data OJK Maret 2020 
3	IMF	WEO	April	2020	
4 Menurut Data OJK Q4 2019 



	
	
	

	
	

likuid. Dengan strategi seperti ini, kami berharap dapat meminimalisir risiko dan pada saat 
yang bersamaan tetap efektif dalam meningkatkan kinerja ketika pasar pulih. 
 
“Perusahaan juga senantiasa menyuguhkan portofolio dana investasi yang beragam, di 
antaranya PRUlink Rupiah Equity Fund, PRUlink Managed Fund, PRULink Fixed Income dan 
PRUlink Cash Fund, yang sejak diluncurkan telah mencatatkan hasil positif. Untuk itu, kami 
meminta Nasabah untuk memastikan Polis mereka aktif sehingga senantiasa 
mendapatkan perlindungan, serta tetap berinvestasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan 
keuangan masing-masing,” tambah Novi. 
 
Alan T. Darmawan, Chief Executive Officer Eastspring Indonesia mengatakan, “Di 
tingkat global, sentimen pasar masih akan cenderung negatif dan volatilitas pasar masih 
tinggi. Kami memprediksi pandemi dapat terkendali tetapi tidak dalam waktu singkat dan 
ekonomi terus tumbuh, tetapi produktivitas menurun selama beberapa bulan sehingga 
pertumbuhan melambat. Namun, menurut pengalaman kami, situasi saat ini hanyalah 
fluktuasi sementara dan bahwa pasar Indonesia akan pulih dalam jangka waktu menengah 
dan panjang, karena stabilitas fundamental ekonomi makro Indonesia yang relatif stabil. 
Di saat seperti ini, justru kami melihat ini merupakan kesempatan bagi Nasabah untuk 
tetap berinvestasi agar mencapai imbal investasi dalam jangka panjang yang lebih tinggi.” 
 
Pandemi COVID-19 memang telah mengubah arah kebijakan ekonomi pemerintah, namun 
Indonesia memiliki fundamental makroekonomi Indonesia yang masih cukup kuat dan 
stabil secara jangka panjang, didukung oleh konsumsi domestik yang dapat menopang 
pertumbuhan ekonomi di masa-masa mendatang.  
 
Prudential Indonesia dan Eastspring Indonesia senantiasa beraspirasi terhadap praktik 
dalam tata kelola perusahaan yang baik dan telah menjadi dasar bagi kepemimpinan 
jangka panjang kedua perusahaan, salah satunya terefleksikan dengan penerapan 
praktik-praktik investasi yang berkelanjutan. Telah cukup lama, Eastspring Indonesia 
menjadi salah satu penandatangan Prinsip-Prinsip untuk Investasi yang Bertanggung 
Jawab (‘PRI’) inisiatif PBB. Selain itu, untuk mendukung transparansi informasi, mulai 
2020, Prudential Indonesia mempublikasikan Top 10 instrumen investasi pada fund fact 
sheet bulanan yang dapat diakses oleh tenaga pemasar dan nasabah. Komposisi Top 10 
untuk tiap dana investasi per posisi akhir 2019 juga diinformasikan kepada nasabah.  
 
“Kami sangat berharap agar kondisi pasar dan ekonomi dapat segera pulih dan kondusif. 
Volatilitas pasar masih tinggi, namun tetaplah tenang dan lakukan investasi secara berkala 
hingga tujuan investasi kita tercapai. Keep calm and invest on,” tutup Novi. 

 
### 

 
 
Tentang Prudential Indonesia 
PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential 
plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia 
(PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di 
bidang asuransi jiwa 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 pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di 
Indonesia. Prudential Indonesia telah mendirikan Unit Usaha Syariah sejak 2007 dan dipercaya sebagai 
pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Hingga 31 Desember 2018, Prudential 
Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, 
Denpasar, Medan, dan Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 
2018 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 Tenaga 
Pemasar berlisensi.  
 
Prudential Indonesia terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 
Kamelia Mohamad 
VP Corporate Communications 



	
	
	

	
	

PT Prudential Life Assurance 
Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910  
Phone / Fax : 021 2995 8888 / 021 2995 885 
 
Tentang Eastspring Indonesia 
Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia, beroperasi di 11 negara Asia 
dengan dana kelolaan sebesar USD241 miliar per 31 Desember 2019. Eastspring Investments adalah bagian dari 
Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia. Eastspring Investments 
Indonesia adalah Lembaga manajer investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi 
terbesar di Indonesia dana kelolaan sekitar Rp. 92,08 triliun per 31 Desember 2019. Eastspring Investments 
Indonesia berkomitmen penuh menyediakan solusi investasi yang beragam dari berbagai kelas aset meliputi 
saham, fixed income, global asset allocation, infrastructures dan alternatives. Lebih dari seperlima dana kelolaan 
kami berasal dari nasabah pihak ketiga termasuk berbagai nasabah retail dan institusi. Eastspring Investments 
Indonesia juga mengelola aset produk pension dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 
Diah Ayu Kusumoratih 
Head of Marketig Communications 
PT Eastspring Investments Indonesia 
Prudential Tower Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 
Phone : 021 29245555 / 29958550  
Email : diah.ayu@eastspring.com 

 


